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Samenvatting

Tijdens de jaarwisseling 2017-2018 zijn er in Dordrecht relatief weinig problemen
geweest. Over het algemeen heeft Dordrecht de nacht op een rustige en
gezellige manier doorgebracht. Zoals gebruikelijk zenden wij u hierbij een
overzicht van het verloop van de jaarwisseling 2017-2018.
Inleiding

Naar aanleiding van de beleidsregels 'de vuurwerkvrije zones voor de komende
jaarwisselingen' d.d. 1 november 2016, kenmerk SBC/1724966, en 'de
beleidsregelvreugdevuren' 2017 d.d. 6 juni 2017, kenmerk SBC/1864113, willen
wij u informeren over het totale verloop van de jaarwisseling en in het bijzonder
over de vreugdevuren tijdens oud en nieuw.
Doelstelling

Wij informeren u over het totale verloop van de afgelopen jaarwisseling en in het
bijzonder over de vreugdevuren tijdens oud en nieuw.
Stand van zaken/de feiten

Waarschuwingbrieven/preventieve last onder dwangsom
Zeven overlastgevers hebben in aanloop naar de jaarwisseling een
waarschuwingsbrief ontvangen.
Er is aan niemand een preventieve last onder dwangsom opgelegd.
Geprioriteerde gebieden
De jaarwisseling is in de wijken Vogelbuurt en Lijnbaangebied rustig verlopen.
Een aandachtspunt is wel dat jongeren van de wijk Vogelbuurt tijdens de
nieuwjaarsnacht in de wijk Staart voor (illegaal) vuurwerkoverlast hebben gezorgd.
Vreugdevuren
Om de (brand)veiligheid te waarborgen worden aanvragen voor vreugdevuurlocaties
zoals te doen gebruikelijk in overleg met de veiligheidspartners (brandweer, politie,
handhaving, omgevingsdienst en gemeente) op alle veiligheidsaspecten beoordeeld.
Pas als aan alle veiligheidseisen wordt voldaan, zoals niet te dicht bij bebouwing,
wordt voor een vreugdevuurlocatie ontheffing verleend.
De vreugdevuurlocatie wordt door Stadsbeheer afgezet met bouwhekken en er wordt
een zandbed aangelegd. Na afloop worden de locaties opgeruimd.
Er is dit jaar voor één locatie een ontheffing verleend.
Eén bewoner uit Oud Krispijn heeft per email een verzoek ingediend om een
vreugdevuur te mogen organiseren in Oud Krispijn tijdens oud en nieuw. Dit verzoek
is conform de beleidsregelvreugdevuren 2017 d.d. 6 juni 2017,
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kenmerk SBC/1864113, per brief afgewezen. De brief is persoonlijk uitgereikt en
toegelicht. Voor Wielwijk zijn door twee bewoners (neven van elkaar) voor een de
zelfde plek afzonderlijk verzoek ingediend om een vreugdevuur te mogen
organiseren tijdens oud en nieuw. We hebben deze verzoeken samengevoegd en als
een aanvraag vergund. De vergunning is persoonlijk uitgereikt en de vergunning
voorwaarden toegelicht.
De vreugdevuur locatie in Wielwijk mocht pas vanaf 30 december 2017 na 12.00 uur
met allen schone pallets en kerstbomen worden opgebouwd en de ontheffing voor de
vreugdevuur gold voor de uren van 31 december 2017 vanaf 23.00 uur tot 1 januari
2018 02.00 uur.
De voormalige vreugdevuurlocatie in Oud Krispijn, het braakliggende terrein aan de
Zuidendijk in Oud Krispijn (Theophile de Beekstraat - Louis Apol- en
H.W. Mesdagstraat), hebben we op 5 december 2017 laten afzetten met
bouwhekken.
In de dagen voor de jaarwisseling en tijdens de nieuwjaarsnacht hielden politie en
handhaving (met 4 extra koppels) de gang van zaken op deze locaties in
Oud Krispijn en Wielwijk extra in de gaten. Diverse keren is in Oud Krispijn op
verzoek van de politie en handhaving vreugde (vuur)materiaal (pallets e.d.) in
opdracht van Stadsbeheer afgevoerd.
In de wijk Oud Krispijn is het op een paar kleine incidenten na rustig gebleven.
Het vreugdevuur in Wielwijk is relatief rustig verlopen. De organisatoren hebben zich
aan de vergunning voorwaarden gehouden. Een paar jongeren uit Oud Krispijn
hebben zonder succes geprobeerd om de orde bij de vreugdevuur in Wielwijk te
verstoren. Wel moest het vreugdevuur na 02.00 uur met assistentie van de flex
Mobiele Eenheid door de brandweer geblust worden. Dit gebeurde veilig. Verder
hebben zich op een paar kleine incidenten na geen bijzonderheden voorgedaan.
Om in de toekomst in de dagen voor de jaarwisseling en tijdens de nieuwjaarsnacht
in de wijken alles goed te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat ook in de
avonduren extra handhaving kan worden ingezet. Momenteel heeft Handhaving
dienst tot 22.00 uur.
Tijdens de jaarwisseling heeft de politie en andere hulpdiensten geen agressie en
geweld ondervonden.
Vuurwerkvrije zones
Handhaving heeft in de aanloop naar de jaarwisseling o.a. in de aangewezen
