
Veiligheid 
 
Cameratoezicht 
Stichting Duivenvoorde heeft in alle complexen cameratoezicht. De camera’s zijn 
geplaatst in de entrees, liften en bergingen. Er wordt permanent gefilmd.  
 
Het doel van het cameratoezicht is: 
 

• Het bevorderen van uw veiligheidsgevoel en dat van uw bezoek; 
• Het verminderen van schade; 
• Het bevorderen van de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
• Het beschermen van eigendommen; 
• Het voorkomen van vandalisme; 
• Het voorkomen van (ernstige) vervuiling; 
• Het voorkomen van criminaliteit. 

 
Stichting Duivenvoorde heeft een protocol Cameratoezicht. De beeldinformatie 
wordt digitaal vastgelegd. Het betreft een vorm van persoonsregistratie in de zin 
van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) (link naar  
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-07-01 
 
Het protocol geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en 
procedures over het cameratoezicht, met het oog op een integer gebruik van het 
camerasysteem en de bescherming van de privacy. Dit houdt in dat wij niet 
zomaar beelden mogen vrij geven. Dit mag alleen als de politie hierom vraagt. 
 
Intercom en videofoon 
Stichting Duivenvoorde heeft bij de bellen een videosysteem. 
Uit veiligheidsoverwegingen is ervoor gekozen dat er niet tegelijkertijd een 
bewonersnaam én een adres zichtbaar is voor vreemden. De bezoeker die bij u 
komt weet uw huisnummer óf uw naam.  
Door ofwel uw naam te selecteren met de pijltjes en op oké te drukken ofwel het 
huisnummer in te toetsen en dan op oké te drukken komt er een verbinding tot 
stand met uw woning. U ziet via de camera in uw woning of deze persoon wat u 
betreft naar boven mag komen. U drukt dan op het ‘sleuteltje’, dit is de onderste 
knop, op uw videofoon. 
 
Buurtpreventieteams 
Het doel van buurtpreventie is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat 
dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te 
slaan.  
 
De nadruk van de buurtpreventie ligt op het signaleren van zaken die verband 
houden met de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Door middel van 
surveillance – 12 keer per maand, op onvoorspelbare tijden -, gaat het 
buurtpreventieteam op pad. Ze spreken jongeren aan, zijn preventief en duidelijk 
zichtbaar aanwezig, en signaleren opvallende zaken. 
 
Daarnaast attenderen ze buurtbewoners op onveilige situaties, melden zaken als 
kapotte straatverlichting en reageren adequaat bij calamiteiten. 
 



Lees meer over het buurtpreventieteam in de wijk Duivenvoorde (link naar 
www.bptduivenvoorde.nl). 
 
In de wijk Prinsenhof is ook een buurtpreventieteam actief. 
 


