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Onderwerp : Evaluatie jaarwisseling 2016/2017 

Advies 1 . Akkoord gaan met het voortzetten van de aanpak jaarwisseling tijdens 
de jaarwisseling 2017/2018 met enkele aanpassingen op basis van de 
evaluatie; 

2. Akkoord gaan met het aanpassen van het aanwijzingsbesluit 
vuurwerkvrijezones; 

3. Akkoord gaan met actief zoeken naar een nieuwe organisator voor het 
muziekevenement op het parkeerterrein aan de Willem de Zwijgerlaan; 

4. Sfeerbeeld jaarwisseling 2015/2017 voor kennisgeving aannemen; 
5. Evaluatie muziekevenement voor kennisgeving aannemen; 
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Inleiding 
Net zoals voorgaande jaren is er een aanpak jaarwisseling (zie bijlage 1) ontwikkeld. Daarin 
staan zowel de preventieve als repressieve maatregelen beschreven. Het gaat om maatregelen 
rondom het afsteken van vuurwerk, carbidschieten en vreugdevuren. 
Om te bepalen of de gekozen aanpak jaarwisseling het gewenste effect heeft gehad, is er een 
sfeerbeeld (zie bijlage 2) opgemaakt over het verloop van oudejaarsdag en de jaarwisseling. 
Daarnaast is een evaluatie opgemaakt van het muziekevenement op het parkeerterrein aan de 
Willem de Zwijgerlaan (zie bijlage 3). Door Dice Box en de voetbalvereniging is besloten 
volgende jaar geen muziekevenement te organiseren tijdens de jaarwisseling. 

Centrale vraag 
Kan het college instemmen met het voortzetten van de aanpak jaarwisseling met enkele 
aanpassingen op basis van de evaluatie? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Het doel is een veilig verloop van oudejaarsdag en de jaarwisseling, waarbij de schade beperkt 
wordt en samen het nieuwe jaar ingeluid wordt. 

Kader 
• Gemeentewet 
• Wetboek van Strafrecht 
• Vuurwerkbesluit 
- Wet Milieubeheer 
• Algemene Plaatselijke Verordening 

Voorstel aanpassingen aanpak jaarwissel ing 2 0 1 7 / 2 0 1 8 
Op basis van de evaluatie is het voorstel om de gekozen aanpak op enkele onderdelen aan te 
passen dan wel aan te scherpen. Het gaat om het volgende: 

1. De vuurwerkvrijezones beperken tot de schoollocaties (vijf) en de Kersentuin (zie 
bijlage 4 ) ; 

2. De grootte van toegestane verbranding op de openbare weg toevoegen, vuurkorf 
toegestaan verdere vuurhaarden worden gedoofd door de brandweer; 

3. De locatie het Poortplein toevoegen aan de hotspotlijst i.v.m. diverse vernielingen; 
4. Themanieuwsbrief huis aan huis verspreiden in een andere vorm of een 

vuurwerkafvalzak/vuurwerkbril toevoegen (maar met dezelfde kernboodschap: "Samen 
maken we van de jaarwisseling een leuk, gezellig en veilig feest. Dit doen we door 
samen te feesten, op elkaar en op de buurt te letten en elkaar aan te spreken bij 
ongewenst gedrag"; 

5. Bereikbaarheid van de Boa benoemen in de themanieuwsbrief; 
6. De aangepaste tijden van carbidschieten en gewijzigde vuurwerkvrijezones verwerken 

in de themanieuwsbrief; 
7. Informatie over de jaarwisseling vermelden op facebook en de website. 

Argumenten 
De huidige aanpak heeft het gewenste effect, namelijk een veilig verloop van de jaarwisseling. 
Op sommige punten kan de aanpak worden aangescherpt en worden aangepast aan de 
praktijk. Het eenduidig communiceren is van groot belang. De inzet van preventieve 
maatregelen hebben de voorkeur op repressieve maatregelen, maar deze worden bij noodzaak 
uiteraard ingezet. De aanpak geeft een overzicht van alle middelen/maatregelen die kunnen 
worden ingezet, inclusief de wet- en regelgeving. 
Vanuit de organisatie van het muziekevenement is aangegeven dat de afwezigheid van een 
gemeentelijk contactpersoon als een gemis werd ervaren. Door de gemeente is in 2015 
besloten de organisatie van het muziekevenement geheel in handen te leggen van een externe 
parti j . Dit heeft niet geleid tot meer incidenten. De gemeente blijft uiteraard betrokken bij het 
evenement en verstrekt de contactgegevens bij een calamiteit. Er worden geen verdere 
maatregelen getroffen rondom het evenement. 
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Duurzaamheid 
Mens: een goed verloop van de jaarwisseling levert een positieve bijdrage aan een veilig en 
leefbaar Woudenberg. 
Markt: het voorstel leidt tot minder schade aan de gemeentelijke - en particuliere 
eigendommen. 

Draagvlak 
Over de voorgestelde aanpassingen heeft er zowel intern als extern afstemming 
plaatsgevonden. 

Beoogd resultaat (hoe) 
De consequenties van het genomen besluit kunnen worden gemeten aan de volgende 
indicatoren: 

1. het aantal (overlast)meldingen bij de gemeente en de politie; 
2. het aantal incidenten; 
3. het aantal uitrukken van de brandweer; 
4. aantal inzetten van de nooddienst en/of beschikbaarheidsdienst gemeente 

Woudenberg; 
5. de hoogte van de kosten door vernielingen, zowel particulier als gemeentelijk. 

Financiële consequenties 
Niet van toepassing. 

Aanpak/ui tvoering 
publicatie gewijzigde aanwijzingsbesluit vuurwerkvrijezones (direct na besluitvorming); 

- de aanpak jaarwisseling 2017/2018 inclusief de voorgestelde aanpassingen wordt 
ontwikkeld en in september 2017 aangeboden aan het college van B&W en ter 
kennisname naar de gemeenteraad; 

- themanieuwsbrief in samenwerking met communicatie ontwikkelen (eind november 
2017 gereed en wordt huis-aan-huis verspreid tussen 13 - 20 december 2017); 
teksten webpagina veiligheid over de jaarwisseling ontwikkelen (eind november 2017 
gereed en 18 december 2017 op de website plaatsen); 

- teksten facebook en twitter maken (begin december 2017 gereed); 
actief op zoek gaan naar een nieuwe organisator voor het muziekevenement tijdens de 
jaarwisseling, onder de gestelde voorwaarden. 

Conclusie 
De aanpak past bij de inwoners van de gemeente Woudenberg. De jaarwisseling wordt 
gezamenlijk gevierd, er wordt op elkaar gelet en men spreekt elkaar aan bij ongewenst 
gedrag. De aanpak heeft het gewenste effect gehad op het verloop van de jaarwisseling. 

Communicatie 
Zie aanpak/uitvoering waar alle te ondernemen acties staan beschreven. 

Bij lage(n) 
1. Aanpak jaarwisseling 2016/2017; 
2. Sfeerbeeld jaarwisseling 2016/2017; 
3. Evaluatie muziekevenement; 
4. Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrijezones + plattegrond. 
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