gebieden gesurveilleerd. Er zijn geen overtredingen of overlastsituaties
geconstateerd.
Bij de politie is geen enkele melding binnengekomen over vuurwerkoverlast in de
aangewezen gebieden. Er is wel (rook)schade aan één schoolgebouw (als gevolg van
een containerbrand) en speeltoestel geconstateerd.
Een buurtbewoner van Stadspolders heeft in december 2017 per mail een verzoek
ingediend om een vuurwerkvrije zone rondom station Dordrecht-Stadspolder (de drie
flats op de Suze Groeneweg-erf, het bruggetje naar de tunneltje onder het station,
de Loswalweg en het Dudokplein) in te stellen. Wij hebben per mail aangeven dat dit
voor het jaar 2017 niet meer haalbaar is en hem gewezen op de mogelijkheid om
voor komende jaarwisseling een burgerinitiatief in te dienen. De gemeente raad van
Dordrecht kan naar aanleiding hiervan op grond van artikel 2:73 eerste lid van de
Algemene Plaatselijke Verordening gebieden aanwijzen als een vuurwerkvrije zones.
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Inzet jongerenwerk en buurtvaders
De inzet van de jongerenwerk en buurtvaders was naar tevredenheid. Geen
bijzonderheden te melden.
Inzet mobiele camera's
Er zijn op 3 locaties mobiele camera's ingezet: 1 camera Vogelplein, 1 camera
J.P. Heijeplein en 1 camera Sportlaan, nabij het vreugdevuur. Het inzetten van de
mobiele camera's is heel nuttig gebleken. De politie kon dankzij de camerabeelden
snel ter plekke zijn en optreden.
De belangrijkste gegevens over het verloop van de jaarwisseling 2017-2018 zijn:
- Vuurwerkslachtoffers bij de huisartsenpost: 24 slachtoffers (2016-2017: 28). Het
ging hier om 5x oogletsel, 4x hoofdletsel, 8x handletsel en 7x overig. Bij de
Spoedeisende Hulp hebben zich in het gehele oudejaarsetmaal 4 slachtoffers
gemeld. Er waren 2 slachtoffers met brandwonden waarvan één op de rug en één
in de hand (beide slachtoffers zijn jonger dan 18 jaar), en 2 slachtoffers met
oogletsels (1 volwassene en 1 jonger dan 18 jaar).
- Schade aan objecten in de openbare ruimte: totaal € 67.500,-. Tijdens de
jaarwisseling 2016-2017 was dit € 54.025,-. Dit was in tegenstelling tot deze
jaarwisseling exclusief schade aan asfalt en speeltoestellen (semi openbaar). De
grootste schadeposten van € 24.000,- betrof brandschade aan een speeltoestel bij
de basisschool de Fontein in Oud Krispijn en andere speeltoestellen en een
containerbrand met daarbij rookschade aan de Julianaschool in Dubbeldam.
Schadepost aan containers, afvalbakken en prullenbakken (Bammens) is
€ 11.500,- en een schade van € 20.000,- aan het asfalt. De kosten zullen zoveel
als mogelijk worden verhaald op de veroorzakers.
- Schade aan de particuliere eigendommen: Tijdens de jaarwisseling waren er
6 autobranden. Dit is één autobrand minder dan vorige jaarwisseling
(7 autobranden in 2017).
- Inzameling vuurwerkafval en kerstbomen: inzameling vuurwerkafval is gestegen
van 4.500 zakken naar 4.612 zakken en ook de inzameling van de kerstbomen is
gestegen van 6.039 bomen naar 6.737 bomen.
- De afstemming tussen de uitvoerende diensten in de oudejaarsnacht is goed
verlopen.
- In de periode van december 2017 tot en met oud & nieuw zijn er zeven HALTverwijzingen ontvangen. Het ging veelal om te vroeg afsteken van vuurwerk. De
jongeren krijgen een verplichte cursus en sommige moeten verplicht
werkzaamheden uitvoeren.
- De brandweer is in totaal 23 keer uitgerukt, waarvan zes keer voor autobranden
verspreid door de stad.
- Bij de politie zijn in totaal 188 klachten over vuurwerkoverlast ontvangen. Tijdens
de oud & nieuw periode 2016-2017 waren 264 klachten ontvangen. De politie
heeft geen enkele klacht ontvangen over vuurwerkoverlast in de vuurwerkvrije
zones.
Klachten bewoners
Eén bewoner uit de wijk Staart heeft per telefoon namens de buurtbewoners hun
klachten kenbaar gemaakt vooral over de (illegaal) vuurwerkoverlast en één
bewoner heeft per twitter een vraag gesteld over een mogelijke centrale
vuurwerk(show) tijdens de jaarwisseling. Beide bewoners hebben reeds per mail een
antwoord gekregen.
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Kosten en dekking

Niet van toepassing.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

In de eerste week van januari is er een persbericht gepubliceerd over het verloop
van de jaarwisseling en de op dat moment bekende schadeposten.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Niet van toepassing.
Bijlagen

Geen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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