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Van  : Burgemeester 

Datum : 25 februari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s) : Openbare orde en Veiligheid 

Contactpersoon : T. Vermeulen 

Tel.nr. : 8292 

E-mailadres : vermeulen.t@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Inzet van de politie tijdens incident Wijdstraat 22 februari 2020 

 

Kennisnemen van: 

 

De beoordeling van de burgemeester van de gebeurtenissen in de Wijdstraat op de avond van 22 februari 
2020 en het optreden van de politie dat zich daar heeft voorgedaan. 

Inleiding: 

 

De burgemeester heeft met politie en betrokken afdelingen van de gemeente zich een beeld gevormd van 
de gebeurtenissen in de Wijdstraat op de avond van 22 februari 2020, waarbij de politie heeft ingegrepen.  

Kernboodschap: 

 

Inleiding 
Op zaterdag 22 februari heeft Oudewater in het teken van carnaval gestaan. In de middag heeft de 
jaarlijkse carnavalsoptocht plaatsgevonden en in de avond zijn verschillende feesten/evenementen 
georganiseerd. Deze gezelligheid heeft uiteraard een grote aantrekkingskracht en er waren in de avond 
dan ook veel mensen in het centrum van Oudewater.     
 
Drukte in het centrum 
Vanuit zowel de BOA’s als de politie is geconstateerd dat het deze avond erg druk was in het centrum. Aan 
het begin van de avond zagen BOA’s en politie dat zich voor de deur van Café De Kater een rij had 
gevormd van ca. 150 – 200 personen, die naar binnen wilden. Dit was echter niet meer mogelijk aangezien 
dit café al helemaal vol zat. De drukte voor de deur zorgde er ook voor dat bezoekers het café  niet meer 



 

konden verlaten. De politie heeft daarop de groep wachtende personen verzocht zich dertig meter te 
verplaatsen zodat er weer een doorstroom van personen kon ontstaan.   
 
Optreden politie 
De groep wachtende personen voor de voordeur gaf echter geen gehoor aan dit verzoek waarbij 
tegelijkertijd de sfeer grimmig werd. Duidelijk werd dat een groot deel van de groep wachtende personen 
onder invloed van alcohol was, tegelijkertijd werd ook geconstateerd dat sommige personen onder invloed 
van verdovende middelen verkeerden. Een aantal personen gedroeg zich op een dusdanige manier dat de 
politie, die op dat moment met slechts drie agenten aanwezig was, versterking heeft ingeschakeld. Er zijn 
daarop vanuit het basisteam Gouda een aantal extra agenten aangesloten. Nadat deze versterking was 
gearriveerd, ontstond een vechtpartij in de wachtrij voor het café waarbij een ruit sneuvelde. Hierop heeft 
de politie een linie gevormd en hebben agenten de gehele groep personen gevorderd gehoor te geven aan 
het bevel zich dertig meter te verplaatsen. Dit was een bevel gericht aan alle personen die op dat moment 
in de Wijdstraat aanwezig waren. Omdat hier op grote schaal geen gehoor aan werd gegeven heeft de 
politie geweldsmiddelen ingezet: de wapenstok is gebruikt en politiehonden zijn aangelijnd ingezet. Er zijn 
drie personen aangehouden wegens het niet voldoen aan een bevel van een politieambtenaar en 
belediging.  
 
Ook is uit voorzorg een peloton ME uit Den Haag naar Oudewater gekomen. Dit peloton heeft op afstand 
en buiten het zicht van de Wijdstraat standby gestaan, maar heeft uiteindelijk geen daadwerkelijke inzet 
gepleegd.   
 
Optreden politie proportioneel 
Diezelfde avond kwamen in de media veel reacties over het optreden van de politie, dat in ogen van 
sommigen excessief en escalerend zou zijn geweest. De burgemeester heeft daarop aangegeven eerst de 
feiten op een rij te willen zetten voordat hierover conclusies konden worden getrokken. Enkele dagen na 
het incident heeft de burgemeester gesproken met politie en betrokken gemeentelijke ambtenaren, waarbij 
ook beelden van bodycams (van zowel de politie als BOA’s) zijn getoond. De beelden geven goed weer in 
welke situatie de politie zich bevond en wat de afwegingen zijn geweest om op te treden. Op de beelden is 
o.a. te zien dat bezoekers bevelen negeren, richting politie duwen en trekken en zelfs dat richting politie 
geslagen wordt wanneer hen wordt gevorderd om te vertrekken. Na het zien van deze beelden is de 
burgemeester van mening dat het optreden van de politie proportioneel is geweest gezien de situatie die 
zich op dat moment voordeed.    
 
Een aantal personen die zich bij de burgemeester hebben gemeld naar aanleiding van deze 
gebeurtenissen, wordt op korte termijn door de burgemeester uitgenodigd voor een gesprek.  
 

Financiën 

Deze raadsinformatiebrief heeft geen financiële gevolgen.  

Vervolg: 

 

Zoals bij evenementen altijd het geval is, zal de gemeente het verloop van het carnaval in zijn totaliteit 
evalueren. Hierbij worden ook de organisator en andere partijen betrokken. Deze evaluatie zal op korte 
termijn worden ingepland. Bij deze evaluatie zal dit incident ook worden meegenomen. Uiteraard zal de 
burgemeester de gemeenteraad informeren over de uitkomsten van deze evaluatie. Er wordt naar 
gestreefd deze evaluatie voor de komende raadsvergadering van 26 maart gereed te hebben.   
 
Afsluitend wil de burgemeester nadrukkelijk zijn waardering uitspreken voor de medewerkers van de politie 
en gemeentelijke collega’s die zich met de afhandeling van dit incident hebben beziggehouden.  
 

 

 



 

Bijlagen: 

 

Geen bijlagen.  

 

De burgemeester (wnd.)  

 
W.G. Groeneweg 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 


