
RAADSINFORMATIEBRIEF 
 
 
Van 
college van burgemeester en wethouders 

 

Vergadering van 
1 februari 2022 

 

Kenmerk 
Z/22/037274 / D/22/049765 

 

Portefeuillehouder 
Victor Molkenboer 

 

Portefeuille 
Openbare Orde en Veiligheid 

 

Opsteller 
Wijk, Margret van 

 

Onderwerp 
Evaluatie Oud & Nieuw 2021/2022 

 

 
 
   
 
Kennisnemen van 
Evaluatie Oud & Nieuw 2021/2022. 
 
   
 
Inleiding 
Per raadsinformatiebrief Z/21/031309, D/21/041544 heeft het college u eind vorig jaar geïnformeerd over Maatregelen 
vuurwerkoverlast / aanpak Oud & Nieuw 2021/2022 Woerden. Via deze raadsinformatiebrief met een korte weergave van 
de gehouden evaluatie willen wij u graag informeren over het verloop van deze jaarwisseling.  
 
 
Algemeen beeld  
Er is door het kabinet besloten om voor de jaarwisseling 2021/2022 te kiezen voor een landelijk vuurwerkverbod, 
desondanks is er heel veel vuurwerk afgestoken. Dit is een nationaal probleem dat ook nationaal moet worden opgelost.  
   
Het was volgens de politie met betrekking tot openbare orde en veiligheid over het algemeen behoorlijk druk deze 
jaarwisseling waardoor niet alle meldingen konden worden nagelopen. Het aantal incidenten was relatief beperkt, 
maar de schade door brandbommen, (illegaal) vuurwerk en brandstichting was fors.  
 
Positief nieuws is dat de vuurwerkacties en overlastmeldingen tot 39 staande-houdingen hebben geleid en dat er steeds 
intensievere samenwerking is tussen politie en gemeente.  
 
Inzet buurtvaders/wijkconnectors, jongerenwerk, Uniseco en Boa’s was erg goed, alsmede de inzet van de groeps-app. 
De samenwerking/drietrap tussen jongeren- en buurtwerk, Uniseco, boa en politie was erg positief en willen we behouden 
voor de toekomst. Online event / Blijfthuisfestival is ook positief bevallen, indien de omstandigheden daarom vragen, gaan 
we bekijken om dit volgend jaar weer op te zetten.  
 
 
Procesverloop voorbereiding/uitvoering  
De voorbereiding was goed op orde en het draaiboek geeft een goede basis. Vanuit Afval & Reiniging wordt nog intern 
gekeken of we volgend jaar afvalbakken eerder kunnen afsluiten vanwege vroeg begin vandalisme.  
 
 
Overzicht bijzonderheden per discipline  



Brandweer: Voor de brandweer is de avond/nacht van de jaarwisseling zeer rustig verlopen. Voor Woerden is de 
brandweer zelfs nul keer uitgerukt.    
 
Buurtwerk: Positief beeld. Voorafgaand aan de jaarwisseling veel rondes gemaakt en jongeren uitgenodigd voor de 
online activiteiten. Veel jongeren deden mee aan online voetbaltoernooi. Dit is goed gepromoot, o.a. vanuit de bij 
Buurtwerk actieve citytrainers. Ook de jeugd zelf speelde een actieve rol, zo heeft Boys TV (een in Woerden actieve club 
jongeren die regelmatig online filmpjes maakt) online een toernooi georganiseerd en een quiz. Activiteiten zijn binnen de 
geldende covid-regels georganiseerd. Buurtwerk heeft ook veel gesprekken over vuurwerk gehad met de jongeren. De 
training die ze vanuit de politie en gemeente hierover hebben ontvangen, gaf hier een mooie basis voor.  
 
