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Algemeen 
De jaarwisseling is landelijk het grootste evenement in Nederland. Bij dit evenement 

gaat een groot deel van de Nederlandse bevolking jaarlijks in feestelijke stemming de 

straat op of viert in gelegenheden of thuis uitbundig het nieuwe jaar. Bij dit feest vallen 

ieder jaar vuurwerkgewonden, daarnaast lopen de schades op tot miljoenen euro's. Ook 

is er in heel Nederland sprake van veel aanhoudingen. Dat maakt de jaarwisseling tot 

een groot risico-evenement van Nederland. 

 

De jaarwisseling in Woudenberg is vorig jaar goed verlopen, maar de afstemming tussen 

alle partijen in de aanloop van de jaarwisseling is en blijft noodzakelijk. Om de 

jaarwisseling goed en veilig te laten verlopen, worden net zoals voorgaande jaren 

diverse maatregelen, zowel preventief als repressief, ingezet. 

 

Aanpassingen aanpak jaarwisseling 

Op basis van de evaluatie is gekozen om de aanpak jaarwisseling 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; 

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. 
 

Alle genoemde punten zijn meegenomen in de aanpak of opgenomen in de 

communicatieaanpak. Er is besloten om in de themanieuwsbrief aan te geven dat 

inwoners gratis een vuurwerkbril kunnen ophalen bij het gemeentehuis. Als laatste is de 

kernboodschap aangepast aan de huidige situatie. De kernboodschap staat op bladzijde 

6. 
 

Preventieve maatregelen 
 

Kopen en afsteken van vuurwerk 

Vuurwerk mag in 2017 alleen worden gekocht/afgehaald op donderdag 28 december 

2017, vrijdag 29 december 2017 en zaterdag 30 december 2017 door personen van 16 

jaar en ouder.  

Afsteken is alleen toegestaan op 31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur 

(nieuwjaarsnacht). Afsteken van vuurwerk buiten deze tijden is dus strafbaar! 

 

Verbod op afsteken vuurwerk 

In het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast, is het verboden om 

vuurwerk af te steken binnen een straal van 100 meter van de volgende locaties: 

 verzorgingshuizen/verpleeghuizen/bejaardenhuizen 

 gebouwen van onderwijsinstellingen 

In bijlage 1 is een plattegrond toegevoegd van de gemeente Woudenberg met rode 

cirkels waarbinnen geen vuurwerk mag worden afgestoken.  

 

Meldpunt vuurwerkoverlast 

Steeds meer mensen storen zich aan de toenemende vuurwerkoverlast rond Oud en 

Nieuw. De overlast wordt vooral veroorzaakt door harde knallen, te vroeg afgestoken 
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vuurwerk en onveilige situaties op straat. Het is dan ook van belang dat burgers de 

overlast melden bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via het 

telefoonnummer 0800- 7000. Bij het plegen van vernielingen, moeten burgers 112 

bellen.  

 

Daarnaast is er een landelijk meldpunt voor het melden van vuurwerkoverlast, namelijk 

www.vuurwerkoverlast.nl. 

 

Voorlichting over het gebruik van vuurwerk 

Aan de basisscholen wordt door Bureau Halt het aanbod gedaan om een 

Vuurwerkcampagne te geven. 

Tijdens een vuurwerkcampagne krijgen de leerlingen van groep 8 in december in de 

pauze op het schoolplein voorlichting over de risico’s van vuurwerk en worden 

geïnformeerd en bewust gemaakt van de overlast die het veroorzaakt bij andere 

Woudenbergers.  
 

Vreugdevuren 

In de gemeente Woudenberg is het aansteken van vreugdevuren niet toegestaan en dus 

strafbaar. Het wettelijke kader hiervoor is de Wet Milieubeheer. 

