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Barendrecht, 21 juni 2022 

 
Betreft: Schriftelijke vragen camerabewaking HCB 
 
Geacht college, 
 
Al sinds langere tijd is er sprake van een onveilige situatie op de parkeerplaats van de hockeyclub HCB. Zo 
werd er vorig jaar regelmatig ingebroken in geparkeerde auto’s, vaak zelfs op klaarlichte dag. Onze fractie 
stelde vervolgens op 29 november 2021 schriftelijke vragen. In de antwoordbrief met nummer 433237 
vonden we terug dat er meer zou worden gesurveilleerd door de opsporingsdiensten, maar dat 
camerabewaking op dat moment niet zou worden ingezet.  
 
Hoewel er regelmatig gesurveilleerd wordt, vinden er nog regelmatig auto-inbraken plaats op het 
parkeerterrein van HCB. Leden van de club geven aan bang te zijn en hun auto niet (graag) meer bij de 
hockeyvereniging te parkeren uit angst voor (een nieuwe) inbraak. Echt voor Barendrecht vindt dit een 
onacceptabele situatie en onze fractie wil dat dit probleem echt wordt aangepakt. HCB staat positief 
tegenover camerabewaking op het parkeerterrein. Hieromtrent heeft EVB de volgende schriftelijke vragen. 
 

1. In hoeverre bent u ermee bekend dat bovenstaand probleem nog altijd speelt? 
2. Hoeveel aangiftes van auto-inbraken hebben er plaatsgevonden sinds uw antwoordbrief van vorig 

jaar? 
3. Kunt u het overzicht wat u vorig jaar in tabelvorm bij de antwoordbrief heeft gevoegd, actualiseren 

naar tot aan het heden? 
4. Bent u bereid om uw standpunt ten aanzien van camerabewaking op het parkeerterrein te 

heroverwegen? En met HCB hierover in gesprek te gaan? Zo ja, wanneer verwacht u de 
camerabewaking gerealiseerd te hebben? Zo nee, waarom niet? En welk alternatief stelt u dan 
voor? 

 
 
 
 

     
Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 
 
Jonathan Vrijman en Hans Heiden 
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