
 

 

 
 

 
 
 
RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 
20R.00998 
 
 
 

Van  : college van burgemeester en wethouders12 oktober 2020 

Datum : 12 oktober 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 

Portefeuille(s) : Openbare orde 

Contactpersoon : L. Wignand 

Tel.nr. : 8811 

E-mailadres : wignand.l@woerden.nl 

 

Onderwerp:  

Brede evaluatie carnaval 

 

Kennisnemen van: 

 

De resultaten van de brede evaluatie die heeft plaatsgevonden ten aanzien van carnaval 2020. 

Inleiding: 

 

Van donderdag 20 februari 2020 tot en met dinsdag 25 februari 2020 heeft in Oudewater de jaarlijkse 
carnavalsviering plaatsgevonden. 
 
De editie van dit jaar heeft geleid tot een tweetal evaluatie momenten. Dit was de reguliere evaluatie die bij 
elk groot evenement plaatsvindt met de organisatie, de hulpdiensten en de gemeenten, maar ook een 
brede evaluatie op verzoek van de gemeenteraad. In deze raadsinformatiebrief treft u de conclusies aan 
van die brede evaluatie. Verslagen en raadsinformatiebrieven die voorafgaand aan de brede evaluatie zijn 
opgemaakt, treft u als bijlage aan. 
 

Kernboodschap: 

Eind juli jl. is breed gecommuniceerd dat bewoners, ondernemers en deelnemers aan de 
carnavalsactiviteiten de mogelijkheid hadden om een reactie te geven op de gebeurtenissen rondom 
carnaval 2020. In separate gesprekken zijn deze reacties gegeven en genoteerd. 
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Vier personen hebben een mondelinge reactie gegeven. Deze personen bestonden uit een bestuurslid van 
de carnavalsvereniging, een horecaondernemer op de Wijdstraat, een bewoner en een deelnemer aan de 
festiviteiten. Daarnaast is een schriftelijke reactie ontvangen met input voor de evaluatie. De gesprekken en 
de schriftelijke inbreng gaat in hoofdzaak over het politieoptreden in de Wijdstraat. 
 
Uit de gesprekken en de schriftelijk reactie komen de volgende zaken naar voren: 
 
Het politieoptreden heeft een grote impact gehad op de carnavalsvierders en bewoners van het centrum. 
Het optreden is ook nu nog vaak onderwerp van gesprek. Dat de politie opgetreden heeft, wordt in het 
algemeen als een logische reactie gezien op de situatie die ontstond voor de Kater. Het optreden wordt wel 
bekritiseerd als het gaat om de proportionaliteit. Het feit dat ook mensen, die geen onderdeel uitmaakten 
van de groep voor de Kater, gesommeerd werden te vertrekken uit de Wijdstraat wordt door de insprekers 
niet als proportioneel gezien. Wanneer zij hier geen gevolg aan gaven, werden ook degene die niet 
onderdeel uitmaakte van die groep hardhandig verwijderd uit de Wijdstraat. 
 
Het beeld dat na carnaval is ontstaan over drugsgebruik werd door een aantal personen weersproken. Er 
was sprake van overmatig alcoholgebruik en dit leidde ook tot vervelend gedrag richting de politie, maar er 
was geen sprake van overmatig drugsgebruik. 
 
De wijze waarop met de pers is omgegaan, geeft ook aanleiding tot kritiek. Beter was het geweest om een 
gezamenlijk statement van de gemeente en de carnavalsvereniging uit te brengen over het incident. 
 
Concluderend 
De burgemeester concludeert, ook na het uitvoeren van een aanvullende evaluatie, dat de inzet en 
optreden van de politie proportioneel en noodzakelijk is geweest. Uit deze evaluatie zijn ook andere 
gezichtspunten naar voren gekomen over dit standpunt. Dat een dergelijk optreden voorkomen moet 
worden, wordt des te meer duidelijk in de gesprekken met betrokkenen. De burgemeester erkent dan ook 
dat het optreden veel indruk heeft gemaakt op alle betrokkenen.  
 
