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Inleiding
Bij de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling is besloten dezelfde strategic te kiezen met 
betrekking tot communicatie. Dit jaar wordt er extra ingezet op de meldingsbereidheid van 
bewoners en/of bezoekers. Daarnaast is de aanpak rondom vreugdevuren aangescherpt, de 
aanpak van illegaal vuurwerk en de vuurwerkactie uitgebreid.

Centrale vraag
Kan het college van B&W instemmen met de communicatiestrategie jaarwisseling 2019/2020?

Beoogd resultaat (wat)
Inwoners zijn bereid onveilige situaties te melden bij de politic en de gemeente, zodat de 
jaarwisseling in Woudenberg veilig verloopt. Daarbij maken wij gebruik van zowel de 
preventieve en repressieve maatregelen.

Kader
Gemeentewet
Wetboek van Strafrecht
Vuurwerkbesluit
Wet Milieubeheer
Algemene Plaatselijke Verordening

Argumenten
De communicatiestrategie is gericht op het bieden van handelingsperspectief aan inwoners. 
Daarnaast geeft inzicht wat regels zijn voor en tijdens de jaarwisseling en welke maatregelen 
er worden ingezet om de overlast tot minimum te beperken. Er wordt extra ingezet op het 
verhogen van de meldingsbereidheid bij ongewenst gedrag en gevaarlijke situaties.
Bij het opzetten van de communicatiestrategie is gebruik van de zogeheten leefstijien om te 
bepalen welke communicatiemiddelen wij inzetten, zodat deze aansluit bij de wens van de 
inwoners.

Duurzaamheid en Inclusie
Mens: een goed verloop van de jaarwisseling levert een positieve bijdrage aan een veilig en 
leefbaar Woudenberg.

Maatschappelijke participatie
De communicatiestrategie jaarwisseling is intern afgestemd.

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

« het aantal (overlast)meldingen bij de gemeente;
■ het aantal (overlast)meldingen de politic;
■ het aantal incidenten;
■ het aantal constateringen van de toezichthouder(s) (zowel Boa als de politic);
■ het aantal acties van de toezichthouders;
■ het aantal uitrukken van de brandweer;
■ aantal inzetten van de nooddienst en/of beschikbaarheidsdienst gemeente 

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

Financiele consequenties
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere financiele 
toelichting nodig.

Aanpak/uitvoering
Nadat het college van B&W akkoord gaat, worden de communicatiemiddelen voorbereid, zodat 
deze conform de voorgestelde planning kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de
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communicatiestrategie besproken met de politie en de brandweer, waarbij de aanpak rondom 
vreugdevuren een belangrijk bespreekpunt is.
Daarnaast worden met de politie afspraken gemaakt over de registratie van meldingen van 
overlast vuurwerk, de actie rondom illegaal vuurwerk en de vuurwerkactie in het algemeen.

Conclusie
De communicatiestrategie jaarwisseling 2019/2020 sluit aan bij de leefstijien van de inwoners 
van Woudenberg.

Communicatie
Afdeling communicatie is betrokken geweest bij het ontwikkelen van de communicatiestrategie 
jaarwisseling 2019/2020.

Bijlage(n)
1. Communicatiestrategie jaarwisseling 2019/2020.
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