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Geregistreerde incidenten politie

Bij de politie zijn in totaal 8 incidenten op 31 december 2019 (vanaf 06:00 uur) en 1
januari 2020 (tot 00:00 uur) binnengekomen. Het gaat o.a. om een onwelwording,
geluidsoverlast, te hard rijden, dronken fietser(s), ruzie/twist en overlast door vuurwerk.
Niet alle incidenten hebben betrekking op de jaarwisseling. Er zijn geen grote incidenten
geweest waarbij de openbare orde werd verstoord.
Eind november is er 52 kilo aan illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning en garage
in Woudenberg. Het vuurwerk is in beslag genomen en er is een proces-verbaal
opgemaakt.
Vuurwerkactie 28, 29 en 30 december 2019
Door de politie is, in samenwerking met de Boa’s, op 28, 29 en 30 december 2019 een
vuurwerkactie gehouden in de gemeenten Leusden en Woudenberg. Er zijn in totaal 44
meldingen van vuurwerkoverlast in de gemeente Woudenberg binnengekomen. Het
merendeel van deze meldingen zijn gemeld via social media. Ongeveer 40% van deze
meldingen zijn uit de buurt Laanzicht en 25% uit de buurt het Zeeland.

Van 44 meldingen betrof het zes maal categorie 1 vuurwerk. Categorie 1 vuurwerk mag
op basis van de huidige wetgeving het gehele jaar worden afgestoken. Er zijn in totaal
tien jongeren verwezen naar Halt. Er is twee maal illegaal vuurwerk aangetroffen. En er
zijn in totaal drie gesprekken gevoerd met ouders van jongeren onder de twaalf jaar.
Meldingen en incidenten gemeente Woudenberg

Bij de gemeente zijn in totaal twee meldingen van vuurwerkoverlast binnengekomen
tussen 1 november 2019 tot en 6 januari 2020. Beide meldingen hadden betrekking op
het afsteken van vuurwerk buiten de gestelde tijden. De Boa heeft op oudejaarsdag
toezicht gehouden in Woudenberg.
Brandweer

De brandweer is tijdens Oud & Nieuw twee maal uitgerukt. Het betrof een heg in de
brand door vuurwerk en de andere brand is niet aangetroffen.
Carbidschieten

Er is op diverse locaties carbid geschoten. De locaties voldeden aan de gestelde eisen,
zoals beschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening.
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Vreugdevuren

Dit jaar zijn er geen vreugdvuren aangetroffen in de openbare ruimte. Er zijn hiervan ook
geen meldingen geweest. Wel waren er op diverse locaties vuurtonnen aanwezig.
Schade gemeentelijke eigendommen

De totale schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt € 775,- exclusief
arbeidsuren. De schade is beduidend lager dan vorig jaar (schade was € 4.065,-). Er zijn
in totaal 12 verkeersborden en 2 prullenbakken vernield.
Muziekevenement jaarwisseling

Het muziekevenement tijdens de jaarwisseling is goed verlopen. Er waren in de nacht
tussen 800 en 1000 bezoekers.
Enkele aandachtspunten voor volgend jaar zijn: het geluidsniveau met name de bas,
onderzoeken controle geluid en de gezamenlijke controle partijen. Het laatste heeft
betrekking op wijzigingen van de Veiligheidsregio Utrecht, terwijl dit in het
vergunningenproces was goedgekeurd.
Communicatiemiddelen: het bieden van handelingsperspectief
In aanloop naar de jaarwisseling zijn er verschillende communicatiemomenten geweest.
In deze evaluatie staan de uitkomsten van deze campagne.
Social media
De social media campagne sloeg goed aan. Met deze berichten bereikten we over het
algemeen een groot deel van onze volgers. Er werd weinig gereageerd op deze
berichtgeving. Alleen op het bericht over het kaartje en de gadget kwamen veel reacties.
Achteraf moeten wij concluderen dat we hiermee ons doel niet hebben bereikt en dat we
dit volgend jaar op een andere manier moeten aanpakken. In bijlage I is een overzicht te
vinden van alle Facebookberichten met daarbij het bereik. Wellicht kunnen we volgend
jaar meer betrokkenheid genereren door een vraag te stellen bij een bericht.
Website
In aanloop naar de jaarwisseling konden inwoners alle informatie vinden op de website.
Deze informatie was eenvoudig te vinden via een button op de homepage. In totaal werd
deze pagina 416 keer bezocht in de periode 23 december 2019 – 3 januari 2020. Dit lijkt
niet veel, maar na afval was dit in dit deze periode het meest gezochte onderwerp op de
website. Wellicht dat we volgend jaar via social media meer moeten doorlinken naar de
website om bezoek te genereren.
Kaartje + gadget
In aanloop naar de jaarwisseling hebben wij alle inwoners een kaartje gestuurd met
daarbij een telefoonring. We wilden hiermee de aandacht vestigen op het melden van
overlast en overtredingen. De telefoonring was bedoelt als link naar je telefoon bij hand
hebben om snel een melding te maken. Dit viel bij de meeste inwoners niet in goede
aarde. Vooral de kosten en het milieu werden als redenen genoemd waarom inwoners dit
niet gepast vonden. Volgend jaar zullen we dit dan ook anders aanpakken.
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Bijlage I: Overzicht Facebookberichten jaarwisseling
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