Bijlage 2 Nadere informatie jaarwisseling 2018-2019
1. Preventieve middelen
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De gemeente, hulpdiensten en andere externe partners spannen zich gezamenlijk in om de
jaarwisseling zo feestelijk en veilig mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld door in voorbereiding op
de jaarwisseling te communiceren over het veilig vieren van Oud en Nieuw, het tegengaan van
onveilige situaties, het zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperken van materiele schade en het
voorkomen van verstoringen van de openbare orde.
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Op drie locaties, het Vogelplein, op de Johannes Spaanstraat en bij de locatie van het
vreugdevuur aan de Sportlaan, is mobiel cameratoezicht ingezet. Het cameratoezicht
maakte vroeg-signalering van problemen mogelijk en er ging een sterke preventieve
werking uit van het cameratoezicht;
7 personen hebben een waarschuwingsbrief van politie ontvangen, 7 personen hebben een
waarschuwingsbrief van de burgemeester ontvangen en is er 1 gebiedsverbod ex. artikel
172a Gemeentewet opgelegd;
Ook dit jaar kende Dordrecht vuurwerkvrije zones. De vuurwerkvrije zones zijn conform de
raadsinformatiebrief inzake aanwijzing vuurwerkvrije zones voor de toekomstige
jaarwisselingen d.d. 1 november 2016 (SBC/1724966). Er vond door politie en Handhaving
surveillance plaats binnen deze zones;
De Politie en Handhaving van de gemeente hebben in aanloop naar de jaarwisseling extra
ingezet op de handhaving van (illegaal) vuurwerk en vuurwerkoverlast;
HALT heeft 20 preventieve lessen verzorgd in groepen 7 en 8 van de basisscholen en in de
le en 2e klas van de middelbare scholen in Dordrecht;
Dit jaar zijn er 11 HALT-verwijzingen ontvangen. Het gaat om minderjarigen die buiten de
tijden vuurwerk af staken, gevallen van (klein) illegaal vuurwerk of om vernieling;
In aanloop naar de jaarwisseling heeft Jongerenwerk extra ingezet op het voeren van
preventieve gesprekken over de jaarwisseling met jongeren.
Ook de buurtvaders waren aanwezig verschillende wijken (Crabbehof, Wielwijk en de
Staart);
Aannemers zijn gevraagd bouwlocaties af te sluiten en voor zover mogelijk brandbaar
materiaal te verwijderen;
Dit jaar was er geen noodzaak om openbare (risico-)locaties af te hekken door de
gemeente;
De gemeente heeft maatregelen getroffen ten aanzien van het openbaar meubilair, zo
zijn bijvoorbeeld de afvalbakken in het centrum omgedraaid en parkeerautomaten
afgesloten om schade te voorkomen (naar risico-indicatie);
Naar aanleiding van een oproep op Facebook (tot een vuurwerkprotest) heeft politie een
gesprek gevoerd met de initiatiefnemer. De pagina is offline gehaald door de
initiatiefnemer en er vonden (daardoor) geen incidenten plaats;
Op grond van informatie aan de politie hebben er gesprekken plaats gevonden met de
initiatiefnemers van 2 (illegale) feesten/evenementen. Er vonden daardoor geen incidenten
plaats;
In de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling was er extra aandacht van de politie en
Handhaving voor het verzamelen van brandbaar materiaal (lees: mogelijke brandhaarden).
Bij aantreffen wordt het materiaal zo spoedig mogelijk verwijderd door de gemeente;
Dit jaar waren voor het eerst alle wijkagenten in dienst tijdens oudjaarsnacht. Het betreft
een pilot van de politie en deze wordt door de politie geëvalueerd.