Politie:  

  Een autobrand plaatsgevonden op de A12. 
  Een groep van 5 jongeren met bivakmutsen heeft vuurwerk in een woning gegooid (Heemskerklaan) . 
  Er is een aanhouding verricht op de Bierbrouwersweg. Deze persoon werd nog gezocht voor andere delicten, 

vandaar aangehouden.  
  Op de Zachariasteeg zijn er ruiten gebarsten door een vuurwerkbom. 
  Er is een bushokje opgeblazen op de Rembrandtlaan 91. Er ontstond onrust tussen bewoners en de jongeren. 

 
Gezamenlijk Blijfthuisfestival  
In samenwerking met de gemeente Montfoort en Oudewater deden we als gemeente Woerden dit jaar mee aan het 
Blijfthuisfestival. Dit betrof een online livestream met amusement voor jong en oud. Terugkoppeling vanuit gemeente 
Montfoort: We hebben ongeveer 51.000 kijkers gehad, een enorm mooi resultaat. Hierin zagen we dat de kijkers overal 
verspreid uit de regio komen. Dit hebben we kunnen zien aan de reacties die we hebben gehad op facebook en de app.  
 
NOS en RTL hebben allebei de livestream meegenomen in hun uitzendingen. Erg mooi dat we met ze allen zo in het 
nieuws zijn gekomen.   
 
 
Schadeoverzicht  
Vanuit team Afval & Reiniging is een overzicht gemaakt met schade kapotte prullenbakken: € 30.735,21 incl. BTW (€ 
25.401,00 excl. BTW). Op één dader gaan we zeker schade verhalen. We bekijken nog hoe en in welke gevallen de 
schade te verhalen valt op de andere daders waarvan een aantal in het vizier zijn.    
 
 
Boa’s / Vuurwerkactie  
De Boa’s hadden in aanloop naar de jaarwisseling aandacht voor de locaties waar meldingen van vuurwerkoverlast 
binnenkwamen. Ook is er in samenwerking met de politie een vuurwerkactie georganiseerd. Tijdens de vuurwerkactie 
hebben de boa’s en politie 39 staandehoudingen gehad (alle koppels samen). Hieruit diverse bekeuringen, HALT straffen 
en vanuit de politie een doorstap naar een woning kunnen maken (voor thuisgesprek en om te kijken of daar illegaal 
vuurwerk was opgeslagen).  
Verder hadden de boa’s een goede samenwerking met het APV (Algemene Plaatselijke Verordening) cluster van team 
VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) over ophalen containers. Carbid afschieten in woonwijken was een 
aandachtspunt vanwege diverse overlastmeldingen, personen waren wel goed aanspreekbaar m.b.t. het verzoek om 
hiermee te stoppen.  
 
De vuurwerkactie is ‘live’ te volgen geweest via de socials van politie (wijkagenten Woerden) en gemeente (handhaving 
Woerden). Er zijn veel positieve reacties binnengekomen en een aantal volgers hebben verzoeken gedaan om locaties 
mee te nemen in de surveillance. Ook het (eind)resultaat is gedeeld. Komend jaar onderzoeken we de mogelijkheden om 
eerder in het jaar te beginnen en meerdere vuurwerkacties te organiseren. Hier gaat ook een preventieve werking vanuit.  
 
 
Vuurwerkmeldingen  
Politie heeft een vergelijking gemaakt tussen vuurwerkmeldingen die zijn binnengekomen bij de gemeente (via (MOR) 
Meldingen in de Openbare Ruimte), politie en particulier initiatief. Zie bijlage 1. PowerPointpresentatie Cijfers vuurwerk 
De Copen ter info. Naar aanleiding hiervan willen we komend jaar de meldroute vuurwerkoverlast voor inwoners nog 
laagdrempeliger maken via een apart mailadres voor meldingen vuurwerkoverlast. Dit werkt laagdrempeliger voor 
inwoners,  de gemeente Stichtse Vecht werkt hier ook al mee. Daarbij is goed verwachtingenmanagement richting 
inwoners van belang. De vuurwerkoverlast meldingen worden niet direct opgevolgd maar dienen als input voor de te 
houden vuurwerkacties van politie en boa’s (zie kopje hierboven).  
 