Er is daarnaast begrip voor de negatieve gevoelens die het politieoptreden heeft opgeroepen bij de 
personen die onbedoeld te maken kregen met het politieoptreden. Een gevoel of het niet eens zijn met de 
situatie kan echter nooit betekenen dat aanwijzingen geven door de politie niet worden opgevolgd.  
 
Er is het vertrouwen dat de organiserende partijen, de Blauwbaadjes en de horeca, samen met de 
gemeente voor een volgende editie een goed plan maken om dergelijke incidenten te voorkomen.  
 
De uitkomsten van de eerdere evaluatie blijven na deze brede evaluatie onveranderd. Deze uitkomsten 
waren meer praktisch van aard. Met name de uitkomst van de eerdere evaluatie met betrekking tot het 
gezamenlijk optrekken van de Blauwbaadjes en de horeca voor het maken van een plan om de 
bezoekersstromen te reguleren, wordt beschouwd als de manier om ongewenste situaties te voorkomen.  
 
Voor de evenementennota betekent dit dat in sommige situaties de gemeente een initiërende rol kan 
hebben om processen van samenwerking te stimuleren zoals in dit geval tussen de horeca en de 
Blauwbaadjes. 
 

Financiën 

 

nvt 

Vervolg: 
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Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19 crisis wordt een volgende editie in overleg voorbereid 
conform de uitkomst van de evaluaties. 

 

Bijlagen: 

- Raadsinformatiebrief 20R.00182 
- Raadsinformatiebrief 20R.00190 
- Verslag evaluatie carnaval 5 maart 2020 

 

 

 

De secretaris,                       De burgemeester, 

                                     

                                                                            

J.J. Michel                                                                        W.G. Groeneweg  

 
  
  

  
 



 

 
 
 
RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 
20R.00182 
 
 
 

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 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



 

 
 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 

20R.00190 
 
 
 

Van  : burgemeester  
Datum : 10 maart 2020 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester 
Portefeuille(s) : Evenementen 

Contactpersoon : L. Wignand 

Tel.nr. : 8811 

E-mailadres : wignand.l@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Evaluatie carnaval 2020 

 

Kennisnemen van: 
 

De evaluatie van carnaval Oudewater 2020. 

Inleiding: 
 

Zoals aangekondigd in de raadsinformatiebrief van 26 februari 2020 met betrekking tot het incident dat 
tijdens het carnavalsweekend in de Wijdstraat heeft plaatsgevonden, heeft er een brede evaluatie 
plaatsgevonden over het evenement. In deze raadsinformatiebrief treft u de bevindingen aan die uit deze 
evaluatie zijn gekomen. 

Kernboodschap: 

Voor evenementen zoals carnaval, wordt voorafgaand aan het evenement en de vergunningverlening een 
multidisciplinair overleg gehouden en na afloop een evaluatie. Afhankelijk van het evenement worden 
meerdere overlegmomenten gehouden.  
 
Op 5 maart 2020 heeft de evaluatie plaatsgevonden van het evenement carnaval met de organisatie van 
het evenement, de politie, de Veiligheidsregio en de gemeentelijke diensten. Bij een deel van de evaluatie 
zijn tevens de horecaondernemers van de Wijdstraat aangesloten. 
 

Algemeen beeld van het evenement 
Het algemene beeld bij alle deelnemers van de evaluatie is dat het evenement goed is verlopen. De 
inwoners van Uivergein hebben van donderdag 20 februari 2020 tot en met dinsdag 25 februari 2020 als 



 

vanouds van een feestelijk en breed gedragen evenement mogen genieten. Carnavalsvereniging De 
Blauwbaadjes kijkt terug op een mooie editie van het carnaval. Deze conclusie werd door alle partijen 
gedeeld tijdens de evaluatie. 
 
Bij de evaluatie is ingezoomd op diverse onderdelen en processtappen. Bij het vergunningentraject is goed 
en plezierig wederzijds contact geweest. Ook bij de bijzondere maatregelen ten aanzien van de 
geluidsnormen is op een constructieve wijze samengewerkt. 
 