2. Verloop Oudjaarsnacht

Over het algemeen genomen is de jaarwisseling in Dordrecht rustig verlopen. Grote incidenten
bleven in Dordrecht uit.
Politie
Er zijn gedurende deze jaarwisseling 56 incidenten gemeld bij Politie Dordrecht (2017/2018: 84).
Incidenten naar categorie:
2017/2018

2018/2019

Mishandeling/bedreiging

21

Aantasting openbare orde
Brand/ontploffing

1
18
11
9

9
0

Hulpverlening aan instanties
Vernieling
Vuurwerk
Overige incidenten

21
3
84

10
3
8
14
12
56

Er vonden 4 aanhoudingen plaats (2017/2018: 8)
Er vond 1 incident plaats van geweld tegen politie en werknemers met een publieke taak.
De Mobiele Eenheid van de politie was op de achterband aanwezig in regio, maar er was geen
noodzaak tot inzet.
Veiligheidsregio ZHZ (brandweer en ambulance)
De Veiligheidsregio ZHZ geeft aan dat het voor hen wederom een drukke jaarwisseling was. Van 31
december tot 1 januari 05:00 uur rukte de brandweer in de regio Zuid-Holland-Zuid 197 keer uit. Een
groot deel van de inzetten was voor de bestrijding van containerbranden (94).
De ambulance is 31 december tot 1 januari 05:00 uur in de regio Zuid-Holland-Zuid 143 keer ingezet.
Handhaving
Dit jaar was Handhaving met 7 handhavers aanwezig gedurende de avond en de nacht van 18.30 tot
04.00 uur (voorheen was Handhaving tot 22:00 uur in dienst) en was er een piketregeling met
medewerkers van HVC. De integrale samenwerking tussen de Politie, HVC en Handhaving was tijdens
de jaarwisseling van grote meerwaarde.
Vreugdevuur
Er is 1 ontheffing verleend voor een vreugdevuur op de locatie Sportlaan. De ontheffing is conform
de beleidsregel vreugdevuren 2017 verleend (d.d. 6 juni 2017, kenmerk: SBC/1864113).
Ook dit jaar was de gemeente benaderd door een bewoner uit Oud Krispijn. Conform de
beleidsregels is de vraag van deze bewoner (schriftelijk) negatief beantwoord.
In de aanbouwfase ontstond discussie met de bewoners over de afmetingen. De voorwaardes in de
ontheffing dienen strikt gehanteerd te worden. Met oog op de veiligheid maar ook om discussie te
voorkomen.

Het vreugdevuur is om 0:00 aan gestoken. Om 2:15 is besloten om het vuur te laten blussen door de
brandweer. De brandweer heeft voor het blussen 1,5 uur de tijd nodig gehad.
Overige opvallende incidenten
• Een moeder met 1-jarig kind zijn in de vroege ochtend geraakt door vuurwerk. Het incident is
in onderzoek bij de politie.
• In de nacht ramde een auto de gevel van de bibliotheek. De verdachte heeft zich later die
nacht gemeld bij de politie.

3. Schadeciifers
De schade voor de gemeente jaarwisseling 2018/2019 (gemeten op 23-1-2019) bedraagt in
totaal €37.200,-. De schade wordt zoveel mogelijk verhaald op de veroorzakers. Het is en blijft echter
erg lastig om de veroorzakers te achterhalen. In vergelijking met voorgaande jaren was de totale
schade dit jaar relatief minder groot.
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015

€37.200,€67.500,€54.025,€57.500,€62.700,-

Op 4 januari zijn de eerste schadecijfers gecommuniceerd wegens persvragen (15.900 euro). Praktijk
leert dat er echter meer tijd nodig is om een totaalbeeld te krijgen van de schade.
De volgende schade in de openbare ruimte is in kaart gebracht;
Boom
€
800,- 1 boom
Speelplaatsen
€ 4.400,- 2 schommelzitjes en 5 brandschades kunstgras
Afvalbakken
€19.100,- 35 prullenbakken en 4x lOOItr containers
Parkeerautomaat €
750,- zonnecollector vervangen
Totaal schade openbare ruimte € 25.050,Naast de schade in de openbare ruimte is er ook schade op de gemeentelijke sportcomplexen. De
verenigingen in Dordrecht huren de opstallen van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk
voor het onderhoud en het beheer van de velden en ruimten er omheen. De volgende kosten komen
daartoe voor rekening van de gemeente.
Kunstgrasveld Krommedijk
€10.000.schadeherstel
Kunstgrasveld Smitsweg
€750.,schadeherstel
*Ook op andere kunstgrasvelden zijn hele kleine schroeiplekjes zichtbaar door kortstondige aanraking met vuurwerk. Dit
beïnvloed op de langere termijn wel de kwaliteit van de velden.

