
 

EVALUATIE  
JAARWISSELING  
WEST BETUWE 
2022-2023 

      

 

“Daadkracht - niet zeggen maar doen!” 



 
2 | EVALUATIE JAARWISSELING 2022-2023 

 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 2 

Inleiding .................................................................................................................................................. 3 

Voorbereiding op en aanpak van ........................................................................................................ 3 

Communicatie ....................................................................................................................................... 9 

De belangrijkste conclusies en aandachtspunten ......................................................................... 10 

Acties jaarwisseling 2023-2024........................................................................................................ 11 

 
  



 
3 | EVALUATIE JAARWISSELING 2022-2023 

 

Inleiding 
De jaarwisseling 2022-2023 heeft weer plaatsgevonden onder ‘normale’ omstandigheden. In 

vergelijking tot de voorgaande twee jaarwisselingen waren er geen landelijk vuurwerkverbod 

en/of geldende Coronamaatregelen. De afgelopen jaarwisseling en de aanloop hier naartoe 

zijn in een aantal kernen enigszins onrustig verlopen. Wel is de jaarwisseling zelf rustiger dan 

voorgaande jaren.  

Dit is mede te danken aan alle voorbereidingen en inzet van de gemeente, jongerenwerk, Halt 

en de hulpdiensten. De reuring die er was, (verschillend per kern in omvang en soort) kwam 

met name uit de kernen Beesd, Heukelum, Ophemert en Waardenburg. De voorbereiding van 

de jaarwisseling heeft zich vooral op deze kernen gericht en meer in algemeenheid op de 

hele gemeente. De voorbereiding op de jaarwisseling en de aanpak van overlast rond de 

jaarwisseling hebben veel inspanning gevraagd om deze enigszins beheersbaar te laten 

verlopen. Ondanks dat er geen nader onderzoek is gedaan, lijkt de preventieve juridische 

aanpak vruchten af te werken. In deze evaluatie beschrijven we het verloop van de 

jaarwisseling en de voorbereidingen daarop. 

Voorbereiding op en aanpak van 
De jaarwisseling 2022-2023 is op de volgende wijze voorbereid: 

• Ambtelijke lokale voorbereiding vanaf de zomer (ook gebiedsgericht). 

• ‘Open dag’ van de hulpdiensten op 15 oktober 2022. 

• Stuurgroep bespreking met de burgemeester en betrokken partners op meerdere 

momenten in het voor- en najaar vanaf april 2022 en de voorbereiding daarop in 

enkele werkgroepen. 

• Evaluatie met partners (16 januari 2023). 

 

Preventieve juridische aanpak 
In totaal hebben achttien personen een waarschuwingsbrief van de burgemeester 

ontvangen. Ook hebben twee inwoners uit onze gemeente een waarschuwingsbrief 

ontvangen van de burgemeester van Zaltbommel. Dit als gevolg van constateringen van het 

verstoren van de openbare orde en veiligheid (of hun faciliterende rol hierbij). De brieven 

werden veelal persoonlijk uitgereikt door de politie. De toon van de brieven is uiteraard 

formeel van aard en zeker voor minderjarigen wellicht wat ‘zwaar’, maar het doel is volstrekt 

helder. Er wordt namelijk een duidelijke begrenzing aangegeven. 

Voor één persoon is een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom 

verstuurd, vanwege herhaaldelijke openbare orde verstoring. Het bedrag per overtreding is 

2.000 euro (met een maximum van 10.000 euro). Mogelijk volgen er nog meer 

waarschuwingen of andere maatregelen als hiervoor voldoende basis ligt in rapportages van 

de politie.  

De politie heeft naar aanleiding van een onderzoek vijf aanhoudingen verricht op 31 

december 2022. Er waren namelijk concrete plannen om in Beesd de openbare orde te 
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verstoren. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn op basis van een bestuurlijke rapportage 

van de politie nog zeven gebiedsontzeggingen uitgereikt om verstoring van de openbare orde 

op en rond het Dorpsplein in Beesd te voorkomen. 

