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Voorstelling van het videobewakingssysteem

Lokale politieafdeling van Sint-Agatha-Berchem - woensdag 15 februari om 11 u
Sint-Agatha-Berchem heeft zich aangesloten bij het gewestelijk project voor videobewaking dat door
het CIBG gestuurd wordt en de integratie beoogt van een cameranetwerk in de gemeentes dat aan
een lokale dispatching verbonden is. Onze gemeente heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt
om haar eigen netwerk te ontwikkelen.
Het videobewakingspark van Sint-Agatha-Berchem is operationeel en financieel ten laste van de
Gemeente, de politiezone en het CIBG. 21 hoge resolutie camera’s zijn nu strategisch over het
grondgebied van de gemeente verspreid.
Bij deze gelegenheid nodigen we u uit om in ‘primeur’ op woensdag 15 februari om 11u een kijkje
te komen nemen achter de schermen en de bewakingspost in het politiecommissariaat van SintAgatha-Berchem te bezoeken. We verwachten u op huisnummer 15 van de Alcyonsstraat, 2de
verdieping, zaal 26 (aangeduid parcours).
Na de voorstelling worden een drankje en een hapje aangeboden.
Deze videobewaking heeft verschillende doelstellingen: veiligheid, afschrikking of verbetering van
het veiligheidsgevoel. Op het niveau van de politiezone Brussel-West, komen we nu aan een totaal
van 292 camera’s eind 2017. Het volledige camerapark van de zone is met de dispatching van het
centraal commissariaat in Sint-Jans-Molenbeek verbonden, waar alle beelden beschikbaar zullen zijn.
Op lokaal vlak bezitten enkel de divisies van Jette en Berchem een bewakingspost die belast is met
het controleren van de beelden, het opstellen van PV’s of, zo nodig, het vervolgen van de
overtreders.
In Sint-Agatha-Berchem worden een tiental camera’s met een systeem uitgerust voor real time
analyse van de beelden, wat toelaat om bepaalde gedragingen aan het licht te brengen die het
gemeenschapsleven kunnen bemoeilijken, zoals het sluikstorten, het wild parkeren, of gedragingen
die inbreuk maken op de veiligheid ….
We beschikken voortaan ook over een mobiele camera om de strijd tegen sluikstortingen op te
voeren, dit zowel ‘s nachts als tijdens de dag. De camera kan in een voertuig meegenomen worden of
gewoon op een balkon of aan een signalisatiepaal geplaatst worden. Deze camera laat toe om op te
treden tegen de gewetenloze personen die ons grondgebied als een open stortplaats beschouwen.
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