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Politie: wij willen 
geen pottenkijkers 
ROERMOND/WEERT
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De hulpdiensten houden hun
hart vast voor het plan van L1.
„Dit zal leiden tot grotere mas-
saliteit bij ongelukken en ram-
pen”, zegt woordvoerder Hans
van Kruchten van de politie
Limburg-Noord. „We moeten er
beducht op zijn dat de hulp-
diensten niet worden gestoord.
We gaan strenger controleren
of iemand een perskaart heeft.”
Zijn Zuid-Limburgse collega
Tans bevestigt dat de politie
flink zal optreden tegen ama-
teurfilmers die het werk van
hulpdiensten bemoeilijken.
„We willen geen pottenkijkers
bij ons werk. We houden dan
ook iedereen aan die over de
schreef gaat.”

Leon Eummelen van de Zuid-
Limburgse brandweer erkent
dat hij mensen die met een mo-
bieltje naar een brand rennen
om er te filmen, niet kan tegen-
houden. „Maar ik juich dit pro-
gramma van L1 absoluut niet
toe. Het levert gevaar op voor de
betrokkenen, die soms veel te
dicht bij de brand komen. En
vaak nemen die het ook niet zo
nauw met de privacy bij wat ze
fotograferen.”
Directeur Lucien Engelen van

de Regionale Ambulance Voor-
ziening Noord- en Midden-Lim-
burg vreest extra belasting van
zijn personeel. „Dit is een ont-
wikkeling die je niet tegen-
houdt, maar waar we wel tegen
op moeten treden. Hoe? Daar
moeten we nog eens goed over
gaan nadenken.”
Ook professionele fotografen
en cameramensen reageren
verbolgen op de oproep van L1
aan amateursfilmers, omdat zij
dit niet alleen als broodroof,
maar ook als een hinderlijk
voor de voeten lopen ervaren.
Fotograaf Arnaud Nilwik uit
Heerlen omschrijft de amateurs
als ‘op sensatie beluste ratten
die het werk van politie én pers
verzieken’. Zijn collega Fer
Traugott uit Roermond, die no-
ta bene zelf voor L1werkt: „Sno-
tapen met mobieltjes die alles
kapot maken wat wij in al die ja-
ren hebben opgebouwd: de re-
latie met de politie, de omzich-
tigheid in ons handelen, de pru-
dentie, het respect voor
privacy; alles trappen ze kapot.”
Traugott verwacht overigens
dat het programma weinig suc-
cesvol zal zijn. „L1 heeft nu al
zo’n filmpjes-oproepprogram-
ma, Waitkoeker. Wel, heb je daar
ooit één filmpje gezien dat aan-
kijken waard was? Dat zal nu
ook zo zijn. Allemaal rotzooi.”