Preventief inzet ter voorkoming van brandstichting 
Er is veel tijd besteed aan preventieve inzet voor het weghalen van brandbare materialen uit 

de openbare ruimte. De politie en team Toezicht en Handhaving hebben extra preventieve 

surveillance uitgevoerd. De gebiedsbeheerders en de buitendienst hebben onder andere de 

volgende brandbare materialen weg gehaald of laten weghalen door de eigenaar: 

• Stapel afval en snoeihout aan de Schoutensteeg in Herwijnen. 

• Een autowrak aan de Schuttersweg in Beesd. 

• Een autowrak aan het Dorpsplein in Beesd. 

• Een stapel pallets aan de Koppelstraat in Ophemert. 

• Tien vrachtwagens afval en hout aan de Waalbandijk/Griendensteeg in Ophemert. 

• Stapels pallets aan de Industrieweg in Waardenburg. 

• Een autowrak bij de begraafplaats Beesd. 

• Een oude caravan aan de Hoge Huis in Beesd. 

Het preventief weghalen van deze grote hoeveelheid brandbare materialen heeft inzet van 

hulpdiensten bespaard en de schade of kosten aan gemeentelijke eigendommen beperkt. De 

tien vrachtwagens hout en afval omvatten 80 tot 100 kuub. Voor deze omvangrijke 

hoeveelheden hebben we een aannemer ingezet. Het vermoeden is dat een bedrijf materialen 

gedumpt heeft om er kosteloos van af te komen. Helaas hebben we de veroorzaker niet 

kunnen achterhalen, zodat we de kosten niet kunnen verhalen. Rond de vorige jaarwisseling 

zijn er ongeveer vier vrachtwagens met autobanden afgevoerd, nu waren het er betrekkelijk 

weinig.  

Preventieve inzet drone 
Om locaties met brandbare materialen op te sporen, hebben we een drone ingezet boven 

Waardenburg. Dit is opnieuw erg nuttig gebleken. Helaas was er geen tijd voor en  

belemmerden de ongunstige weersomstandigheden om de drone op andere locaties in te 

zetten. Voor de volgende jaarwisseling onderzoeken we of de inzet van de drone door eigen 

personeel kan plaatsvinden.  

Omroep Gelderland heeft een artikel geschreven over de inzet van de drone. 

De gebiedsbeheerder is samen met een boa van team Toezicht en Handhaving op bezoek 

geweest op de acht locaties met potentiële brandbare materialen. Ze hebben overal foto’s 

van gemaakt en waar het kon, hebben zij de eigenaren aangesproken. Allen gingen er voor 

zorgen dat er geen voorwerpen voor een ‘vreugdevuur’ gebruikt konden worden. Iedereen 

verleende zijn medewerking en men stond er positief in. Ook is iedereen verteld dat onze 

informatie uit de dronebeelden kwam. De gesprekken zijn vastgelegd met rapportages en 

foto’s. De locaties zijn vervolgens extra meegenomen in de surveillancerondes. 
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Vuurwerk veiligheid pakketjes 
Op 21 december hebben we ruim 600 vuurwerk veiligheid pakketjes verspreid onder de 

groepen 8 (bij combinatie klassen 7 en soms 6) van basisscholen. De burgemeester was 

aanwezig bij de uitreiking bij een school in Geldermalsen. Daarna hebben teams van 

jongerenwerkers, politie en gemeente de meeste basisscholen bezocht. In de pakketjes 

zaten aansteeklonten, een veiligheidsbril, oordopjes en een afvalzak. 

Veel scholen hebben deze actie als positief ontvangen. Voor een volgende jaarwisseling 

willen we nog een groter bereik hebben en meer pakketjes uitdelen.  

Ontheffing verbranden van afvalstoffen en carbid 
Het regionaal beleid voor vreugdevuren is: ‘niet toegestaan, tenzij’. Voor tenzij geldt: wie een 

vreugdevuur wil afsteken, moet een ontheffing aanvragen in het kader van de Algemene 

plaatselijke verordening (Apv) voor het verbranden van afvalstoffen. Bij vuren zonder 

ontheffing is sprake van een overtreding. Op het moment van een constatering, maken de 

hulpdiensten een inschatting over het al dan niet handhavend optreden of gecontroleerd 

laten (uit)branden.  

