Verzonden: maandag 22 maart 2021 15:04
Aan:
Onderwerp: Webcam Stadhuis.

Geacht College en Leden van de Raad van Gemeente Haarlem.
Sinds jaren en jaren stond er een webcam bij het raam op de Gravenzolder van het Stadhuis
Haarlem.
Ook was deze reeds sterk gedateerd geworden met het laten zien van beelden.
Meer stilstaand dan levendig en vaak onscherp.
De Directeur van Haarlem Marketing , mevrouw Anne-Marije Hogenboom , is lang bezig
geweest om de camera te gaan vervangen en was daar tot 99% mee rond , tot daar afdeling
veiligheid , oid , een stokje voor stak!
Vanwege in 2018 aangescherpte AVG regels !!
HaHaHa , de grootste lachertje van het jaar.
Veiligheid is belangrijk.
Dus let eens meer op verlichting van fietsen.
AVG regels gelden zeker bij afdeling veiligheid alleen in Haarlem.........
Beelden mogen niet getoond of verspreid worden als mensen zichtbaar zijn of herkend
worden aan hun loopje.
Nou daar was deze gedateerde camera totaal niet toe in staat.
Ook werd niks opgeslagen via deze webcam.
Maar kijk eens naar webcams Lemmer , Elburg !! , Urk , Groningen enz enz enz.
Wat men daar ziet is onvoorstelbaar duidelijk en met zuivere herkenning personen.
Waarom kan dat daar wel en hier in Haarlem niet ?
Geldt daar de AVG niet?
Nee , daar niet!! Alleen in Haarlem.
Het zal wel een reden hebben. Haarlem Lichtstad heeft enige tijd geleden nieuwe
schijnwerpers opgehangen aan de palen van openbare verlichting op de Grote Markt om het
Stadhuis te verlichting.
Daarbij heeft men even “vergeten” dat al jaren een webcam voor het raam stond en waar een
schijnwerper VOL in de lens scheen van deze webcam waardoor het beeld lelijk werd. Na
veel klachten hierover , van mij , zei een woordvoerder van HL dat dan de webcam maar een
andere plek moest krijgen.
De schijnwerper aan de paal , voor de deur van XO , gaat niet meer weg of veranderen. Dat
zal , denk ik , dan ook de reden zijn van een spelletje door te zeggen dat de camera valt onder
verscherping AVG.
Slaat nergens op.
Via deze weg verzoek ik U , College en Raad , om Haarlem Marketing een nieuwe camera te
laten aanschaffen , geld is er , en te plaatsen die voldoet aan de eisen van AVG in deze tijd.
HartjeHaarlem moet gezien blijven worden door de wereld met zoals Haarlem Culinair ,
Kermis , Bloemencorso , markten en alles wat met Haarlem Leeft te maken heeft.
Dag en nacht!!!!

Ik hoop dat U en de Uwen hier een goede weg in weten te vinden.
Groet Ad Timmers.

