
Intitulé  

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Pettelaarse Schans 2021  

 

De burgemeester van ’s-Hertogenbosch heeft op 25 februari 2021 besloten de Pettelaarse Schans en 

de nabije omgeving aan te wijzen als gebied waar krachtens artikel 151c Gemeentewet 

cameratoezicht op openbare plaatsen kan worden ingezet. De aanwijzing is van kracht van 26 februari 

2021 tot tenminste 18 maart 2021.  

 

  

 

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Pettelaarse Schans 2021  

 

De burgemeester van ’s-Hertogenbosch,  

Overwegende dat:  

• de burgemeester op grond van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:30 van de 

Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016 kan besluiten tot plaatsing van 

(vaste) camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare 

plaats.  

• de Pettelaarse Schans een belangrijk terrein is dat intensief gebruikt wordt voor evenementen 

en demonstraties. De Pettelaarse schans is overzichtelijk, goed bereikbaar en biedt ruimte 

aan grote groepen (mensen) om op anderhalve meter afstand van elkaar bijeen te komen of 

te demonstreren.  

• er de afgelopen maanden meerdere demonstraties en bijeenkomsten hebben plaatsgevonden 

op de Pettelaarse Schans. De demonstraties en bijeenkomsten op de Pettelaarse Schans 

kenmerken zich vaak door een grote omvang.  

• er de komende periode reeds meerdere demonstraties zijn aangekondigd dan wel oproepen 

zijn gedaan om te demonstreren of om op gezette dagen en tijden bijeen te komen op de 

Pettelaarse Schans. Daarbij kan ook sprake zijn van samenkomsten die niet worden 

aangekondigd, maar spontaan tot stand komen. De verwachting is gelet op het voorgaande 

dat er aanhoudende demonstraties en/of bijeenkomsten op de Pettelaarse Schans zullen 

plaatsvinden, waarbij ook het risico op (grootschalige) ordeverstoringen en de inzet van 

gemeente en politie blijft bestaan. Daarnaast is het van groot belang dat deze 

bijeenkomsten/samenkomsten en of demonstraties overeenkomstig de COVID-19 regels 

kunnen worden nageleefd.  

• Het doel van dit cameratoezicht is:  

o Het handhaven van de openbare orde in de omgeving van de Pettelaarse Schans;  

o Het voorkomen van strafbare feiten en/of ongewenste situaties 

(overlast/(gewelds)delicten), die de openbare orde en rust kunnen bedreigen;  

o Het verbeteren van gerichte inzet van de politie en toezichthouders;  

o Het bijdragen aan een beter veiligheidsgevoel bij bewoners en passanten. 

• Van cameratoezicht, zeker in deze situatie, een preventieve werking uitgaat.  

• in overleg met en mede op verzoek van de politie in het belang van de handhaving van de 

openbare orde de noodzaak van cameratoezicht op deze locatie is bepaald.  

• het belang van de handhaving van de openbare orde en de daaronder mede te begrijpen 

bovengenoemde belangen, zwaarder wegen dat het individuele belang van burgers 

(bescherming van de persoonlijke levenssfeer).  

 

• het cameratoezicht op deze locatie voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet 

stelt aan het inzetten van cameratoezicht (kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit 

en subsidiariteit).  

• de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het 

legitieme doel.  

• de Lokale Driehoek ’s-Hertogenbosch is geraadpleegd.  



 

Gelet op:  

• artikel 151c van de Gemeentewet  

• artikel 2:30 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016  

• de Wet politiegegevens (Wpg)  

• het besluit van de gemeenteraad d.d. 15 september 2016  

 

Besluit:  

1. Ten behoeve van het houden van toezicht op openbare plaatsen cameratoezicht in te z

op de Pettelaarse Schans en de nabije omgeving, conform de bij dit besluit behorende 

gebiedstekening.  

2. De inzet van cameratoezicht als bedoeld onder 1 per 26 februari 2021 te laten voortdur

tenminste 18 maart 2021.  

etten 

en tot 

 

Bezwaar  

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij 

de burgemeester van ’s-Hertogenbosch. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat 

naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van bezwaar 

moet bevatten.  

 

Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Indien een 

bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend.  

 

  

 

’s-Hertogenbosch, 25 februari 2021   

 

de burgemeester van ‘s-Hertogenbosch,  

 

  
 

  

 

  

drs. J.M.L.N. Mikkers  

 

  

 

 

 
  



Gebiedstekening cameratoezicht Pettelaarse Schans 2021  

 

  

 

  