Hierbij is het voortdurend zoeken naar een goede balans tussen ruimte geven aan mensen 

die betrokken zijn bij een vreugdevuur (en dus het voorkomen van escalatie) en strakke 

handhaving bij gevaarlijke situaties. In bepaalde gevallen weegt het belang van handhaving 

van de openbare orde (in de zin van voorkomen van escalatie) zwaarder dan andere 

belangen. Die afweging wordt door de leidinggevende van de politie ter plaatse gemaakt in 

overleg met de burgemeester. 

Voor carbidschieten is een Apv-vergunning nodig. Voor de jaarwisseling was er één 

vergunning afgegeven voor carbidschieten in Est. De aanvrager heeft na overleg tussen 

betrokkenen zijn aanvraag ingetrokken.  

Voor een vuur in Waardenburg is een ontheffing afgegeven. De omwonenden hebben 

hierover een brief gehad, team Apv van de gemeente heeft er meerdere telefoontjes over 

gehad. Een van de omwonenden heeft een bezwaarschrift ingediend. De uitkomsten van de 

bezwaarschriftprocedure is nog niet bekend. 

Meldingen illegaal vuurwerk en overlast 
Op 30 december is er een Meld Misdaad Anoniem (M.) melding gedaan over illegaal 

vuurwerk. De politie is hier gelijk ter plaatse gegaan, maar er is geen illegaal vuurwerk 

aangetroffen. 

Bij team Toezicht en Handhaving zijn 34 meldingen binnen gekomen over vuurwerk(overlast). 

Van deze meldingen kwamen 28 uit Geldermalsen, 20 daarvan uit dezelfde straat/namens 

één melder. De meldingen betroffen vooral het stationsgebied, de Tielerweg en de Meander. 

Deze locaties zijn extra mee genomen in de surveillancerondes. De melders zijn erop 

gewezen dat als ze iemand vuurwerk af zien steken en er een kans is om de persoon op 

heterdaad te betrappen, ze dit het beste direct kunnen melden bij de politie via 0900-8844 en 

bij gevaar 112. 
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Overzicht hotspots 
Wij zijn tevreden over de samenwerking tussen de politie, de brandweer en de gemeente. De 

inzet van de brandweer en de politie in tijdsbeslag viel mee, wel hebben zij tevoren veel tijd 

geïnvesteerd in de preventieve inzet. Ook de gebiedsmakelaars en jongerenwerkers hebben 

in de aanloop naar de jaarwisseling veel tijd geïnvesteerd in het voorkomen van overlast. 

In het gebied van basisteam De Waarden, waaronder West Betuwe valt, was het over het 

geheel bezien rustiger dan voorgaande jaren. De preventieve inzet is hoog vergeleken met 

andere gemeenten in De Waarden. Gelukkig werpen deze inspanningen hun vruchten af. 

Hieronder volgt een korte beschrijving per aandachtsgebied. 

Waardenburg 

Voor Waardenburg is er in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling weer veel energie 

gestoken in uitbouwen van contacten met verschillende (groepen van) inwoners door de 

politie, het jongerenwerk en de gemeente. Onder andere is er een veiligheidsdag met de 

hulpdiensten georganiseerd om in verbinding te staan met inwoners. 

In het voortraject is een afname van het aantal politiemeldingen over brandstichting te zien, 

van 23 naar 8 in twee jaar tijd. De jaarwisseling zelf is redelijk goed verlopen. Op de bekende 

kruising is weinig gebeurd. De locatie waarvoor ontheffing is afgegeven, is drukker bezocht 

dan het jaar eerder. De afsluiting van de Steenweg was nuttig. De rondrijdende politieauto’s 

waren geen ‘rode lap’ voor onruststokers zoals in eerdere jaren wel het geval was. Dit komt 

mede door de inzet van onopvallende voertuigen. Vanaf 01:00 uur was het rustig bij het 

(vreugde)vuur waar een ontheffing voor af was gegeven.  

