Sfeerbeeld
jaarwisseling
2020/2021

Maart 2021
Versie 1.1

Algemeen
De jaarwisseling is voor veel inwoners een feestelijke gebeurtenis die op
verschillende manieren in de gemeente Woudenberg wordt gevierd.
De jaarwisseling 2020-2021 verliep door de coronamaatregelen in een heel andere sfeer.
Het vuurwerkverbod zorgde al vanaf november voor onrust in de gemeente. Verreweg de
meeste Woudenbergers pasten zich aan en gaven op een andere manier invulling aan de
jaarwisseling.
Voorbereiding jaarwisseling 2020/2021
Voor een goed verloop van de jaarwisseling is afstemming noodzakelijk tussen politie,
OM, brandweer en gemeente. Net als vorig jaar is door alle partijen gekozen voor een
integrale en gezamenlijke aanpak. Een veilige jaarwisseling vraagt daarbij om diverse
maatregelen, zowel zichtbare als onzichtbare.
Voor de jaarwisseling zelf zijn er landelijk prioriteiten en tolerantiegrenzen vastgesteld
voor de hulpdiensten. De prioriteit lag bij het veilig kunnen uitoefenen van de publieke
taken en het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. Het naleven
van de Coronamaatregelen – zeker in de buitenruimte - en het naleven van het
vuurwerkverbod waren daaraan ondergeschikt.
Acties voorafgaand aan de jaarwisseling
Blauwe oliebollen actie politie
De wijkagenten van Woudenberg en Leusden hebben op woensdag 23 december 2020
met een politiebus met kerstgroene verlichting door de straten van Woudenberg
gereden. De wijkagenten hadden blauwe oliebollen bij zich die ze aan inwoners
aangeboden om aandacht te vragen voor een veilige jaarwisseling. Zij zijn in gesprek
gegaan met inwoners om te kijken hoe wij met elkaar voor een veilige jaarwisseling
konden zorgen. Er zijn meer dan 200 blauwe oliebollen uitgedeeld.

Vuurwerkactie 28, 29 en 30 december 2020
Door de politie is, in samenwerking met de Boa’s, op 28, 29 en 30 december 2020 een
vuurwerkactie gehouden in de gemeenten Leusden en Woudenberg.
Er zijn in totaal tien meldingen binnengekomen van vuurwerkoverlast en drie andere
meldingen, zoals een verdachte situatie, parkeeroverlast en een vuurtje bij de JOP
Westerwoud. Het aantal meldingen vanuit de buurt is veel lager dan vorige jaar. Dit komt
waarschijnlijk door het vuurwerkverbod.
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Carbidschieten
Via de lokale krant en social media hebben wij inwoners die van plan waren om op
oudejaarsdag carbid te schieten gevraagd contact op te nemen met de gemeente, zodat
dit veilig en binnen de geldende Coronamaatregelen zou gaan.
Er is een factsheet (zie bijlage 1) met informatie over de Coronamaatregelen en de regels
over carbidschieten ontwikkeld voor de carbidschieters. Er hebben in totaal zeven
personen zich gemeld, waarvan drie personen hebben aangegeven dat zij carbid gingen
schieten en dat zij konden voldoen aan gestelde maatregelen.
Meldingen en incidenten gemeente Woudenberg
Bij de gemeente zijn, ondanks het vuurwerkverbod, in totaal elf meldingen van
vuurwerkoverlast binnengekomen tussen 1 november 2020 tot en met 6 januari 2021.
Carbidschieten oudejaarsdag
De carbidlocaties zijn door de Boa’s bezocht en voldeden allemaal aan de gestelde regels
voor carbid schieten en de Coronamaatregelen.
Vreugdevuren
Net zoals voorgaande jaren waren vreugdevuren niet toegestaan. De Boa’s hebben op
één locatie een kleine vreugdevuur aantroffen en aan de eigenaar gevraagd om deze uit
te maken. Hieraan is gehoor aangegeven.
Vuurwerkverbod
Tijdens de jaarwisseling was het verboden om vuurwerk bij zich te hebben, te vervoeren
en te verkopen. Opvallend is dat ondanks het vuurwerkverbod veel vuurwerk is
afgestoken door veel Woudenbergers door het gehele dorp.
Schade gemeentelijke eigendommen
Ondanks het landelijk vuurwerkverbod was de schade aan gemeentelijke eigendommen
aanzienlijk hoger dan vorig jaar. De totale schade bedraagt € 1.982,- exclusief
arbeidsuren (dit betreft het opnemen van de schade en het vervangen van
verkeersborden en prullenbakken). Er zijn in totaal 22 verkeersborden, 1 schrikplank en 6
prullenbakken vernield.
Schema schade afgelopen jaren
Jaarwisseling 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Bedrag