-

1 Afvalbak
Ruiten en sanitair Sandenburg
Totaal schade sportcomplexen

€400.€1000,€ 12.150,-

Schade aan particuliere eigendommen
Tijdens de oudjaarsnacht waren er in Dordrecht 4 autobranden. Er brandde een voertuig uit op de
Mecklenburgstraat, op de Nagetaalplaats en aan de Zoutmanstraat brandde twee voertuigen uit. In

de jaarwisseling 2017/2018 waren er nog in totaal 6 autobranden in Dordrecht en tijdens 2016/2017
waren dit er 7.
Daarnaast is ook schade aangebracht aan brievenbussen, abri's, een telefooncel, een deur in de
Bosboom Toussaintstraat en aan auto's door vuurwerk. Ook het sportveld (nieuwe kunstgrasveld)
aan de Krommedijk van de amateurs van FC Dordrecht is beschadigd (kosten geschat op €10.000,-).
Vuurwerkslachtoffers
Voor het hele werkgebied zijn er hebben zich 15 slachtoffers gemeld bij de Regionale Huisartsenpost
Drechtsteden (met de jaarwisseling van 2017-2018 en 2016-2017 waren het er 19). Het ging om
oogletsel (3), letsel aan het hoofd (6), letsel aan de hand(en) (9), overig letsel (6). In twee gevallen
zijn slachtoffers doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp. Bij een aantal van deze slachtoffers was
er sprake van meervoudig letsel.
2018/2019
15
2017/2018
19
2016/2017
19
2015/2016
28
2014/2015
20
Bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht werden afgelopen jaarwisseling in totaal 7
patiënten met vuurwerkletsel binnengebracht op de spoedeisende hulp. Landelijk gezien waren dat
er 396 (VeiligheidNL) en waren er twee doden te betreuren.
4. Inzamelcampagne Kerstbomen en Vuurwerkafval

Ook dit jaar was het mogelijk om op 2 januari en op 9 januari het vuurwerkafval en de kersbomen in
te leveren op 18 locaties binnen Dordrecht. Ook dit jaar is er weer sprake van een goede opbrengst
bij de campagne. Er zijn 5523 zakken vuurwerkafval (vorig jaar 4612 zakken) en 6630 kerstbomen
(vorig jaar 6737 bomen) ingeleverd. Daarmee komen de kosten voor de gemeente ten aanzien van
de inzamelcampagne op €8838.- In 2017 was dat €7980.-.
5. Klachten vuurwerkoverlast

Op de gemeentewebsite was in de periode rondom de jaarwisseling informatie te vinden over het
melden van vuurwerkoverlast.
Aan de hand van de binnengekomen klachten/meldingen werden zogenaamde hotspots bepaald,
waarop is ingezet door politie en handhaving. Zo vond er wegens de grote hoeveelheid meldingen
verscherpt toezicht plaats in de Stadspolders.
De politie heeft vanaf oktober 2018 315 meldingen over vuurwerk ontvangen. In 2017 waren dit 264
klachten.
6. De toekomst van het vuurwerk en vreugdevuren

Er zijn landelijk en lokaal veel ontwikkelingen rondom vuurwerk en vreugdevuren, vandaar dat wij u
een uitgebreide weergave van de feiten rondom vuurwerk en het vreugdevuur presenteren.
6.1 Vuurwerk