Ondanks het soms afsteken van zwaar vuurwerk heeft men zich redelijk goed aan de 

afspraken gehouden. Dit gebeurde onder toezicht van twee beveiligers en met medewerking 

van één van de inwoners van Waardenburg. 

Het (vreugde)vuur heeft een positieve uitwerking gehad op het verloop op de locatie 

Steenweg-Meerwijk. Ook de afsluiting van de Steenweg en minder zichtbare aanwezigheid 

van de politie en hebben hier aan bij gedragen.  

Ophemert 

Tussen Kerst en de jaarwisseling is de situatie vergelijkbaar als het jaar daarvoor verlopen. Er 

zijn grote hoeveelheden afval en hout afgevoerd om branden te voorkomen. Op de kruising 

Jonathanstraat/Groenestraat was minder overlast en schade. Naar aanleiding van een 

melding en inzet van de politie is een groep personen aangesproken en gewaarschuwd. Kort 

erop zitten, is effectief. 

Op oudejaarsdag kwam er een buitendijkse locatie in beeld waar men een vuur wilde stoken, 

dit  kon echter niet worden toegestaan. Er heeft wel jeugd gestaan en de eigenaar van de 

grond wil bij de komende jaarwisseling meedenken over een locatie voor een vreugdevuur. 

Beesd 

Voorafgaand aan de jaarwisseling hebben we onderzocht of er initiatieven voor activiteiten 

waren. Naarmate de tijd verstreek, bleek de animo zeer gering. Mede daarom viel het accent 
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op andere preventieve acties. Mede door de aanhouding van vijf verdachten (van wie drie uit 

Beesd) en zeven gebiedsontzeggingen is de jaarwisseling daar toch rustig verlopen.  

Dat er een feest plaatsvond in discotheek De Rodenburg, heeft mogelijk ook bijgedragen aan 

een rustiger verloop van de jaarwisseling.  

Ook in Beesd weet men veel, maar wordt er weinig gemeld. Vraag is hoe we de 

meldingsbereidheid kunnen verbeteren. 

Heukelum 

Vooraf is geprobeerd plannen te maken met inwoners om leuke activiteiten mogelijk te 

maken. Helaas is dat niet gelukt, ondanks de vele gesprekken die hebben plaatsgevonden.  

Er was op oudejaarsmorgen een vuur op de kruising Voorste Gewind/Gragtdijk. Hierop is 

ingegrepen vanwege de veiligheid en de volksgezondheid. Later op de dag was de situatie 

beter beheersbaar. De schade viel per saldo mee omdat het vuur op het gras is gestookt. In 

verband met de harde wind was extra waakzaamheid geboden.  

De voormalige gymzaal was weer doelwit van vernielingen. Het gebouw is weer 

dichtgetimmerd, maar staat op de nominatie om gesloopt te worden.  

Herwijnen 

In vergelijking met voorgaande jaren was het rustig. Er waren enkele brandjes, maar veel 

minder dan de ruim 40 brandjes van een paar jaar geleden. 

In algemeenheid is ervaren dat de regels in de Apv en voor Natura 2000 gebieden voor het 

verbranden van afvalstoffen en carbid schieten bijna nergens uitvoerbaar zijn, deze regels 

moeten goed bekeken worden. 

Inzet politie / beveiliging / team Toezicht en Handhaving 
De politie heeft in de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling voor het gehele basisteam De 

Waarden, dus ook in West Betuwe, vele eenheden ingezet. De gemeente heeft de eigen boa’s 

van team Toezicht en Handhaving ingezet in de aanloop naar de jaarwisseling. Aanvullend 

hebben we beveiligers ingehuurd.  

Zij zijn ingezet in het voortraject (vanaf 18 november en de maand december in de 

weekenden) in met name in Waardenburg. Tijdens de jaarwisseling zelf zijn er ook beveiligers 

actief geweest in Heukelum en bij het vuur in Waardenburg. 

