Onderwerp:
Aanwijsbesluit Cameratoezicht omgeving Frans
Heesen Stadion gemeente Oss

Wie is er bevoegd?
De burgemeester is bevoegd op grond van artikel 2:77 van de APV 2016 gemeente Oss en
artikel 151c van de gemeentewet .
Waarom wordt dit besluit genomen?
Het is noodzakelijk in het van belang van de openbare orde om extra maatregelen te treffen.
Politie en justitie
Over dit besluit is afstemming geweest met de politiechef van het basisteam Maasland en
met de Officier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Brabant.
Wat is het besluit?

1.

Het volgende gebied wordt aangewezen: de directe omgeving van het Frans
Heesen stadion (voor zover het een openbare plaats betreft) in het gebied dat
is gelegen tussen de Mondriaanlaan, Joannes Zwijssenlaan, Hescheweg en Dr.
Saal van Zwanenbergsingel inclusief de binnen dit gebied gelegen
parkeerplaatsen. Op dit gebied wordt op de openbare weg met vaste camera’s
toezicht gehouden.

2.

De uitvoering van het toezicht gebeurt als volgt. Op wedstrijddagen dat de
bvo FC Oss thuis speelt worden de camera’s live uitgelezen. Dit gedurende
twee uur voor de officiële aanvang tot twee uur na de feitelijke eindtijd van de
wedstrijd. De camerabeelden worden gedurende deze tijden opgenomen en
opgeslagen.

3.

Bij (dreigende) incidenten of –calamiteiten kan de politie, in overleg met de
afdeling veiligheid van de gemeente Oss, besluiten de camera’s live uit te
lezen en/of de camerabeelden op te nemen.

4.

De politie bekijkt de opgenomen beelden als er klachten worden ingediend of
aangifte wordt gedaan.
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5.

De opgenomen beelden worden ten hoogste 4 weken bewaard, of langer
indien daar aanleiding voor is in verband met de opsporing van een strafbaar
feit.

6.

Dit besluit vervalt indien FC Oss haar licentie tot het spelen van wedstrijden in
het betaalde voetbal verliest, of als blijkt dat cameratoezicht niet langer
noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde.

7.

Dit besluit gaat in werking één dag na bekendmaking
(in Oss Actueel 1 maart 2017 zie bijlage);

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken binnen zes weken nadat dit
besluit bekend is gemaakt. U kunt uw bezwaarschrift indienen door een brief te sturen aan
de burgemeester van Oss, afdeling Bestuurszaken. Het adres is Postbus 5, 5340 BA Oss.
Vermeld voor alle duidelijkheid in de linkerbovenhoek op de envelop het woord ‘bezwaar’.
In uw bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:
• uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer
• de datum
• een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt
bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie
meesturen.
• de reden waarom u bezwaar maakt
• uw handtekening.
Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het
besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt,
bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft, dan kunt u een
schriftelijk verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Oost-Brabant.
Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift hebt ingediend. Het adres van de
rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.
Ondertekening
Aldus vastgesteld op 22 februari 2017;
De burgemeester van Oss.

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans.
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Bekendmaking Oss Actueel nr. 9, woensdag 1 maart 2017
CAMERATOEZICHT OPENBARE WEG OMGEVING FRANS HEESEN STADION GEMEENTE OSS
Burgemeester en wethouders van Oss maken bekend dat de burgemeester op 22 februari 2017 het
• Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht openbare weg omgeving Frans Heesen stadion heeft vastgesteld.
Inwerkingtreding
Het aanwijzingsbesluit wordt

van kracht met ingang van één dag na deze bekendmaking.

Tekst aanwijzingsbesluit
De burgemeester van Oss, gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel
2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss 2016, besluit:
1. Het volgende gebied aan te wijzen als gebied waar, met ingang van inwerkingtreding van dit
besluit, op de openbare weg met vaste camera’s toezicht wordt gehouden: De directe omgeving
van het Frans Heesen stadion (voor zover het een openbare plaats betreft) in het gebied dat is
gelegen tussen de Mondriaanlaan, Joannes Zwijssenlaan, Hescheweg en Dr. Saal van
Zwanenbergsingel inclusief de binnen dit gebied gelegen parkeerplaatsen.
2. Dat in de onder punt 1 aangewezen gebieden als volgt toepassing wordt gegeven aan het
cameratoezicht: Op wedstrijddagen dat de bvo FC Oss thuis speelt worden de camera’s live uitgelezen
van twee uur voor de officiële aanvang tot twee uur na de feitelijke eindtijd van de wedstrijd en
worden de camerabeelden gedurende deze tijden opgenomen en opgeslagen.
3. Dat bij (dreigende) incidenten of -calamiteiten de politie, in overleg met de afdeling veiligheid van
de gemeente Oss, kan besluiten de camera’s live uit te lezen en/of de camerabeelden op te nemen.
4. Dat de politie de opgenomen beelden bekijkt indien er klachten worden ingediend of aangifte wordt
gedaan.
5. Dat de opgenomen beelden ten hoogste 4 weken worden bewaard, of langer indien daar
aanleiding voor is in verband met de opsporing van een strafbaar feit.
6. Dat dit besluit in werking treedt één dag na bekendmaking;
7. Dit besluit vervalt indien FC Oss haar licentie tot het spelen van wedstrijden in het betaalde
voetbal verliest, of als blijkt dat cameratoezicht niet langer noodzakelijk is in het belang van de
handhaving van de openbare orde.
Bezwaar
Het is voor belanghebbenden moge- lijk om tegen dit besluit op grond van de Algemene wet
bestuursrecht een bezwaarschrift in te dienen. Dit moet binnen zes weken na deze bekendmaking
schriftelijk ingediend worden en gericht zijn aan de burgemeester van de gemeente Oss, Postbus 5,
5340 BA te Oss. In het ondertekende bezwaar- schrift moet het volgende zijn opgenomen:
• naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
• de datum waarop het bezwaarschrift wordt ingediend;
• een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt (nummer gemeenteblad);
• de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft
gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bij- voorbeeld omdat het
besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft, dan kunt u een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen. U kunt in dat geval de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant
vragen een voorlopíge voorziening te treffen. Dit kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift
heeft ingediend.
Het adres van de rechtbank is Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.
Wanneer u zo’n verzoek heeft ingediend, ontvangt u bericht van de rechtbank over de betaling van
het griffierecht. Als het bezwaarschrift door iemand anders dan de belang- hebbende wordt
ingediend, moet een volmacht worden meegestuurd.
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