Landelijk

In 2017 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het onderzoek 'Veiligheidsrisico's jaarwisseling'
gepubliceerd. Met dit onderzoek werd gesteld dat vuurwerk jaar in jaar uit zorgt voor veel letsel,
schade en overlast. Van de honderden mensen die elk jaar gewond raken door vuurwerk, is ongeveer
de helft een omstander die zelf geen vuurwerk afstak. De enige manier om burgers adequaat te
beschermen tegen dit gevaar zou voorkomen worden door de bron ervan weg te nemen. Om de
veiligheid tijdens de jaarwisseling te vergroten, moet (riskant) vuurwerk verboden worden dat veel
letsel veroorzaakt. Het gaat bijvoorbeeld om vuurpijlen. Datzelfde geldt voor vuurwerk dat uitnodigt
tot gevaarlijk gedrag en overlast geeft, zoals vuurwerk dat enkel is ontworpen om een knaleffect te
creëren.
Naar aanleiding van het rapport zijn alle burgemeester gevraagd naar het standpunt over een
eventueel vuurwerkverbod. Onze burgemeester heeft daarbij aangegeven vraagtekens te hebben bij
een volledig vuurwerkverbod maar wanneer dit er zou komen dat het dan landelijk doorgevoerd
moet worden.
De minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat hebben
in 2018 aangegeven dat zij deze aanbeveling van de Onderzoeksraad over het vuurwerkverbod niet
opvolgen. De bewindspersonen zien dat er een maatschappelijk debat is over vuurwerk, maar dat
daar nog geen eensluidende vraag aan de overheid uit naar voren komt. Zij willen pas inzetten op
een verbod als andere maatregelen niet blijken te werken. Deze maatregelen zijn onder andere:
- het verplichten van een stabilisatiemechanisme voor vuurpijlen die aan consumenten worden
verkocht. Dit moet het afsteken van vuurpijlen veiliger maken.
- Voor knalvuurwerk wordt ingezet op gedragsverandering via voorlichting.
Na de jaarwisseling van 2018 zullen beide maatregelen worden geëvalueerd en wordt bezien of er
meer maatregelen nodig zijn. Daarbij sluiten de minister en staatssecretaris een verbod op vuurpijlen
en knalvuurwerk niet uit.
Lokaal
Om de jaarwisseling veilig te laten verlopen investeert de gemeente Dordrecht in de voorbereiding.
Dit doen wij door met alle betrokken partijen (hulpdiensten, interne diensten en maatschappelijke
organisaties) afspraken te maken voor de uitgangspunten en inzet over de voorbereiding en verloop
van de jaarwisseling. Afgelopen jaren is er extra geïnvesteerd om ook afspraken te maken met
vertegenwoordigers uit diverse wijken van Dordrecht.
In Dordrecht zijn structurele vuurwerkvrije zones benoemd conform de raadsinformatiebrief inzake
aanwijzing vuurwerkvrije zones voor de toekomstige jaarwisselingen d.d. 1 november 2016
(SBC/1724966). Er vond door politie en Handhaving surveillance plaats binnen deze zones. De Politie
en Handhaving van de gemeente hebben in aanloop naar de jaarwisseling extra ingezet op de
handhaving van (illegaal) vuurwerk. Handhaving heeft 4 processen-verbaal uitgeschreven voor het te
vroeg afsteken van vuurwerk of bezit van illegaal vuurwerk. Deze zaken worden door het Openbaar
Ministerie afgehandeld. Ook zijn waarschuwingen gegeven die uiteindelijk niet hebben geleid tot een
proces-verbaal.
Daarnaast heeft het vuurwerkdebat ook de lokale bevolking van Dordrecht beziggehouden. In
aanloop naar de jaarwisseling bleek uit een enquête van het AD (Artikel AD Dordtenaar - Ruim helft
van Dordtenaren is klaar met knallen en wil vuurwerkverbod) dat steeds meer stemmen opgingen
voor een vuurwerkverbod. De helft van het aantal respondenten uit Dordrecht (in totaal hebben
1806 inwoners uit Dordrecht de enquête ingevuld) die de vragenlijst invulden, vindt dat het afsteken

van particulier vuurwerk verboden zou moeten worden. Zij zouden liever zien dat er een centrale
vuurwerkshow komt.