Inzet brandweer 
De brandweer is deze jaarwisseling (op 31 december 2022 en 1 januari 2023) 28 keer 

uitgerukt voor buitenbranden, vorige keer was dat 31. Bij deze uitrukken van de brandweer 

ging het met name om de kernen Heukelum, Ophemert en Waardenburg. In de aanloop naar 

de jaarwisseling (1 december 2022 tot en met 30 december 2022) is de brandweer 39 keer 

uitgerukt voor buitenbranden. In december 2021 was dat 24 keer. 

In de aanloop naar de jaarwisseling waren met name in Ophemert (12) en Waardenburg (11) 

meerdere buitenbrandjes. Er is hiervoor geen sluitende verklaring voor. Waarschijnlijk gaat 

het om de ‘traditie’, de kick en/of het ‘kat-en-muis’ spel met de hulpdiensten. 



 
8 | EVALUATIE JAARWISSELING 2022-2023 

 

Geweld tegen ambtenaren in functie  
Er zijn geen incidenten met geweld tegen ambtenaren bekend. In het kader van de Veilige 

Publieke Taak hebben alle ambtenaren in functie onbelemmerd hun werk kunnen doen. 

Nazorg gebiedsbeheer en buitendienst 
Op de eerste werkdag in het nieuwe jaar heeft de buitendienst de achtergebleven rommel 

zoveel mogelijk opgeruimd. Daarnaast is er in vijftien straten met een ZOAB-reiniger 

schoongemaakt in Heukelum, Asperen, Waardenburg en Ophemert. Dit brengt extra kosten 

met zich mee, maar is voor die locaties noodzakelijk.  

Schade inventarisatie en overzicht kosten 
Het bedrag aan schade is nog steeds hoog, maar is veel minder dan vorig jaar. Als locatie 

viel Haaften weer op, hier wordt veel zwaar vuurwerk afgestoken. In totaal zijn er 31 

prullenbakken, bebording (viel mee), kleine stukken asfalt, bloembakken en enkele 

straatkolken vernield. Het komt vooral door het gebruik van heel zwaar vuurwerk. 

De totale kostenpost van de schades jaarwisseling bedraagt 32.195 euro (vorige keer 46.450 

euro). Dit is exclusief 10.000 euro voor de inzet van de buitendienst. De grootste kostenpost 

is vernield straatmeubilair. 

De aangiftes van de vernielingen zijn gedaan op 12 januari 2023.  

Op basis van de schade-inventarisatie en de evaluatie is besloten om Haaften als vijfde 

hotspot aan te merken bij de volgende jaarwisseling. 

De provincie had opvallend minder schade op de provinciale weg tussen Vuren en Neerijnen. 

De totale kosten van schade en van de aanpak rond de jaarwisseling staan in onderstaande 

tabel. 

Onderdeel Bedrag in euro’s 

(exclusief BTW) 

Bedrag in euro’s 

(exclusief BTW) 

 2021-2022 2022-2023 

Extra inzet Halt -- 1.070 

Vuurwerk veiligheid pakketjes -- 930 

Beveiligers 9.250 14.100 

Extra vrachtauto1 4.000 5.000 

Inzet drone Waardenburg 1.995 1.995 

Vernielingen en beschadigingen 46.450 32.195 

Inzet buitendienst voor herstel schade 10.000 10.000 

Folder in krant 750 1.400 

Bijdrage openstelling dorpshuizen  -- 3.255 

   

Totale kosten jaarwisseling  72.445 69.945 

 
1 Voor het preventief weghalen van grote hoeveelheden brandbaar materiaal zijn 9.400 euro aan extra kosten 

gemaakt in de aanloop naar de jaarwisseling. Deze extra kosten zijn niet in bovenstaand overzicht verwerkt om de 

situatie met voorgaande jaarwisseling te kunnen blijven vergelijken. 
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De totale kosten rond de jaarwisseling 2021-2022 bedroegen 72.445 euro. Een verschil 

hierbij is dat er rond afgelopen jaarwisseling meer preventie acties hebben plaatsgevonden 

dan rond de jaarwisseling 2021-2022. 

