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Onderwerp: Raadsbrief maatregelen naar aanleiding autobranden Ferdinand Bolstraat 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Hierbij informeer ik u over genomen maatregelen naar aanleiding van de recente branden in de 

Ferdinand Bolstraat waarbij tussen 27 en 29 juli drie auto’s zijn uitgebrand. Dit jaar is de omgeving 

vaker geteisterd door branden; naast auto’s waren er branden in o.a. flats en in containers. Het is 

aannemelijk dat er sprake is van brandstichting. Vanwege begrijpelijke gevoelens van angst en 

onrust onder wijkbewoners heeft gemeente Midden-Groningen maandag 30 juli het initiatief 

genomen voor spoedoverleg met de bewonerscommissie van de Ferdinand Bolstraat, 

woningcorporatie Lefier en de politie. Daarbij hebben bewoners hun zorgen en verdriet gedeeld en 

bleek mij dat het angstgevoel wijkbreed was. Daarom is besloten om zo spoedig mogelijk een 

bewonersbijeenkomst voor de buurt te organiseren. Op dinsdagochtend 31 juli heb ik over de 

situatie driehoeksoverleg gevoerd met politie en het openbaar ministerie. Daarbij is als prioriteit 

voor de politie geformuleerd: het voorkomen dat er nieuwe branden ontstaan. Daarnaast wordt de 

opsporing van de dader(s) van de (mogelijke) brandstichtingen adequaat ter hand genomen. 

 

Tijdens de bewonersbijeenkomst op dinsdagavond 31 juli – die door plm. 80 bewoners is bezocht - 

hebben eerder genoemde instanties aangegeven gezamenlijk hoge prioriteit te geven aan het 

voorkomen van nieuwe branden. Daarbij zijn afspraken gemaakt over intensievere surveillances in 

de wijk, door politie, particuliere beveiligingsdiensten en bewoners (onder regie van de politie). 

Verder heb ik besloten om cameratoezicht in te stellen in het openbare gebied, na de afweging 

gemaakt te hebben tussen privacybelangens en de belangen van openbare veiligheid. Ik heb 

besloten om voor een periode van maximaal drie maanden cameratoezicht toe te staan op de 

locatie Ferdinand Bolstraat in Hoogezand, als onderdeel van een reeks preventieve- en repressieve 

maatregelen om deze branden te kunnen stoppen.  

 

Om cameratoezicht mogelijk te maken heb ik een aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Gemeente 

Midden-Groningen genomen, dat als bijlage bij deze raadsbrief wordt gevoegd. Het 
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aanwijzingsbesluit is inmiddels openbaar gemaakt, zowel via mijn overheid.nl als via de reguliere 

mediakanalen. Voor wat betreft de opsporing zijn politie en openbaar ministerie volop bezig: in het 

kader van het opsporingsbelang kan ik op dit moment hierover geen verdere mededelingen doen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Mr. A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

 

 
 

 

 