Voorafgaand aan het evenement is overleg geweest over het weer. In goed overleg is besloten om op een 
deel van de route de deelnemers van de wagen te laten gaan. 
 
Bij de start van de optocht is enige vertraging ontstaan omdat een aantal carnavalswagens later 
aankwamen dan gepland. Omdat elke wagen gecontroleerd wordt door de organisatie in samenwerking 
met de Veiligheidsregio en de gemeente en door de geluidsmetingen vooraf kon de optocht pas een half 
uur later starten. 
 
De optocht zelf is zonder al te veel strubbelingen verlopen. Het Hossen op de Markt is ook in goede sfeer 
verlopen. 

 
Alcohol gebruik van bezoekers 
Tijdens de optocht en tijdens Hossen op de Markt is door bezoekers veel alcohol meegebracht. Kratten bier 
en flessen waren in grote mate aanwezig. Er is weinig gebruik gemaakt van de horecafaciliteiten die 
aanwezig waren op de markt. De aanwezigheid van glaswerk en het ongecontroleerd drankgebruik brengt 
een aantal gevaren met zich mee, zoals openbare orde problematiek. Daarnaast is er geen controle op 
alcoholgebruik door personen jonger dan 18 jaar. Hierbij werd overigens opgemerkt dat er minder zelf 
meegebrachte alcohol aanwezig was dan vorig jaar. De doelstelling van de carnavalsvereniging is dat 
carnaval meer op straat / buiten gevierd wordt. Deze ontwikkeling betekent ook dat bepaalde zaken meer 
zichtbaar zijn. Zo ook het alcoholgebruik. 
 
Crowdmanagement 
Na het Hossen op de Markt, dat omstreeks 18.40 uur was afgelopen, verdeelde het publiek zich in de 
horeca. Er was echter sprake van een onevenredige verdeling van het aantal bezoekers over de 
beschikbare horeca. Voor de deur van Café De Kater was een rij gevormd van ca. 150 – 200 personen, die 
naar binnen wilden. Tussen 19.30 uur en 19.45 uur heeft het incident plaatsgevonden waarover u bent 
geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 26 februari 2020. 
De Klepper was opengesteld, maar hier is weinig gebruik van gemaakt.  
 
Verbeterpunten 
De uitkomst van de evaluatie kan als volgt worden samengevat: 
 Het gebruik van geluidsbegrenzers wordt volgend jaar herhaald. De carnavalsvereniging verzorgt deze 

dan  zelf. 
 Voor volgend jaar is aandacht gevraagd voor de begeleiding van de wagens door de nauwe straten. 
 Er worden verdere afspraken gemaakt ten aanzien van het voorkomen van zwerfvuil.  
 Er wordt een aantal zaken benoemd ten aanzien van carnavalswagens die niet volledig voldeden aan 

het reglement van de carnavalsvereniging. 
 Afgesproken is dat de carnavalsvereniging samen met de horecaondernemers en met ondersteuning 

van gemeente en politie een plan opstelt om carnaval ordelijk te laten verlopen.  
 Ook zal bij de volgende editie meer aandacht besteed worden aan het alcoholgebruik op de Markt. 

 

Tijdens de evaluatie zijn suggesties gegeven voor mogelijke oplossingen. Tevens is vanuit de gemeente en 
politie hulp aangeboden om te komen tot verbeteringen. 
 
 
 
 
 



 

Financiën 

 

n.v.t. 

Vervolg: 
In juni 2020 zal wederom een afspraak plaatsvinden met de carnavalsvereniging en de horeca. Tijdens dit 
overleg worden de plannen en ideeën besproken om te komen tot een nieuwe aanvraag voor carnaval in 
het jaar 2021. 
 

Bijlagen: 
 

 

 
 
De burgemeester, 

 
W.G. Groeneweg 

 

 

  

 

 
 

 