 

De gemeente, politie en de brandweer voeren het onderstaande uit bij alle 

vreugdevuren: 

 De grootte van toegestane verbranding op de openbare weg is de grootte van een  

vuurkorf. Verdere vuurhaarden worden gedoofd door de brandweer; 

 De brandweer blust het vreugdevuur onder begeleiding van de politie; 

 De gemeente ruimt de resten van de vreugdevuur op onder begeleiding van de 

politie; 

 De gemeente en politie proberen de veroorzakers te achterhalen. Waar mogelijk 

wordt er een proces-verbaal opgemaakt; 

 De gemeente verhaalt waar mogelijk de eventuele ontstane schade op de 

veroorzakers. 

 

Carbidschieten 

Carbid schieten mag in de gemeente Woudenberg maar alleen op 31 december vanaf 

10:00 uur tot zonsondergang. Het schieten van carbid mag dan alleen buiten de 

bebouwde kom en onder bepaalde voorwaarden.  

De gemeente doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en ook 

bij carbid schieten rekening te houden met anderen. 
 

Inzet jongerenopbouwwerk en andere maatschappelijke partners 

Een rustige jaarwisseling is de verantwoordelijkheid voor iedereen. De gemeente en haar 

lokale partners spelen een belangrijke rol. Ook het jongerenopbouwwerk of andere 

maatschappelijke partners kunnen helpen om te voorkomen dat het niet uit de hand 

loopt. Ze zijn geen politieagenten. Door hun contacten met en kennis van de inwoners 

kunnen zij bijdragen aan de veiligheid tijdens de jaarwisseling, door: 

 Een oogje in het zeil te houden; 

 Signalen door te geven aan de politie; 

 Door hun aanwezigheid, het gesprek aan te gaan en incidenten in de kiem te 

smoren; 

 Samen met buurtbewoners activiteiten te organiseren; 

 Het geven van voorlichting. 

 

Checklist openbare ruimte 

Er wordt een analyse gemaakt van de risico-objecten in het dorp die een relatie hebben 

met brandveiligheid en/of waaraan een openbaar orde risico kleeft. Deze locaties worden 

rond de jaarwisseling extra in de gaten gehouden. Hetzelfde is gedaan voor de gevoelige 

locaties waar jongeren, jongerengroepen en volwassenen die tijdens de vorige 

http://www.vuurwerkoverlast.nl/


Pagina 4 van 7 

 

jaarwisseling strafbare feiten hebben begaan. Zij worden goed in de gaten gehouden of 

gewaarschuwd, en als dat nodig is aangepakt. 

 

Verwijderen van gemeentelijke eigendommen 

Voor de jaarwisseling worden preventieve maatregelen getroffen om de schade aan 

gemeentelijke eigendommen tot het minimum te beperken. Het gaat om het verwijderen 

van prullen- en hondenpoepbakken, het legen van glasbakken en kledingbakken en het 

verwijderen van losse containers. 

 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee 

Bekende overlastplegers worden zo veel mogelijk door de politie aan huis bezocht voor 

een indringend gesprek. Hierbij worden duidelijk de kaders aangegeven van wat wel en 

niet geaccepteerd wordt. De wijkagent heeft hierin een belangrijke rol. 

 

Toepassing preventieve dwangsom 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders kunnen besluiten om 

voorafgaand aan de jaarwisseling een brief te sturen naar potentiële ordeverstoorders 

waarin staat dat de aangeschreven persoon zich niet (herhaaldelijk) schuldig mag maken 

aan de verstoring van de openbare orde. Wanneer deze persoon dit wel doet, moet de 

vooraf aangekondigde dwangsom, aangekondigd in de brief, voldaan worden. De 

werking van dit ‘instrument’ is met name preventief. 

Op basis van concrete aanwijzingen zal gebruik worden gemaakt van de preventieve 

dwangsom. 

 

Meldingsbereidheid  

Om de meldingsbereidheid onder burgers te vergroten, wordt via de thema-nieuwsbrief, 

digitale borden en sociale media aandacht geschonken aan de meldingsbereid en bij 

welke instanties inwoners kunnen melden.  
 

