College Heiloo wil geen vaste camera's bij station
NHD - Henk-Jan den Ouden 3 april 2017

Er komen voorlopig geen vaste camera's meer om het aantal fietsendiefstallen bij het station
van Heiloo te verminderen. Tenminste, als het aan het college van burgemeester en
wethouders van die gemeente ligt.
In het tweede halfjaar van 2016 heeft er zo’n vaste camera gestaan op het station. Het
aantal fietsendiefstallen verminderde echter nauwelijks: van 27 in de tweede helft van 2015
naar 24 vorig jaar. Dankzij de camerabeelden is 1 verdachte aangehouden op verdenking van
fietsendiefstal. Het college van B en W wijst erop, dat er in 2015 in totaal in Heiloo 156
fietsen werden gestolen en vorig jaar 132. "Het grootste gedeelte van de fietsen is dus
buiten het stationsgebied gestolen."
Om de fietsenstallingen goed in beeld te brengen, zouden minimaal 4 en liefst 6 camera's
nodig zijn, stelt het college. Bij 4 camera's zouden de kosten 20.000 euro per jaar bedragen
plus nog 1.000 euro voor netwerkkosten. "Gezien het weinige effect, de hoge kosten en de
inbreuk op de privacy die cameratoezicht maakt is het advies om geen vaste camera te
plaatsen in het stationsgebied", zo concluderen B en W in een nota hierover aan de
gemeenteraad. Een vaste camera die aangeschaft zou moeten worden door de BUCHgemeenten zou 7.000 euro kosten. Die gaat 3 jaar mee.

Fietsenstalling
Er komt binnenkort een plan van aanpak voor de fietsparkeersituatie in het gebied rond het
station van Heiloo. Wellicht komen er meer fietsparkeerplaatsen en het college overweegt
ook een gratis bewaakte fietsenstalling te realiseren in het stationsgebied. Het plan komt er
in het tweede kwartaal voor dit jaar en ook de problemen rond de diefstal van fietsen
worden er in meegenomen, zo belooft het college.

Fors minder fietsen gestolen bij station Heiloo
Uitkijkpost - wo 28 september 2016,

Begin dit jaar hebben 2 studenten van het basisteam van de politie het fietsendiefstalprobleem bij station Heiloo inzichtelijk gemaakt. Maatregelen naar aanleiding hiervan hebben
ertoe geleid, dat het aantal fietsendiefstallen in de periode van februari tot en met
september met 64% is gedaald.
In maart hebben de studenten met behulp van een enquête het probleem rond de
fietsenstalling van station Heiloo in kaart gebracht. Het gevolg is, dat de fietsenstallingen zijn
aangepast. De weesfietsen en fietswrakken zijn inzichtelijk gemaakt door breektouwtjes en
uiteindelijk verwijderd door de gemeente.
Vanuit de NS zijn er eind mei 40 fietskluizen weggehaald en zijn er 80 'normale' plaatsen
gerealiseerd. Het bleek namelijk dat de kluizen niet of onvoldoende werden gebruikt.
Op 30 juni is er een beveiligingscamera aangebracht en deze heeft zijn nut al bewezen in
een onderzoek naar fietsendiefstallen.
Daarnaast zijn er ook borden en posters opgehangen om de fietsendieven te waarschuwen,
dat er op hen wordt gelet.