De gemeente West Betuwe heeft in de begroting voor de oud- en nieuwviering structureel een 

budget van 32.250 euro opgenomen. Ook is een bedrag van 15.000 euro gereserveerd voor 

kosten van schades/vernielingen. 

Bijdrage openstelling dorpshuizen 
Vijf dorpshuizen hebben een financiële bijdrage aangevraagd in extra kosten bij de 

openstelling om overlast en openbare orde verstoring te voorkomen. Hierbij ging het om een 

totaalbedrag van 3.255 euro. In de aanloop naar de volgende jaarwisseling bezien we het 

kader en de vorm voor deze bijdrage. 

Inzamelingsacties vuurwerkresten / kerstbomen 
Er zijn helaas geen vuurwerkzakken beschikbaar gesteld door de Avri voor het inzamelen van 

vuurwerkresten. Ook zijn er geen kerstbomen ingezameld. Het (vuurwerk)afval is in de 

meeste gevallen vrijwel direct opgeruimd.  

Extra vrachtauto  
Ook dit jaar is weer een extra vrachtauto bij een aannemer ingehuurd om 

opruimwerkzaamheden te verrichten. Daarmee werd de buitendienst grotendeels ontlast. De 

aansturing hiervan gebeurt via de politie. Die krijgt ook de meldingen binnen en kan ter 

plaatse de noodzaak inschatten. Dit gebeurt in samenspraak met de brandweer. De inzet van 

deze extra vrachtauto, van 20.00 uur tot ongeveer 04.00 uur, is als positief ervaren.  

Vuurwerk 
De toename van zwaarder illegaal vuurwerk en de overlast op sommige locaties van 

vuurwerk blijft een punt van aandacht. Dit heeft in sommige gevallen ook voor de nodige 

particuliere schade gezorgd.   

Communicatie 
Er is een communicatiestrategie opgesteld met ongeveer vijftien contactmomenten 

gedurende de maanden december en januari met als doel het bewust maken van (de 

gevolgen van) (vuurwerk)overlast. Onder andere is er gebruik gemaakt van sociale media, 

flyers en persberichten. Ook is er een mail verstuurd aan de deelnemers aan Burgernet en 

aan het netwerk van buurtpreventie Whatsapp-coördinatoren.  
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De belangrijkste conclusies en 
aandachtspunten 

• De jaarwisseling is rustiger verlopen dan vorige jaren. De jaarlijkse extra inspanningen 

lijken effectief te zijn geweest. De strategie van enerzijds in verbinding staan en 

anderzijds actieve repressie is de juiste in de aanpak van de jaarwisseling. 

• Er was een goede samenwerking tussen politie, brandweer en gemeente in de 

aanloop naar en tijdens de jaarwisseling. De samenwerking tussen de politie en 

brandweer tijdens de jaarwisseling werkte onder andere effectief door het gebruik van 

een gemeenschappelijke portofoon. 

• De voorbereidingsstructuur met een stuurgroep en gebiedsteams wordt voortgezet. 

Van belang daarbij is de informatie voorziening goed geborgd blijft. De organisatie 

rond de gebiedsteams kan beter, hier volgt een separate evaluatie voor. 

• Operationeel is de jaarwisseling via de vijf gebiedsteams en hun netwerk voorbereid. 

Door de teams is vooraf veel geïnvesteerd om te proberen de jaarwisseling in de 

dorpen rustig(er) te laten verlopen. Naar aanleiding hiervan waren er enkele 

gesprekken met mogelijke initiatiefnemers. Uiteindelijk hebben deze niet geleid tot 

meerdere initiatieven voor (gezamenlijke) activiteiten. Gebiedsgericht werken kan een 

succes zijn, de vorm hiervan moet per gebied worden bekeken.  

• Het preventief weghalen van grote hoeveelheden brandbare materialen heeft veel 

inzet van hulpdiensten bespaard en schade of kosten aan gemeentelijke 

eigendommen.  

• Het versturen van de waarschuwingsbrieven en het afgeven van 

gebiedsontzeggingen heeft (mogelijk) zijn vruchten afgeworpen. 

