
Camera's worden deel van straatbeeld - 01/12/2009 
ASSE - In de Vlaamse 
Rand zijn 
bewakingscamera's op 
openbare plaatsen nog zo 
goed als onbestaand. Asse 
is de eerste gemeente die 
de komende jaren fors wil 
investeren. Het schepencollege beslist de komende weken welke 
firma begin volgend jaar een systeem van bewakingscamera's mag 
plaatsen. In de eerste fase komen er camera's op de gemeentelijke 
voetbalpleinen in Zellik (Noorderlaan) en Asse (Waalborre), de 
omgeving van de lagere school De Regenboog en het vroegere 
café De Zwaan (allebei Zellik), de werkliedendepot in Waarbeek 
en de nieuwe gemeentelijke parking voor vrachtwagens achter 
Syntra. De beelden worden veertien dagen opgeslagen. Ze worden 
enkel onder strikte voorwaarden door de politie bekeken. 
 
Schepen van Integrale Veiligheid Jan De Backer (CD&V) is de 
geestelijke vader van het dossier. 'Politiek was het een moeilijk 
dossier. Het duurde drie jaar om de geesten te laten rijpen', zegt 
hij. 'Het oorspronkelijke camera-idee was een gevolg van kleine 
baldadigheden op en rond het voetbalplein aan de Waalborre. Ook 
in het zwembad zijn er drie camera's. Maar overal los van elkaar 
staande systemen gaan plaatsen, was geen goede oplossing. 
Daarom gingen we in Gent kijken hoe een geïntegreerd systeem 
werkt.' 
 
De eerste lichting camera's komt slechts op een beperkt aantal 
plaatsen. 'Op mijn lijstje stonden ook de Markt en het 
Gemeenteplein, maar die sneuvelden bij gebrek aan consensus', 
aldus De Backer. 'We focussen in de eerste fase vooral op Zellik. 
De Zellikse politici staan er meer open of waren zelfs vragende 
partij. Zellik is in onze gemeente bovendien een proefproject naar 
een doorgedreven integrale veiligheid. Stadswachten, OCMW en 
wijkpolitie werken er nauw samen. De graad van opheldering ligt 
bij camerabewaking hoog bij kleine criminaliteit en vandalisme, 
zoals graffiti. Er is nu al roep om ook camera's te plaatsen aan het 
station van Asse.' 
 
De Backer verwacht dat het aantal camera's in het Asses 
straatbeeld de komende jaren gevoelig toeneemt. 'Als je ziet welke 
problemen uit Brussel op ons afkomen, dan zijn we niks te vroeg. 
Gemeenten die nu nog van nul moeten starten, zijn vijf jaar kwijt.' 
 
(rds)
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