Pilot 2. Bodycams
Stratumseind Eindhoven
1. Redenen voor het starten van een Pilot
Eindhoven is voor wat betreft de horeca uniek in Nederland. Eindhoven kent een bruisend
uitgaansleven, waarvan Stratumseind de meest drukke straat is.
Klimaat van samenwerking:
Ondernemers, politie, brouwerijen, vastgoedeigenaren, bewoners en DITSS werken hier intensief met
elkaar samen. De straat het Stratumseind is gekoppeld aan een 'Living Lab'; een uniek onderzoeksen meetinstrument om het uitgaansgebied veiliger, levendiger en aantrekkelijker te maken.
Probleemgebied openbare orde en veiligheid:
Op een lengte van slechts 250 meter, zijn er 55 kroegen en 10 eetgelegenheden te vinden. In het
weekend trekt dit 20.000 jongeren, met als gevolg dat er jaarlijks 800 incidenten plaatsvinden. Dit is
90% van de horeca gerelateerde incidenten in Eindhoven. Wekelijks trekt deze stapstraat vele
duizenden voornamelijk jongeren, op zoek naar vertier. Dit zorgt onmiskenbaar voor een reeks van
problemen op het gebied van de open bare orde.
Meerdere observatiemogelijkheden en verificatiebronnen:
Het Stratumseind staat voor een belangrijke opgave. Het gebied moet kwalitatief worden verbeterd,
zowel op het gebied van veiligheid, samenwerking als ook economische levensvatbaarheid. In het
gebied wordt actief gewerkt aan community building en draait het project Stratumseind 2.0. Het'Living
Lab' is een uniek onderzoeks- en meetinstrument om het uitgaansgebied veiliger, levendiger en
aantrekkelijker te maken.
Het uitgaansgebied is voorzien van een aantal dome camera's waarvan de beelden live bekeken
worden in de Regionale Toezicht ruimte (RTR) te Eindhoven. Observanten in de RTR staan in
rechtstreekse verbinding met de politiemensen op straat.
Meten is weten, beschikbaarheid van data:
Via het project worden er verschillende soorten data verzameld. Door het meten en koppelen van data
als geluidsniveaus, temperatuur, incidenten, bezettingsgraad van parkeergarages, bezoekersaantallen
en -herkomst, aantal en soort incidenten politie ontstaat een breed palet aan informatie.

opsporing
en
vervolging

Compacte en overzichtelijke gebruikersgroep binnen afgebakend te monitoren gebied:
Op de reguliere stapavonden, donderdag vrijdag en zaterdag, zorgt een team van
politiemensen voor de veiligheid. Dit zijn politiemensen die deel uitmaken van het vaste horecateam.
Zij zijn dan ook als zodanig opgeleid en zijn gewend aan de samenwerking binnen dit team. Op die
dagen zijn er ook altijd
politieruiters in dit gebied actief.
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Ondanks genoemde activiteiten is er nog altijd sprake van geweld. Tussen de stappers onderling,
richting politie, portiers en hulpverleners. Genoemde maatregelen hebben geleid tot vermindering van
de aantallen, doch wekelijks is er nog sprake van een relatief groot aantal geweldsincidenten.
De coliega's hebben vanuit een operationele behoefte in het verleden een aantal malen
geexperimenteerd met op eigen kosten aangeschafte camera's. Dat is niet voor niets. Camera's
werden toen echter zonder duidelijk kader ingezet om m.n. de veiligheid te vergroten door middel van

afschrikking. Verder waren intelligence, de ondersteuning van het bewijs in strafzaken, het
reconstrueren van gebeurtenissen en het daarbij tegenwicht bieden bij klachten en het leren van
elkaars optreden redenen om te komen tot dit experimenteel gebruik. Men heeft in de praktijk ervaren
dat bodycams een aanvulling kunnen zijn op reeds genomen maatregelen en middelen. De ervaringen
zijn echter niet gestructureerd en met een specifieke focus waargenomen, vastgelegd en geevalueerd.
De plaats waar deze pilot wordt voorgesteld is een omgeving die zich uitstekend leent voor het
gecombineerd testen van vaste camera's en bodycams met streamingsfaciliteiten. Hierdoor kan een
goed vergelijk worden gemaakt tussen de mogelijkheden van een bodycam met streamingsfaciliteiten
en de opstelling van vaste camera's in het publiek domein. Deze pilot raakt de andere ingediende
pilot, maar daar ligt de nadruk meer op de opslag, verwerking en beheer van de beelden.
Men is gewend om "bekeken" te worden met vaste camera's. Er is geen angst om privacy in te
leveren, sterker nog, regelmatig worden opgenomen beelden van de vaste camera's gebruikt om hun
eigen optreden en dat van het team te evalueren.