Toezicht en handhaving 

Om de openbare orde te handhaven tijdens de jaarwisseling worden er twee 

toezichthouders ingehuurd. Zij houden toezicht in het centrum en op de zogeheten 

hotspots. Dit is aanvullend op de toezicht en handhaving van de politie. Er worden 

werkafspraken gemaakt. De toezichthouders hebben niet de mogelijkheid om te 

verbaliseren, zij kunnen alleen constateren. Daarom is een goede samenwerking met de 

politie van groot belang. Op de dag is de Boa samen met de politie aanwezig om den 

controles uit te voeren op het afsteken van vuurwerk en het carbidschieten. 

Afdwingende maatregelen 
Mensen die strafbare feiten plegen, kunnen er op rekenen dat het Openbaar Ministerie 

niet aarzelt om ze snel en doelgericht te vervolgen. Zowel gemeente als Openbaar 

Ministerie treffen maatregelen om dit mogelijk maken. 

 

Supersnelrecht 

Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt de jaarwisseling als een evenement. Dit houdt 

in dat bij de beoordeling van jaarwisseling gerelateerde strafzaken een verzwaringsfactor 

van 75 procent geldt. Of dit uiteindelijk zal leiden tot een 75 procent hogere straf is 

afhankelijk van de overige omstandigheden van het delict en de verdachte. De officier 

van justitie houdt bij de beoordeling van een strafzaak hier altijd rekening mee. 

 

Op 1 januari worden deze feiten voor het hele arrondissementsparket Midden-Nederland 

zo veel mogelijk beoordeeld en afgedaan. Daarnaast vindt er een supersnel rechtszitting 

bij de Utrechtse rechtbank.    
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Verhalen van schade 

Beschadigt iemand een gemeentelijk eigendom dan kan de gemeente deze schade 

vrijwel direct verhalen op de dader. De politie overhandigt hiervoor met spoed de 

gegevens van de dader aan de gemeente.  

 

Bureau Halt 

Halt biedt jongeren de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten zonder dat dit 

langdurige gevolgen heeft. Als een jongere de Halt-straf naar behoren afrondt, komt hij 

niet in aanraking met Justitie. Jongeren voorkomen op deze manier een justitiële 

aantekening. 

Als de Boa een minderjarige in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in de openbare ruimte 

aantreft met vuurwerk kan hij de minderjarige doorverwijzen naar Bureau Halt.   

 

Opsporen illegaal vuurwerk 

Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig. Het hoeft er niet afwijkend uit te zien en wordt 

ook soms normaal aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk 

dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt 

verkocht. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, 

mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en cobra’s. 

De overlast en gevaren van zwaar vuurwerk zijn groot. Dat geldt ook voor de opslag in 

woonbuurten. Daarom treedt de politie hiertegen op. 
 

Veiligheid publieke taak 

Mensen met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel, brandweer) 

zorgen voor de veiligheid van een ieder tijdens Oud & Nieuw en moeten ongehinderd hun 

werk kunnen doen. Indien er sprake is van agressie of geweld tegen hen geldt bij de 

beoordeling van de strafzaak het reguliere beleid: een verzwaringsfactor van 200 

procent. Deze verzwaring staat dus los van Oud & Nieuw. Wel zal de officier van justitie 

bij de beoordeling van de strafzaak ook hiér de verzwaringsfactor van 75 procent 

meenemen, omdat het OM de jaarwisseling als een evenement beschouwt. Wat de 

uiteindelijke straf wordt, is wederom afhankelijk van de overige omstandigheden van het 

delict en de verdachte. 

Personen die verdacht worden van agressie tegen mensen met een publieke taak kunnen 

om die reden voor de rechter worden gebracht. Er kan huisarrest voor de volgende 

jaarwisseling opgelegd worden. Opgelegde gevangenisstraffen zullen zoveel mogelijk 

aansluitend op de (super)snelrechtzitting worden uitgezeten. 

