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ED. REGIO/STAD

Ingebruilmame Regionaal Communicatie Centrum uitgesteld

ie-systeem
dwars

Afbouw huij
(Van een onzer verslaggevers)
S I N T- O E D E N R O D E - H e t
was niet aan de gemeente Sint-
Oedenrode om het schorsings-
besluit van de Raad van State
voor de burgemeesterswoning
van een eigen uitleg te voorzien.

Dat is een zaak van de voorzit-
ter van de afdeling rechtspraak

(Van een onzcr verslaggevers)
EINDHOVEN - De officiele
ingebruikname van het nieu
we Regionaal Communicatie
Centrum van de korpsen van
gemeente- en ri jkspolit ie in
Zuidoost-Brabant is met en
kele maanden uitgesteld. Re-
den daarvoor is een aantal
techn ische p rob lemen da t
nog ovenvonnen moet wor
den.

Een daarvan is een fout in het
programma voor de Mobiele
Data Terminals waarmee tach-
tig politie-auto's worden uitge-
rust.
Ondanks het uitstel ligt de in-
voering van het nieuwe com-
municaticsystcem van de te
vormen regionale politic in dc
"regio vrij aardig op schema,
aldus projcctlcidcrs J. Kort,
hoofdinspecteur bij de Eindho-
vense gemeentcpolitie, en H.
van Vooren, kapitein bij de
rijkspolitie en hoofd van de
regionale meldkamer.
Kort: „Hct systeem, dat voor-
ziet in een spraak- en data-ver-
binding op een lijn, is uniek te
noemen. Wij zijn namelijk het
eerste politiekorps buiten de
Vercnigde Staten dat een der-
gclijk systeem invoert, dus is
het niet onlogisch dat wij op
onze weg daarbij wat proble
men op te lossen hebben. Uit-
■eindelijk kunnen daar straks an-

. dere korpsen weer van profite-
ren."

Helmond
Oorspronkclijk zou het RCC
deze maand officiccl in gebruik
worden genomen . Morgcn
ncemt het centrum de mcidka-
mcr-functics over van de Hel-
mondse gemeentepolitie. De
sluiung is de eerste in een rij
van vier. Na Helmond, zullen
ook de gemeentelijke politie-
korpsen in Dcume, Valkens-
waard en Vcldhoven hun meld
kamer sluiten. Inwoners van die
gemecnten kunnen de politic
daar nog wel gewoon bereiken,

; 7,ij lict in eerste instantie via de' me ldkamer in E indhoven .
Noodoprocpen via 06-11 ko-
men allemaal op de centrale in
Eindhoven binnen.
Het RCC vergt in totaal een

• investering van twaalf miljoen
gulden. Met dc opzet ervan is
andcrhalf jaar gelcden begon-
ncn. Alle korpsen van gemeen
te- en rijkspolitie in Zuidoost-

, Brabant zijn aangesloten op een
meldkamer, die op het hoofd-
burau van de regionale politie

• aan dc Mathildelaan in Eindho
ven. Alle survcillance-eenhedcn
van de politic hebben via een

• Hoofdinspecteur J. Kort (links) en kapitein H. van Vooren in het Regionaal Communicatie Centrum van de politie op het
hoofdbureau aan de Mathildelaan in Eindhoven.
folo Ion de Hond

portofoon en mobilofoon ver-
binding met de verschillende
computer -sys temen van de
meldkamer. Daar kunnen de
centralisten door het indrukken
van een toets zicn wie en waar
contact opncemt en vervolgens
boodschappen versturcn.

FilosoGe
Alle communicatie met de sur-
veillance-eenheden verloopt via
de bestaande radioverbindin-
gen. Zo worden ook bood
schappen verstuurd naar de
kleine terminals die in surveil
lance-auto's worden gcplaatst.

.Via de bceldschermen kunnen
agenten bovendien een veelheid
aan gegevens oprocpen, zoals
informatie over kentekens, au-
to-verzekeringen, de apk-keu-
ring, signalementcn van perso-
nen, voertuigen en goederen en
de personele briefings van de
verschillende politieposten in
de regio.
Voordecl van het systeem voor
de politie is dat signalen niet
meer uit dc ether opgepikt kun
nen worden. Voor het storen
van het normale radioverkeer is
speciale crypto-apparatuur be-
ste ld . A ls pos i t ieve punten
noemt Van Vooren verder de
betere communicatie tussen

eenheden, een regionale dek-
king doordat alle politiekorpsen
dezelfde apparatuur gebruiken,
een betere coordinate van poli-
tie-inzet en een grotcre flexibili-
tcit omdat organisatics onaf-
hankelijk van elkaar kunnen
opcreren. „De filosofie achter
het sytcem is: rcgiodekking
maar tcvens organisatic-onaf-
hankelijkheid, centraal en lo-
kaal", aldus het hoofd van de
regionale meldkamer.

Per jaar komen op de meldka
mer in Eindhoven zo'n hon-
derdduizend meldingen binnen.
Veel daarvan bereiken de politie
via de 06-11-centrale. De kans
op overbelasting bij calamitci-
ten, bijvoorbeeld in geval van
een grote ramp, blijft daardoor
aanwezig, beaamt Kort. „De
brandweer kan een deel van het
werk dan overnemen, en ook
het korps in Helmond, want de
meldkamer daar wordt niet op-
gcruimd. De PTT is momen-
teel aan het ondcrzoeken of het
mogelijk is om in de naaste
toekomst lijnen te reserveren
voor alarmmeldingen, zodat
ook dit probleem kan worden
opgelost."
Kort is eerlijk genoeg te erken-
nen dat de invoering van het

RCC met de nodige moeilijkhe-
den gepaard is gegaan. „De
verbindingen zijn niet altijd en
overal even goed geweest. Dat
lag voornamelijk aan gebrui-
kersfouten maar ook aan het
terugbrengen van de zendmas-
ten in de regio van veertig naar
vier. Zo zijn dc verbindingen in
de omgeving van Valkenswaard
en Reusel een periode ronduit
z w a k g e w e e s t . " ;
„Na plaatsing van een krachd-
gere zendmast in Eersel is dat
probleem opgelost. Als er sto-
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ring is in de data-verbinding of
wanneer er telefoonlijnen naar
de meldkamer uitvallen, kan er
nog altijd overgeschakeld wor
den op de convendonele radio-
verbindingen. Dat geldt ook
voor contacten met korpsen
buiten de regio. Alles is dubbel
uitgevoerd. Het communicatie-
systeem is dan ook met recht
het meest geavanceerde te noe
men dat momenteel voor han
den is, en waarvan de mogelijk-
heden voor de toekomst legio
zi jn."
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