€ 880

€ 4.065

€ 775

€ 1.982

Brandweer
Op 31 december van 06.00 uur tot 1 januari 18.00 uur is de brandweer vijf maal uitgerukt
voor een brand. Daarnaast heeft de brandweer met een tankautospuit paraat gestaan
nabij het Poortplein.
Geregistreerde incidenten politie
Bij de politie zijn in totaal 11 incidenten op 31 december 2020 (vanaf 06:00 uur) en 1
januari 2021 (tot 06:00 uur) binnengekomen. Het gaat o.a. om een geluidsoverlast,
melding jeugdoverlast, vernielingen, woninginbraak, ruzie/twist en overlast door
vuurwerk.
Onder het kopje verloop nieuwjaarsnacht wordt dieper ingegaan op de inzet van de
politie tijdens het incident op het Poortplein.
Verloop nieuwjaarsnacht
Tegen 01.00 uur verzamelden ruim honderd mensen zich op het Poortplein. De sfeer op
het Poortplein was dreigend. Er werden bommen van vuurwerk afgestoken, met flessen
brandbare vloeistof gegooid en zaken vernield, zoals ruiten en bloembakken. Om 02.15
uur is besloten om de ME richting Woudenberg te laten komen om de rust en de
openbare orde te herstellen. De politie stond met diverse auto’s eveneens paraat. Zij
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mochten met hun uitrusting niet optreden. De uitrusting van de politie is niet bestand
tegen dit soort bommen en zij beschikken niet over een schild om zich te beschermen
tegen vuurwerk en andere materialen die werden gegooid, zoals bierflesjes.
Tegen 02:45 uur is door de politie, het Arrestatieteam en een ME bus met camera’s
ingezet om de situatie in beeld te brengen. Daarna is besloten om met de aanwezige
agenten het Poortplein schoon te vegen. Tijdens de nacht is er één aanhouding verricht.
De politie is nog bezig met verder onderzoek.
Tegen 03.30 uur was het Poortplein leeg en is de rommel opgeruimd door de nooddienst
van de gemeente. Op nieuwjaarsdag heeft de nooddienst de Dorpsstraat en het
Poortplein schoongemaakt.
Communicatie: vooral informeren over beperkingen
De omstandigheden waren deze jaarwisseling bijzonder door de coronamaatregelen, het
tijdelijke vuurwerkverbod en het verbod op oud en nieuw feesten. Voor de communicatieinzet naar onze inwoners betekende dit vooral informeren over beperkingen.
Hieronder een terugblik en een analyse op onze communicatieaanpak in de aanloop naar
de jaarwisseling en direct na de jaarwisseling. We gaan hierbij in op onze eigen
berichtgeving, onder andere via onze website en sociale media kanalen (zie bijlage 2 en
bijlage 3). Ook is een analyse van de nieuwsmedia toegevoegd (zie bijlage 4).
Social media
In de aanloop naar de jaarwisseling was onze berichtgeving op Facebook en Twitter (en
Instagram Stories) goed verdeeld over de tijd. Hierdoor hebben we een groot deel van
onze 2.080 volgers bereikt. Er werd weinig gereageerd op onze berichten. Geplaatste
opmerkingen waren overwegend luchtig, grappig en positief (blauwe oliebollen van de
politie en carbidschieten).
In bijlage 2 is een overzicht te vinden van alle berichten die we op Facebook hebben
geplaatst. Bij elk bericht staat het bereik (aantal bereikte mensen) en de betrokkenheid
(meeste reacties, opmerkingen en deelacties). De berichten over het toestaan van
carbidschieten in Woudenberg (21 december) en de wensballonnen (23 december)
hebben verreweg de meeste mensen bereikt. De terugblik op de jaarwisseling had de
meeste betrokkenheid.
In bijlage 3 een overzicht van onze berichten op Twitter. Hoewel de gemeente op dat
kanaal 2.844 volgers heeft, is de betrokkenheid bij onze berichtgeving minimaal geweest.
De terugblik op de jaarwisseling kon rekenen op 6 likes en werd 4 keer gedeeld.
Daarnaast werd de berichtgeving direct overgenomen door de lokale en regionale pers.
Het bezoek van de burgemeester aan de politie na de jaarwisseling kreeg 11 likes.
Website
Inwoners konden op onze website alle informatie vinden over de maatregelen rond oud
