
 

 

RAADSVRAGEN EX. ARTIKEL 19 RVO 

De afgelopen week zijn er in Woerden vier auto’s uitgebrand: op 61 en 112 juni op de Rembrandtlaan en 

gisterenavond 12 juni op de Kretakade twee auto’s3, waaronder de reportageauto van Woerden.TV. Er lijkt in 

minstens een van deze gevallen sprake van brandstichting. De politie geeft in de media aan dat een mogelijke 

relatie tussen de drie autobranden wordt onderzocht. 

De Woerdense VVD is erg bezorgd over het feit dat in één week drie autobranden hebben plaatsgevonden; dat zijn 

er wat de VVD betreft drie te veel. Het is niet ondenkbaar dat er een verband bestaat tussen de verschillende 

uitgebrande auto’s. 

Autobranden hebben een enorme impact op de slachtoffers: voor hun eigen deur zien mensen hun auto in 

vlammen opgaan. Het is dan ook onbegrijpelijk en onacceptabel als mensen zich schuldig maken aan het in brand 

steken van de eigendommen van een ander. Vaak is het extra pijnlijk dat daders niet kunnen worden achterhaald. 

Dat nu ook de reportageauto van Woerden.TV, een van de Woerdense persmedia, in brand lijkt te zijn gestoken, is 

voor de Woerdense VVD extra reden tot zorg. De VVD vindt dat de daders van deze autobranden moeten worden 

opgespoord en bestraft. 

Daarom heeft de Woerdense VVD de volgende vragen aan het college. 

1. Deelt het college de mening van de Woerdense VVD dat het grote aantal autobranden in korte tijd reden is 

tot zorg? Zo nee, waarom niet? 

2. Welke stappen zet het college om autobranden te voorkomen? 

3. Welke (aanvullende) maatregelen zijn denkbaar om de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente 

beter te ondersteunen bij het verrichten van sporenonderzoek en opsporen van de daders? 

4. Hoeveel autobranden hebben er tot nu toe in 2018 plaatsgevonden en hoe verhouden deze cijfers zich tot 

voorgaande jaren? 

5. Bij hoeveel autobranden is er volgens de politie sprake van brandstichting? 

6. Is van deze autobranden aangifte gedaan bij de politie? Zo ja, hoeveel? En hoeveel aanhoudingen zijn 

naar aanleiding van deze aangiftes gedaan? Zo nee, waarom niet? 

Namens de fractie van de Woerdense VVD, 

Florian van Hout 

                                                           
1 https://www.ad.nl/woerden/auto-in-brand-op-rembrandtlaan-in-woerden~a360bde0/ 
2 https://woerden.tv/auto-in-brand-op-rembrandtlaan/ 
3 https://www.ad.nl/woerden/autobranden-woerden-er-is-duidelijk-iets-mis-in-deze-stad~a7c3d6f1/ 


