
Sfeerbeeld jaarwisseling 2016/2017 

Hieronder volgt het verloop van Oudejaarsdag en de jaarwisseling op het gebied van de 

openbare orde. De jaarwisseling is, net zoals voorgaande jaren, verlopen zonder 

grootschalige incidenten en zonder inzet van de Mobiele Eenheid. De schade aan 

gemeentelijke eigendommen (verkeersborden, afvalbakken, etc.) is ten opzichte van 

vorig jaar gedaald. Echter is wel schade ontstaan aan de Willem van Oranjeschool, die 

een aanzuigende werking heeft op de jongeren met als vervolg diverse vernielingen en 

brandstichting. Om dit tegen te gaan zijn er maatregelen getroffen. 

 

Carbidschieten 

Op vier locaties is er carbid geschoten. Deze locaties zijn bezocht door de burgemeester, 

politie en Boa. Drie locaties voldeden aan de gestelde eisen, zoals beschreven in de 

Algemene Plaatselijke Verordening. Aan de buurtbewoners van Huisstede is eenmalig 

toestemming gegeven om binnen de bebouwde kom carbid te schieten, onder de 

voorwaarde dat het carbidschieten alleen is toegestaan op het perceel, direct aansluitend 

aan Huisstede 2, op 31 december 2016 van 14.00 tot 16.30 uur en dat zij zich verder 

dienen te houden aan de voorschriften, zoals deze staan beschreven in de Algemene 

Plaatselijke Verordening. De redenen voor de eenmalige toestemming zijn dat het 

activiteit voor de laatste keer wordt georganiseerd, de activiteit van waarde is voor de 

buurt en het perceel, waarop de activiteit wordt gehouden aan de rand van de bebouwde 

kom ligt. 

 

Vreugdevuren 

Dit jaar zijn er geen vreugdevuren geconstateerd. 

Over de grootte van een vuur in de openbare ruimte is afgesproken, met de brandweer 

en de politie, dat alle vuurhaarden groter dan een vuurkorf worden uitgemaakt. De 

brandweer heeft, op verzoek van de politie, een olievat met vuur uitgemaakt.  

 

Nieuwjaarsfeest 

Het nieuwjaarsfeest was dit jaar weer een mooi feest voor veel inwoners, zowel jong en 

oud waren er te vinden. Dice Box, de voetbalvereniging en welwillende omwonenden 

zorgden ook dit jaar weer voor een succes.  

 

Toezicht en handhaving 

Bij de politie zijn tijdens Oud & Nieuw en de jaarwisseling in totaal zeventien incidenten 

(03-01-2017) gemeld. Het gaat om de volgende meldingen: 

- negen maal: afsteken vuurwerk; 

- éénmaal: melding mishandeling; 

- drie maal: vernieling (ruit, school en auto); 

- drie maal: overlast jeugd; 

- éénmaal: brand (eigen constatering). 

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

tijdens oudejaarsdag continu toezicht geweest van de politie en de BOA. 

 

Brandweer 

De brandweer is tijdens oudejaarsdag éénmaal uitgerukt voor een buitenbrand.  

 

Nooddienst en beschikbaarheidsdienst gemeente Woudenberg 

Bij de nooddienst zijn zes meldingen binnengekomen over de glasbakken (vier maal), 

een putdeksel (éénmaal) en verwijderen brandresten (éénmaal). 

 

Schade gemeentelijke eigendommen 

De totale schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt € 1.100,- exclusief 

arbeidsuren. Er zijn in totaal 2 prullenbakken en 14 verkeersborden vernield. De schade 

is lager dan vorig jaar. 

 

 



Inbraak Willem van Oranjeschool 

Tijdens de jaarwisseling is er ingebroken bij de Willem van Oranjeschool aan de Willem 

de Zwijgerlaan. Er zijn diverse ruiten vernield. Daarnaast is het sanitair vernield. De 

vernielde ruiten zijn dichtgetimmerd. Er is door gemeente aangifte gedaan. De totale 

schade aan de Willem van Oranjeschool bedroeg € 4150,-. Naar aanleiding van deze 

vernielingen zijn er maatregelen getroffen, namelijk het plaatsen van hekken en er 

wordt versneld de nuts verwijderd. De totale kosten hiervoor bedragen € 5360,-. 

 

Meldingen/klachten jaarwisseling 

Bij de gemeente zijn er vier meldingen/klachten binnengekomen over de jaarwisseling. 

De eerste melding gaat over het afsteken van vuurwerk waarin wordt verzocht om 

particulier vuurwerk af te schaffen (de gemeente is geen bevoegd orgaan) en twee gaan 

over schade aan particuliere eigendommen nabij het Poortplein, vernieling van 

wanddecoratie en vernieling van winkelruiten. Beiden verzoeken de gemeente om de 

nabije omgeving van het nieuwjaarsfeest aan de Willem de Zwijgerlaan beter te 

beveiligen. Als laatste is er melding gedaan over de wijze van handhaving door de 

politie.  

 

Communicatiemiddelen 

Er is geïnvesteerd in diverse communicatiemiddelen over de aanpak van de 

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

themanieuwsbrief over de jaarwisseling is huis aan huis verspreid. 

- De webpagina voor de jaarwisseling is in december honderdvijfenzeventig maal 

bekeken. De pagina is twaalf maal bezocht n.a.v. een bericht op Twitter;  

-  Er is negen maal gezocht op onderwerpen die met de jaarwisseling te maken 

hebben;  

-  De themanieuwsbrief jaarwisseling is enthousiast ontvangen; 

-  De themanieuwsbrief jaarwisseling heeft via Facebook nog 1.171 mensen bereikt; 

- Er zijn diverse twitterberichten geplaatst.  

 