Vuurwerkverbod
Voor: 56%
Tegen: 41%
Weet niet: 3%

Centrale vuurwerkshow?
Goed idee: 52%
Geen goed idee: 39%
Maakt mij niet uit: 9%

Afsteken van vuurwerk
Ja: 31%
Nee: 63%
Weet (nog) niet: 7%

Als reactie op de landelijke discussie werd door een aantal vuurwerkliefhebbers uit de regio
Drechtsteden opgeroepen tot een landelijke vuurwerkdemonstratie op zondag 30 december aan
(Artikel AD Dordtenaar - Vuurwerkliefhebbers roepen op tot landelijk protest). Ze riepen
gelijkgestemden op om die dag bij wijze van protestactie om 20.00 uur precies één stuk vuurwerk af
te steken. Na overleg met de politie hebben de initiatiefnemers afgezien van deze actie.
Landelijke en regionale ontwikkelingen
In een peiling van l&O Research i.o.v. Binnenlands Bestuur (l&O Research- Vuurwerkpeiline 2017)
voor vuurwerk en de jaarwisseling eind 2017 is geconstateerd dat het draagvlak voor strengere
handhaving vuurwerk gegroeid is. In dit rapport zijn cijfers opgenomen die de houding van burgers
ten opzichte van een vuurwerkverbod en vuurwerkvrije zones opgenomen.
Het Rotterdamse stadsbestuur heeft aangegeven dat vanaf volgend jaar tijdens oud en nieuw alleen
nog maar vuurwerk wordt afgestoken in aangewezen vuurwerkzones. In de rest van de stad zou dan
een vuurwerkverbod gelden.
Sommige gemeenten betrekken de inwoners actief bij het vuurwerkbeleid. Dat doen onder andere
Bloemendaal en Brummen. Enschede, dat in 2000 de grote vuurwerkramp meemaakte, heeft via een
zogeheten stadsdialoog 34 ideeën verzameld waarvan er een paar met behulp van subsidies worden
uitgewerkt. Ook het Amsterdamse college wil de burgers betrekken bij de ontwikkeling. Zo wil de
gemeente een peiling houden om het draagvlak voor een vuurwerkverbod te meten.
7. De toekomst van het vreugdevuur

De gebeurtenissen rondom de vreugdevuren in de gemeente Vlaardingen (voor het eerste jaar
verboden) en de gemeente Den Haag, alsook de ervaringen in Dordrecht maken dat wij u ook een
uitgebreide weergave van de feiten rondom het vreugdevuur presenteren.
Uiteraard zal de uitkomst van het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar het
vreugdevuur op Scheveningen een belangrijke leidraad vormen, doch moet er oog blijven voor de
lokale situatie en de lokale belangen.
Voorgeschiedenis
De gedachte achter het faciliteren van een meer centraal vreugdevuur was dat kleinere
brandstichtingen worden voorkomen.
Bij de evaluatie van de jaarwisseling 2015-2016 is bericht dat vreugdevuren minder gefaciliteerd
zouden worden door de gemeente. Dit betekende bijvoorbeeld dat bewoners zelf een ontheffing aan
moesten vragen voor een vreugdevuur waardoor de verantwoordelijkheid bij bewoners kwam te
liggen in plaats van de gemeente. In de raadsinformatiebrief van 16 februari 2016 inzake de evaluatie
jaarwisseling heeft het college aan de raad gerapporteerd dat het niet langer faciliteren van