 

Gebruik noodbevel 

Tijdens de jaarwisseling gelden dezelfde wetten en regels als de rest van het jaar.  

Vooraf aan de jaarwisseling liggen bij de politie concept-noodbevelen klaar. Indien de 

situatie daar aanleiding toe geeft, kan de politie deze gebruiken na 

mondelinge/telefonische toestemming van de burgemeester.    

Communicatie 
Communicatie is misschien wel het belangrijkste aspect voorafgaand aan en tijdens de 

jaarwisseling. Door een goede preventieve communicatieboodschap kun je al veel 

voorkomen. 

 

Communicatieboodschap 
De kernboodschap tijdens de jaarwisseling is als volgt: 

Het jaar 2017 loopt langzaam ten einde. Nog even en Oud en Nieuw staat weer voor de 

deur. Dit jaar is de jaarwisseling in Woudenberg anders dan anders, want er wordt geen 

nieuwjaarsfeest georganiseerd. Verspreid over het dorp, in de eigen buurt of straat gaan 

mensen tijdens de Nieuwjaarsnacht naar buiten om elkaar een gelukkig nieuwjaar te 

wensen en samen het nieuwe jaar in te luiden. Laten we er met elkaar voor zorgen dat 

de jaarwisseling gezellig en rustig verloopt. Helpt u ook een handje mee door op elkaar 
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en op uw buurt te letten, anderen aan te spreken bij ongewenst gedrag en het te melden 

als u gevaarlijke situaties ziet? Ook voor Oud en Nieuw geldt: Als u de politie snel nodig 

heeft, bijvoorbeeld als iemand gewond raakt of een verkeersbord of prullenbak vernielt 

wordt met vuurwerk, belt u 112. Ervaart u overlast van vuurwerk dat te vroeg wordt 

afgestoken? Dan is de politie bereikbaar via 0900 – 88 44. Ook de nooddienst en 

handhavers van de gemeente zijn actief. Zij zijn te bereiken via 033 – 286 7777. 

 
Communicatieoverzicht 

Communicatiemiddel Toelichting Datum gereed 

1. Persbericht + faq Een algemeen persbericht 

over de jaarwisseling 

waarin ook wordt 

aangegeven dat er dit jaar 

ook geen muziekevenement 

is. 

Daarnaast een faq opstellen 

met de verwachte vragen 

vanuit de samenleving. 

13 november 2017 gereed 

 

2. Themanieuwsbrief Inwoners ontvangen allen 

per post een themanieuws 

brief met informatie over 

de jaarwisseling.  

Themanieuwsbrief is eind 

november 2017 gereed en 

wordt huis-aan-huis 

verspreid tussen 13 en 20 

december 2017 (week 50 

en eerste helft van week 

51). 

3. Gemeentelijke website Teksten op de 

veiligheidspagina met een  

aanvulling met informatie 

over de jaarwisseling. (Of 

dit een top taak is, is 

afhankelijk van de overige 

actualiteiten). 

De teksten zijn eind 

november 2017 gereed en 

worden waar nodig in de 

tussentijd aangepast. De 

informatie wordt 18 

december 2017 op de 

website geplaatst. 

4. Social media berichten Twee weken voorafgaand 

aan de jaarwisseling, 

diverse onderwerpen. 

De teksten zijn begin 

december 2017 gereed. Via 

Facebook en twitter worden 

berichten geplaatst van 18 

december tot en met 31 

december 2017 (week 51 

en week 52). 

5. Digitale borden In het kader van 

meldingsbereidheid 

vergroten komt er op de 

digitale borden een bericht 

waar inwoners met 

overlastklachten terecht 

kunnen. 

Plaatsen vanaf 18 

december tot en met 31 

december 2017 (week 51 

en week 52) 
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Bijlage 1 Tekening vuurwerkvrijezones  

 

 

 


