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Jaarwisseling 2020-2021 goed verlopen 
Politie liet weten dat er tijdens de jaarwisseling, mede door extra toezicht van Politie/Boa’s, 

Brandweer en extra surveillance door Alert Security, geen incidenten waren op de 

bedrijventerreinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belang van ANPR-camera’s 

bij in-/uitgangen van de 
bedrijventerreinen 

De camera’s dragen duidelijk bij aan de 

veiligheid op de bedrijventerreinen. Niet 

alleen preventief, maar ook bij opsporing 

door de politie.  

Onlangs vonden op de terreinen Nieuweweg 

en De Peulen inbraken plaats; daarbij werd 

automatiseringsapparatuur ontvreemd. Aan 

de hand van de camerabeelden kon de 

verdachte auto met inzittenden worden 

aangehouden; de ontvreemde goederen 

waren nog in de auto aanwezig. 

NB Het is niet toegestaan om camera’s op de 

openbare weg te plaatsen. Er dient altijd een 

zwaarwegend belang te zijn, waarbij wordt 

gekeken  of de inzet van camera’s 

gerechtvaardigd is. 

 

Aantal geregistreerde meldingen door de 
ANPR-camera’s in 2020 

Terrein Totaal 

  
Nieuweweg* 249 

De Peulen 8  
(camera’s later geplaatst) 

Blauwe Zoom 2 

Lange Veer 115 

Boven Hveld 9 

*Terrein Nieuweweg telde verreweg de meeste “Hits” 
    Dit heeft te maken met de op-/afrit van de A15. 
    Gelukkig leidt niet tot daadwerkelijke incidenten. 
 
NB  Meldingen hebben te maken met diverse 

incidenten, zoals ook rijbewijzen, verzekering, 
motorrijtuigenbelasting. Indien een bestuurder 
gesignaleerd staat en hij/zij komt dagelijks langs een 
camera wordt het aantal “hits” daardoor beïnvloed. 
Politie zoek dit steeds uit. 

 

Veilig uw pand verhuren 
Van de politie 
Hoe mooi zou het zijn als criminelen geen panden meer kunnen huren omdat alle potentiële 

verhuurders alert zijn en weten waar ze op moeten letten? En dat we daarmee verhuurders dus 

maximaal kunnen beschermen, zodat ze geen slachtoffer worden van malafide praktijken?  

Om dat voor elkaar te krijgen, is de Brochure Veilig uw pand verhuren ontwikkeld. Hierin staat 

wat verhuurders moeten weten voor het veilig verhuren van een pand; van screening vooraf tot 

controles tijdens de verhuur. Binnen de Eenheid Rotterdam is Motus het aanspreekpunt voor de 

aanpak van crimineel gebruik van huurpanden. U kunt bij Motus terecht als u meer wilt weten over 

de brochure, de aanpak en de mogelijkheden.  

 

*De brochure is bedoeld voor verhuurders van woningen, verhuurders of eigenaren van 

bedrijfsvastgoed, eigenaren van loodsen in het buitengebied, verhuurmakelaars, 

woningbouwverenigingen etc. De brochure wordt regelmatig geactualiseerd en kan digitaal worden 

verspreid of worden geprint en is vrij te gebruiken door onze partners (publiek en privaat). Voor 

informatie over ‘Hoe herkent u een drugspand?’ kunt u contact opnemen met de wijkagenten via: 

Afdeling.D2.WP.Hardinxveld@zuid-holland.politie.nl. 

zie: Contactgroep Vastgoed 
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