3. De gebruikers binnen het pilotgebied
Zoals gezegd gaat het hier om het basisteam Eindhoven-Zuid met daarin gelegen de
horecaconcentratiegebieden Stratumseind, maar ook Markt en Stationskwartier.
Binnen het pilotgebied zijn het politie horecateam, politieruiters en politie hondengeleiders actief.

4. Beschrijft de opzet, toegangsgebieden

en inrichting

Om de kans op een duidelijk beeld van de gekozen mechanism en groot genoeg te maken dienen er
tenminste 7 bodycams gedurende de pilotperiode beschikbaar te zijn. In dat geval kunnen er zes
voetposten en een politieruiter op het Stratumseind worden voorzien van een bodycam.
De bodycams worden wekelijks op de stapavonden en op tijden van andere evenementen ingezet.
Tijdens deze uren kunnen beelden van bodycams en vaste camera's synchroon worden vastgelegd
en getoond op een scherm.
De openingstijden van het Stratumseind in Eindhoven zijn de op de dagen:
donderdag, vrijdag en zaterdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

20:00 tot 02:00 uur
20:00 tot 04:00 uur
20:00 tot 04:00 uur

Belangrijk: dit zijn de algemene openingstijden en gelijk de meest geschikte (lees: gezelligste) tijden
om Stratumseind te bezoeken. Horecagelegenheden kunnen afwijkende openingstijden hanteren. Ook
tijdens grootschalige evenementen kunnen andere openingstijden gelden.
Voorafgaand aan de inzet zullen de dragers van de bodycam worden ge"instrueerd op de do's en
dont's m.b.t. het gebruik van de bodycam en het daarbij aan de dag te leggen gedrag met het oog op
het kunnen waarnemen van het gekozen mechanisme.
De inrichting van de pilot voigt na de speciale instructie, verder het reguliere horeca toezicht proces.

5. Doelen
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Mechanisme 1 - Tijdens
Te bereiken dat tijdens de horecadienst de politie inzet beter kan worden bijgestuurd door de
beschikbaarheid van beelden die worden gestreamd door bodycams in het operationeel centrum, als
voorloper op de "Sensing tafe!".
Tevens kan een vergelijking worden gemaakt tussen de bodycam beelden en de beelden van de
vaste camera's die synchroon kunnen worden geschakeld op dezelfde meldtafel. Te peilen door het
houden van interviews met betrokken observanten in de regionale toezichtruimte.

6. Samenwerking,

verantwoording

en projectinrichting

Dit project dient in nauwe samenwerking te worden gedraaid met horecateam onder leiding van de
horecaprojectleiders van de politie, het LPB, het operationeel centrum en de regionale toezichtruimte.
Het Horecateam van het Stratumseind dient periodiek op aanwijzing van de stuurgroep bodycams
Oost Brabant, verantwoording af te leggen over de vorderingen binnen de pilot. Vanaf aanvang project
zal in een regelmatig overleg van minimaal eens per maand een korte evaluatie dienen plaats te
vinden, zodat daar waar nodig bijgestuurd kan worden.

7. Doorlooptijd en actie
De looptijd van dit project zal bij voorkeur een jaar zijn, maar toch minimaal een half jaar.

8. Evaluatie
Met het oog op de evaluatie zal vooraf contact gezocht worden met het project Stratumseind 2.0, living
Lab. Dit project draait sinds enkele jaren op het Stratumseind en bestaat kort gezegd uit onderzoek
naar de invloed van externe factoren zoals bijv. licht op de gemoedstoestand van het uitgaand
publiek. Deze pilot is mogelijk van invloed op de veiligheidsbeleving. In dit project doet men onderzoek
naar de meetbaarheid van de gemoedstoestand en de sfeer in dit gebied.

namen
Lid LPB en dossierhouders
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