 
Communicatie  



Het aantal deelnemers aan het Blijfthuisfestival / Livestream was boven verwachting en is positief ontvangen.  
 
 
Horeca  
Geen bijzonderheden.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Oud en Nieuw 2021/2022 is redelijk rustig verlopen qua openbare orde en veiligheid, helaas was dit niet het geval voor 
het afsteken van vuurwerk. Wij zijn gematigd tevreden. De samenwerking vanuit Buurtwerk, verenigingsleven en Impact 
Nederland om digitale activiteiten te ontwikkelen voor jong en oud was heel positief.   
 
Het was volgens de politie over het algemeen behoorlijk druk deze jaarwisseling waardoor niet alle meldingen konden 
worden nagelopen. Het aantal incidenten was relatief beperkt maar de schade door brandbommen, (illegaal) vuurwerk en 
brandstichting was fors. We bekijken nog hoe en in welke gevallen de schade te verhalen valt.        
 
Positief nieuws is dat dat de vuurwerkacties en overlastmeldingen tot 39 staande-houdingen hebben geleid en dat er 
steeds intensievere samenwerking is tussen politie en gemeente.  
 
   
 
Financiën 
N.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
Met een aantal aanpassingen (zie tips hieronder) op naar volgend Oud en Nieuw:  

  Eerder actie ondernemen tegen vuurwerk(schade), o,a. vuurwerkactie boa’s/politie + eventueel eerder afsluiten 
afvalbakken 

  Communicatie politie/gemeente bij besluitvorming tot overgaan op mogelijke handhaving/bestuurlijke 
maatregelen; z.s.m. ambtenaren VTH en/of OOV betrekken voor overleg 

 
 
   
 
Bijlagen 

  
1. PowerPointpresentatie Cijfers vuurwerk De Copen gemeente Woerden/Oudewater D/22/049765.  
 
  



Cijfers vuurwerk
(gemeente Woerden/Oudewater)

Basisteam De Copen



Totaal aantal meldingen: 214
1. Woerden: 146
2. Kamerik: 7
3. Zegveld: 0
4. Harmelen: 17
5. Oudewater: 44
6. Polsbroek: 1
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Incidenten/meldingen vuurwerk Woerden 17-11 / 03-01 

Totaal: 146
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Incidenten/meldingen vuurwerk Kamerik 17-11/03-01
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Totaal: 17



Totaal: 4410

7

2

1

2

11

9

1

4

0

2

4

6

8

10

12

Brede dijk De Noort Syde Groenbuffer Noord Hoenkoopse Buurt Kern Hekendorp Kern Oudewater Klein Hekendorp Snelrewaard Tappersheul

Oudewater

Incidenten/meldingen vuurwerk Oudewater
17-11/03-01



Totaal: 1
1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Incidenten/meldingen vuurwerk Polsbroek 17-11/03-01



Meldingen bij website vuurwerkoverlast Woerden:



Meldingen bij de gemeente Woerden/Oudewater (MOR):

160 meldingen in periode van 17-11 – 03-01

- 39 meldingen in Oudewater
- 3 meldingen in Harmelen
- 118 meldingen in Woerden



Vuurwerkcontrole 30-12 Woerden
8 politiecollega’s – 2 BOA’s
39 staandehoudingen (1 Snel en Polanen, 4 Bomenkwartier, 34 in Molenvliet)

4 bekeuringen
140 stuks cat F2 vuurwerk ibn. (waarvan 4 F4 – illegaal vuurwerk)

1 dossier (handel en bezit vuurwerk minderjarige)



Werkopdracht vuurwerkoverlast Oudewater
Geldend van 22-12-2020 tot 03-01-2022 

5 controles vastgelegd in de Politiesystemen:
- 1x vuurwerk gehoord, betrokkenen renden weg
- 1x kinderen die F1 vuurwerk afstaken
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