
 

AANWIJZINGSBESLUIT TIJDELIJK CAMERATOEZICHT ALMERE POORT 8 MEI 2020 

De burgemeester van Almere; 

Overwegende dat: 
• op 1 mei 2020 op een woning in de Melkdistelstraat te Almere is geschoten; 
• op 4 mei 2020 opnieuw op de woning in de Melkdistelstraat is geschoten; 
• kort na de beschieting van de woning in de Melkdistelstraat, ook een woning aan het 

Freyjaplantsoen is beschoten; 
• het op basis van de informatie van de politie aannemelijk is dat er een onderling 

verband is tussen de beschietingen van de woningen in de Melkdistelstraat en het 
Freyjaplantsoen; 

• op 5 mei 2020 de burgemeester heeft besloten beide woningen tijdelijk te sluiten, voor 
de duur van zes weken; 

• op 6 mei 2020 rond 11:25 uur meerdere meldingen bij de politie binnen zijn gekomen, 
dat er een veelvoud aan schoten zijn gehoord rond de Melkdistelstraat te Almere. Ook 
door de politiemensen die in de directe omgeving surveilleren, zijn schoten gehoord. 
Op basis van het beeld dat is ontstaan uit de meldingen, is vanwege de potentiële 
gevaarzetting besloten tot de inzet van een onderdeel van de Dienst Specialistische 
Interventies en heeft een politiehelikopter langdurig boven de wijk gevlogen. Ondanks 
dat de politie geen aanwijzingen heeft gevonden dat er daadwerkelijk op of direct rond 
het perceel is geschoten en geen personen heeft aangetroffen in de woning, is het voor 
de politie aannemelijk dat er wel degelijk is geschoten in de omgeving met een 
onbekend soort wapen; 

• op 7 mei 2020 bij de politie een melding is binnengekomen dat een persoon in de steeg 
rond de woning in de Melkdistelstraat in Almere zou lopen die mogelijk een 
vuurwapen in zijn broeksband had gestoken. Dit was gezien door de melder. Door de 
politie is vervolgens op de melding gereageerd met meerdere politie-eenheden, zowel 
vanuit de lokale basisteams, als de Landelijke Eenheid (inclusief politiehelikopter); 

• de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van 
de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten tot 
plaatsing van camera’s, ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het 
kader van de handhaving van de openbare orde; 

• gelet op de aard en ernst van de incidenten en het korte tijdsbestek waarin deze 
incidenten zich hebben voorgedaan, cameratoezicht een onmisbare schakel is om de 
openbare orde en veiligheid op een adequate wijze te kunnen handhaven en om het 
veiligheidsgevoel te verhogen; 

• cameratoezicht tevens een preventieve werking heeft; 
• het aanwijzen van de omgeving van het Freyjaplantsoen als gebied met cameratoezicht 

zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het 
aangewezen gebied in het bijzonder; 

• daarom de inzet van cameratoezicht en het aanwijzen van de omgeving van het 
Freyjaplantsoen gewenst dan wel noodzakelijk wordt geacht; 

 
Voorts overwegende dat: 

• de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde 
enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy 
door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen; 

• de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van 
strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval 
zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 
individuele burgers; 



 

• het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot 
het beoogde legitieme doel; 

 
Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene 
plaatselijke verordening gemeente Almere 2011; 

 
Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 7 mei 2020 met de officier van justitie en 
het sectorhoofd Flevoland van de politie; 

 
Besluit: 

1. In het belang van de handhaving van de openbare orde, tot plaatsing van camera’s in de 
omgeving van het Freyjaplantsoen te Almere, dat wordt begrensd door Poseidonsingel, 
Achillesstraat, Donarstraat en Eddastraat, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart. 

2. Dit besluit in werking te laten treden op 8 mei 2020 en van kracht te laten zijn tot en 
met 8 augustus 2020. 

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Almere 
Poort 8 mei 2020. 

 
Aldus vastgesteld te Almere op 8 mei 2020. 

 
 
 
 

 



 

Bent u het niet eens met het besluit? 
 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van 
ontvangst van dit besluit, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient dan te worden 
gericht aan de burgemeester, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE 
Almere. Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een omschrijving 
van het besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en de reden 
waarom u het niet eens bent met dit besluit. 

 
Het is tevens mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen, middels het e-formulier op 
de website van de gemeente. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). 

 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Als onverwijlde 
spoed dit vereist, kan hangende de bezwaarschriftenprocedure een voorlopige voorziening 
worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor is 
griffierecht verschuldigd. 

 
Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? De 
ontvangstbevestigingen worden via de Berichtenbox verstuurd. Houd deze daarom goed in de 
gaten. Meer informatie over het aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid vindt u op 
www.mijnoverheid.nl. 

http://www.mijnoverheid.nl/


 

Bijlage bij het besluit van 8 mei 2020 
 

Begrenzing gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht 
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