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Geregistreerde incidenten politie 

Bij de politie zijn in totaal 11 incidenten op 31 december 2018 (vanaf 06:00 uur) en 1 

januari 2019 (tot 00:00 uur) binnengekomen. Niet alle incidenten hebben betrekking op 

de jaarwisseling. Er zijn geen grote incidenten geweest waarbij de openbare orde werd 

verstoord.  Het gaat om de volgende incidenten: 

- Diefstal uit/vanaf auto – één maal; 

- Diefstal uit woning – één maal; 

- Vernieling – één maal; 

- Verdachte situatie – één maal; 

- Diverse vormen van overlast – vier maal; 

- Afhandeling overige meldingen – vier maal. 

Opvallend is dat er geen meldingen van vuurwerkoverlast zijn geregistreerd. In de 

periode van 1 november 2018 tot en met 5 januari 2019 zijn er in totaal negen 

meldingen van overlast vuurwerk binnengekomen. In december 2018 is er iemand 

aangehouden met illegaal vuurwerk.   

 
Meldingen en incidenten gemeente Woudenberg 

Bij de gemeente zijn in totaal zes meldingen van vuurwerkoverlast binnengekomen 

tussen 1 november 2018 tot en 5 januari 2019. Dit betrof 2 meldingen op oudejaarsdag. 

De Boa heeft op oudejaarsdag toezicht gehouden in Woudenberg. In de ochtend kwam er 

een melding van een evenement met een tent achter in een tuin in de wijk het 

Groenewoud. Na de controle bleek dat het ging om een vergunningsplichtig evenement 

gezien er een tent is geplaatst. Er waren volgens de organisator 25 personen 

uitgenodigd. 

Daarnaast is de Boa bij beide vreugdevuren aanwezig geweest. Als laatste is er een 

voertuig gecontroleerd dat stond geparkeerd op een inrit.  

 
Brandweer 

De brandweer is tijdens Oud & Nieuw meerdere malen uitgerukt voor vreugdevuren aan 

de Landaasweg (2 maal bij hetzelfde adres) en Rumelaarseweg. Bij beide locaties was er 

sprake van verbranding van autobanden. Bij de melding aan de Landaasweg is de 

brandweer bestookt met (illegaal) vuurwerk.  

Daarnaast is de brandweer Woudenberg druk geweest bij de schuurbrand in Leusden (3 

maal geweest). Zowel de Tankautospuit als de bronpomphaakarmbak zijn bij alle drie de 

meldingen ter plaatse geweest.  

 
Carbidschieten 

Er is op diverse locaties (o.a. Landaasweg, Rumelaarseweg, Zeisterweg en Zegheweg) 

carbid geschoten. De locatie voldeed aan de gestelde eisen, zoals beschreven in de 

Algemene Plaatselijke Verordening. Echter waren er op twee locaties ook vreugdevuren 

aangestoken. Deze zijn op verzoek van de gemeente Woudenberg uitgemaakt door de 

brandweer Woudenberg.  

  
Vreugdevuren 

Opvallend was dat er verschillende locaties vreugdevuren waren en dat in combinatie 

met het carbidschieten. Op twee locaties zijn de branden op verzoek van de gemeente 

Woudenberg uitgemaakt door de brandweer.  

De eigenaren zijn uitgenodigd voor een gesprek waarin is aangegeven dat de gemeente 

Woudenberg dit gedrag niet tolereert en accepteert.  

 
Schade gemeentelijke eigendommen 

De totale schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt € 4.065,- exclusief 

arbeidsuren. De schade is hoger dan vorig jaar (schade was € 880,-). De hoogte van de 

schade zit vooral in de vernieling van een glijbaan (€ 2500,-), plantenbak (€ 400,-) en 

een grote prullenbak (€ 400,). Daarnaast zijn in totaal 13 verkeersborden en 2 

prullenbakken (klein) vernield.  
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Muziekevenement jaarwisseling 

Het muziekevenement tijdens de jaarwisseling is goed verlopen. Er waren in de nacht 

tussen 800 en 1000 bezoekers. Het aantal bezoekers tijdens het avondprogramma viel 

tegen.  

Enkele aandachtspunten voor volgend jaar zijn: het geluidsniveau met name de bas, 

andere bebording m.b.t. de wegafzetting en enkele aanpassingen die voor de organisatie 

van het muziekevenement van toepassing zijn. 

 
Communicatiemiddelen: het bieden van handelingsperspectief 

Er is geïnvesteerd in diverse communicatiemiddelen over de aanpak van de jaarwisseling, 

een webpagina over de jaarwisseling, diverse twitterberichten en er is een kerstkaart en 

een infographic, met tips en informatie over de wet- en regelgeving, huis aan huis 

verspreid. 

In het onderstaande overzicht staan de verschillende digitale communicatiemiddelen 

beschreven, waarbij ook het aantal bezoekers, bereikte personen, reacties en likes staan. 

 

 Websitepagina jaarwisseling 

In de periode van 24 december t/m 2 januari is de pagina 396 keer bezocht, waarvan 

304 unieke pagina weergaven.  

 Facebookbericht opruimen vuurwerk 

1.456 bereikte personen, 7  reacties en 14 likes. 

 Facebookbericht vreugdevuren 

1.010 bereikte personen, geen reacties en 6 likes. 

 Facebookbericht carbidschieten 

1.480 bereikte personen, 5 reacties en 6 likes. 

 Facebookbericht bereikbaarheid politie 

972 bereikte personen, geen reacties en 3 likes. 

 Facebookbericht regels rondom afsteken van vuurwerk 

1.341 bereikte personen, 2 reacties en geen likes. 
   

 

 

 


