
 

 
 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 

20R.00112 
 
 
 

Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 11 februari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
Portefeuille(s) : openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon : M. van Wijk 

Tel.nr. : 8295 

E-mailadres : wijk.m@woerden.nl 
 
 

Onderwerp:  
Evaluatie jaarwisseling 2019/2020. 

 

Kennisnemen van: 
 

Evaluatie jaarwisseling 2019/2020. 

Inleiding: 
 

Op 3 februari 2020 is tijdens het Forum Samenleving de volgende toezegging gedaan: “Burgemeester 
Groeneweg zegt toe de gemeenteraad een brief te zullen sturen inzake het verloop van Oud en Nieuw, dan 
wel een behandelvoorstel inzake bespreking te zullen doen aan het presidium.” 
 
Voorbereiding 

In de aanloop naar Oud en Nieuw heeft zoals gebruikelijk multidisciplinair overleg plaatsgevonden tussen 
politie, Boa's, Jongerenwerk en gemeente (openbare orde en veiligheid, communicatie, stadserf) en is het 
draaiboek voor de jaarwisseling geactualiseerd. 
 
Het doel van dit draaiboek is: 

- Het voorkomen en aanpakken van overlast, met name veroorzaakt door vuurwerk; 
- Voorlichting en beïnvloeding vanuit jongerenwerk; 
- Voorkomen en beheersbaar houden van (verboden) verbrandingen in de openbare ruimte, 

voorafgaand, tijdens en na de Oudejaarsviering; 
- Voorkomen of beperken van overlast en/of gezondheidsrisico’s voor omwonenden of omstanders 

veroorzaakt door het houden van of bijwonen van vreugdevuren; 



 

- Toezicht houden op de ingeperkte afsteektijden. 
 

Daarnaast wordt gekeken naar leegstaande panden, afsluiten containers en zogenaamde “hot spots” i.v.m. 
mogelijke overlast. 
 

Kernboodschap: 

 

Oud & Nieuw 2019/2020 is bijzonder rustig verlopen zeker in vergelijking met andere gemeenten. De 
intensieve voorbereiding van deze jaarwisseling heeft zijn vruchten afgeworpen. 
 
Algemeen verloop 

We hebben geen incidenten gehad en volgens de VRU nul branden. Er was ook geen schade aan 
gemeentelijke eigendommen. Alle afspraken zijn door een ieder nagekomen en de samenwerking met de 
ketenpartners verliep goed.  
 

Financiën 

 

N.v.t. 

Vervolg: 
 

We willen graag dezelfde voorbereiding/multidisciplinaire aanpak doorzetten naar de volgende 
jaarwisseling 2020/2021. 
 

Bijlagen: 
 

N.v.t. 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     
ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 
 
 
 

 



 

  

 