en nieuw. Deze informatie werd eenvoudig ontsloten via een button op de homepage en
met de snelle url www.woudenberg.nl/jaarwisseling.
Naast de gebruikelijke berichtgeving met betrekking tot de openbare ruimte, overlast en
brandgevaar, was op de website speciale aandacht voor het veilig afsteken van carbid
(tips). Dit vanwege het verbod op vuurwerk en vreugdevuren. Verder was er uiteraard
aandacht voor de geldende coronamaatregelen.
We hebben dit jaar bij een aantal berichten op social media direct doorgelinkt naar onze
website voor meer informatie. Dit heeft voor meer bezoek op de website gezorgd. In
totaal werd de pagina over de jaarwisseling 610 keer (vorig jaar 416 keer) bezocht in de
periode van 1 december 2020 tot en met 15 januari 2021. De meeste paginaweergaven
waren op 28 december (91), 21 december (58) en 8 december (55). Dat zijn ook de
momenten dat we op social media hebben doorgelinkt naar de website.
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Nieuwsmedia
In de periode van 1 december tot en met 15 januari zijn 47 berichten in het nieuws
verschenen binnen de zoektermen jaarwisseling, oud en nieuw, vuurwerk(verbod), carbid
in combinatie met geomark Woudenberg (zie bijlage 4). In deze tijdsperiode zijn geen
opvallende trending topics. Wel komen naast ‘jaarwisseling’ de woorden of
woordcombinaties ‘strikte voorwaarden, nieuwe poort, geldende coronamaatregelen’
opvallend vaak voor. De meeste berichten gaan over het vuurwerkverbod.
Het sentiment in het nieuws duikt in het rood (negatief) op 13 december 2020 als De
Woudenberger kopt met ‘Oud en nieuw zonder vuurwerk is als winkelen zonder
portemonnee.’ Wederom een negatief sentiment op 8 januari als de Woudenberger een
artikel publiceert met de kop ‘Buurtbewoners: ‘Is het hier oorlog?’’ Het statement van de
burgemeester op 1 januari 2021 wordt in de media in het groen (positief) gezet.
Overig
 Naast de inzet van de website en social media heeft de gemeente in haar emailnieuwsbrief bewoners geïnformeerd over de maatregelen rond de jaarwisseling.
 Eind december heeft de burgemeester de boodschap over de jaarwisseling nogmaals
uitgedragen in haar column. Daarin roept zij onder andere op om solidair te zijn bij het
houden aan de maatregelen om besmetting te voorkomen en het vuurwerkverbod
tijdens de jaarwisseling. En met de mensen die daarop moeten toezien: politie, Boa’s
en alle winkelmedewerkers.
 Naar aanleiding van de incidenten bij de Nieuwe Poort heeft de burgemeester op 4
januari een persoonlijke brief gestuurd naar de bewoners en eigenaren van de
panden. In haar brief zegt ze de incidenten te betreuren en geeft ze haar blijk van
medeleven.
Conclusie
De jaarwisseling 2020/2021 was een bijzondere jaarwisseling gezien de
omstandigheden waarin we met elkaar verkeerden. Over het algemeen mag gesteld
worden dat een groot deel van onze inwoners zich heeft gehouden aan de adviezen
om slechts beperkt bezoek te ontvangen en geen vuurwerk af te steken. Toch vonden
ruim 100 personen het noodzakelijk om zich te verzamelen op het Poortplein en daar
vuurwerk af te steken, vernielingen te plegen en brandbommen en bierflesjes te gooien.
Het verbod op vreugdevuren is duidelijk en werkt goed. Over het carbidschieten zijn geen
klachten of meldingen bekend.
De kosten en de schade van de jaarwisseling zijn fors te noemen. Landelijk zal de
discussie over de toekomstige invulling van de jaarwisseling opnieuw een onderwerp zijn
van maatschappelijk en politiek debat.
Net zoals voorgaande jaren zal de jaarwisseling van 2021-2022 opnieuw
integraal voorbereid worden. Veiligheid van hulpverleners incl. de politie en handhaving
van de openbare orde staan voorop. Daarnaast richten politie en OM zich op het
opsporen en vervolgen van mensen die de openbare orde en veiligheid in de maand
december verstoren of deze verstoring faciliteren.
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