
Persbericht 

Gemeente 
Woudenberg 
Jaarwisseling in Woudenberg dit jaar 
anders dan anders 
Datum: 14 november 2017 
Nummer: 2017- 49 

WOUDENBERG - Het jaar 2017 loopt langzaam ten einde. Nog even en Oud en 
Nieuw staat weer voor de deur. 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. Toch is dit 
jaar de jaarwisseling in Woudenberg anders dan anders, omdat er geen 
nieuwjaarsfeest is. 

De partijen die de afgelopen jaren het nieuwjaarsfeest organiseerden, wilden het stokje 
overdragen aan een nieuwe organisator. Inwoners en organisaties konden tot 1 juni 2017 hun 
plan om het feest te organiseren bij de gemeente indienen. Helaas heeft dit niet geleid tot een 
nieuwe organisator van het feest. 

Samen voor een goede jaarwisseling 
Burgemeester Cnossen: "We tellen gezamenlijk af naar 2018. De jaarwisseling zorgt elk jaar 
voor veel gezelligheid in ons dorp. Met elkaar als buurt of straat het nieuwe jaar inluiden 
vind ik altijd een mooi moment. Het glas heffen en naar het vuurwerk kijken hoort bij de 
start van het nieuwe jaar. Helaas hoort ook overlast bij Oud en Nieuw. Ik vraag inwoners om 
elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en het te melden als u vernielingen ziet of last 
hebt van vuurwerk dat te vroeg wordt afgestoken. Ik wens alle Woudenbergers een hele 
prettige jaarwisseling en hoop dat iedereen een steentje bijdraagt om er samen een gezellige 
jaarwisseling van te maken." 

Meldingen doen 
Als Woudenbergers de politie of andere hulpdiensten snel nodig hebben tijdens de 
jaarwisseling, moeten zij 112 bellen. Bijvoorbeeld als iemand gewond raakt of als iemand een 
verkeersbord of prullenbak vernielt met vuurwerk. Inwoners die overlast ervaren van 
vuurwerk, kunnen dit melden bij de politie via 0900 - 88 44. Ook zijn de nooddienst en 



toezichthouders van de gemeente actief tijdens de jaarwisseling. Inwoners die bijvoorbeeld 
zien dat er voorbereidingen getroffen worden voor een vreugdevuur, kunnen dit melden via 
het telefoonnummer (033) 286 77 77. 
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