• Het is nuttig dat gebiedsbeheerders, jongerenwerkers, Boa’s en wijkagenten in dienst 

zijn in de tweede helft van december en extra tijd reserveren voor inzet rond de 

jaarwisseling. Zo kan er snel geschakeld worden en efficiënt worden samen gewerkt 

met de beste resultaten. 

• Een bekende vreugdevuurplek verplaatsen, is lastig en vraagt veel tijd. Als er 

draagvlak is voor een andere locatie die voldoet aan voorwaarden van de Apv en er 

zijn goede contacten, dan zijn er wellicht toch mogelijkheden vanuit het oogpunt van 

beheersing van de openbare orde.  

• Het gebruik van illegaal en zwaar vuurwerk blijft een grote zorg. 

• Er was geen sprake van agressief gedrag richting ambtenaren in functie.  

• De inzet van de ME was niet nodig.   

• De inzet van extra beveiliging en van een ingehuurde extra vrachtauto blijft nodig.  

• De afsluiting van de Steenweg is opnieuw als positief ervaren door de betrokkenen.   

• Het (vuurwerk)afval is in de meeste gevallen vrijwel direct opgeruimd. De insteek is 

om deze werkwijze te continueren.  

• De communicatiestrategie, evenals de bestuurlijke en ambtelijke voorbereidingen 

weer vroegtijdig opstarten (medio april 2023) is nuttig. 
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• Op basis van de schades wordt Haaften als vijfde hotspot benoemd voor de komende 

jaarwisseling. 

• De communicatie strategie is goed uitgevoerd en kan worden uitgebreid. Er is extra 

aandacht besteed aan bijzondere doelgroepen die, in de door de raad ingediende 

motie, zijn benoemd. 

• Een voorlichting van de politie met de lokale brandweer op een basisschool is goed 

ontvangen. Ook het uitdelen van de vuurwerk veiligheid pakketjes door politie, 

jongerenwerk en gemeente werd door veel scholen gewaardeerd.  

Acties jaarwisseling 2023-2024 
Voor de komende jaarwisseling worden de volgende acties voorbereid en uitgevoerd: 

• Uitvoering geven aan de maatregelen uit het draaiboek. 

• Onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden voor aanpak van de personen die 

bij de laatste jaarwisseling een gebiedsverbod hebben gehad. 

• Onderzoeken of de inzet van een drone door eigen personeel kan plaatsvinden. 

• Het verspreidingsplan vuurwerk veiligheid pakketjes uitbreiden. Bij de actie kan het 

jongerenwerk en wellicht Halt onder de aandacht worden gebracht met een flyer of 

een ‘goodie bag’. Deze actie koppelen aan een bezoek van de politie en brandweer 

aan scholen ter voorlichting. 

• Het formulier voor het aanvragen van een ontheffing voor stoken (vreugdevuur) moet 

aangepast worden, er wordt nu te weinig informatie opgevraagd om de aanvraag 

goed te kunnen beoordelen. 

• Buitendijkse locatie in Ophemert bespreken met de eigenaar van de grond, tijdig in 

gang zetten door het gebiedsteam. 

• Bij het gedogen van een vreugdevuur ook goed inzichtelijk hebben wie de 

grondeigenaar is.  

• Inzet beveiliging nabespreken en richting volgende jaarwisseling verbeteren. Toezicht 

blijft van belang, zodat er geen auto’s of banden op (vreugde)vuur worden gegooid of 

er snel kan worden gehandeld als dat wel gebeurt.  

• In de communicatiestrategie extra aandacht besteden aan (meldingsbereidheid in) 

Beesd. Daarnaast ook meer aandacht besteden aan jongeren en ons meer richten op 

de communicatie kanalen die zij gebruiken. 

• Het gebiedsgericht werken evalueren met de gebiedsmakelaars en de programma 

manager. 

• De regels voor het verbranden van afvalstoffen en carbid schieten zijn niet duidelijk 

genoeg en mede daarom niet goed handhaafbaar. We gaan deze nog eens 

nauwkeurig bezien en aanpassen. 
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