vreugdevuren niet goed is verlopen. Er dreigde een opstootje te ontstaan, waardoor een
veiligheidsrisico ontstond. De gemeente heeft destijds toen ad hoe besloten om die vreugdevuren
alsnog te faciliteren.
Tijdens de jaarwisseling 2016-2017 liep het vreugdevuur in Oud Krispijn uit de hand en was
de veiligheid voor omstanders en omwonenden in het geding.
Na deze jaarwisseling is voor de jaren daarna het uitgangspunt gekozen om vreugdevuren tijdens
oud & nieuw voortaan gelimiteerd (maximaal 2) toe te staan en is de wijk Krispijn uit te zonderen
van deelname.
Huidige procedure
De gemeente 'opent' de mogelijkheid tot aanmelden van een wens tot vreugdevuur via de
gemeentelijke communicatiekanalen. Geïnteresseerden konden zich tot eerste week van november
aanmelden (i.v.m. toetsen en verlenen van de ontheffing dient dit tijdig plaats te vinden).
Nadat personen zich gemeld hebben met de wens tot het houden van een vreugdevuur, wordt met
hen een gesprek ingepland. Die gesprekken vinden multidisciplinair plaats (gemeente, OZHZ en
politie).
Bij een geschikte locatie wordt door de gemeente een ontheffing (stookverbod APV) aangevraagd bij
de omgevingsdienst. De omgevingsdienst verleent de ontheffing aan de gemeente. In de ontheffing
zijn voorwaardes gesteld. De gemeente is faciliteerder, aanvrager en houder van de ontheffing (zie
raadsinformatiebrief SBC/1694274 van 27 september 2016).
Er worden op dat moment afspraken gemaakt met de personen die zich gemeld hebben. Die
personen dienen als contactpersonen voor de gemeente.
De gemeente Den Haag gebruikte een convenant in plaats van dat zij een ontheffing verleende.
Daarmee verschilt de gevolgde procedure wezenlijk met de procedure in Dordrecht.
Voorwaardes van de ontheffing
Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat een voorraadstapel niet (meer) nodig blijkt en de huidige
grootte van de stapel maakt dat er later in de nacht geblust moet worden.
Risico's en aansprakelijkheid
Voor de risico's en de aansprakelijkheid is advies ingewonnen bij het Juridisch Kenniscentrum. Die is
als bijlage opgenomen.
Praktiikervaring(en)
Zoals voornoemd is er voor de afgelopen jaarwisseling 1 ontheffing verleend voor een vreugdevuur
op de locatie Sportlaan. De ontheffing is conform de beleidsregel vreugdevuren 2017 verleend (d.d. 6
juni 2017, kenmerk: SBC/1864113).
Al in de aanbouwfase ontstond discussie met de bewoners over de afmetingen. De opbouw van het
vreugdevuur wordt door de gemeente en de externe veiligheidspartners ervaren als een kat- en
muisspel, waarbij continue de grenzen worden opgezocht. De voorwaardes in de ontheffing worden
zo strikt mogelijk gehanteerd. Met oog op de veiligheid, maar ook om te proberen om (verdere)
discussie te voorkomen.

De externe veiligheidspartners hebben zorgen over de verantwoording en het aanwezig zijn van een
aanspreekpunt nu de gemeente zelf houder is van de ontheffing.
Het vreugdevuur is dit jaar om 0:00 ontstoken en om 2:15 geblust door de brandweer. In
tegenstelling tot voorgaande jaren, was er dit jaar geen ME inzet benodigd voorafgaand aan het
blussen. Dit neemt niet weg dat het blusmoment drukt op de capaciteit van politie en brandweer.
Kosten Vreugdevuur
Ten behoeve van de evaluatie is inzichtelijk gemaakt welke extra capaciteit gemoeid is met het
voorbereiden en controleren van het vreugdevuur (bovenop de capaciteit die geleverd wordt aan de
jaarwisseling). Het betreft waarheidsgetrouwe stelposten of daadwerkelijk gemaakte kosten.
De volgende kosten worden door de gemeente gemaakt voor het vreugdevuur;
Inhuur en inzet vrachtwagen
€ 2.000,Zand rijplaten en hekken
€ 1.573,Herstel asfalt (uit 2017-2018)
€ 6.731,Schoonmaken en afvoer afval
€ 2.500,Inzet medewerkers Buitendienst
€ 1.960,Inzet medewerkers OOV
€
850.Inzet medewerker(s) verlening ontheffing
€ 1.584.Inzet medewerkers(s) Handhaving
€
744.Totale kosten vreugdevuur
€ 17.952,Daarnaast is er extra inzet vereist van politie en brandweer. Zo was de brandweer bij het
vreugdevuur aanwezig met het blussen. Het gaat dan om 2 voertuigen (Tankautospuit en
Schuimblusvoertuig) met totaal 9 personen voor 2,5 uur. Daarnaast is de rood/blauwe surveillance
aanwezig geweest op de locatie. De extra inzet van politie omtrent het vreugdevuur laat zich vertalen
in: vooroverleggen met gemeente en organisatie vreugdevuur, extra surveillance tussen kerst en
O&N om de sfeer te 'voelen' in de wijk, extra surveillance tussen kerst en O&N om brandbaar
materiaal te spotten, extra aandacht van het gehele basisteam voor het gebied/wijk van het
vreugdevuur, extra inzet van de wijkagent tijdens oudejaarsnacht en de dagen ervoor, extra
surveillance van het basisteam om de vergunningsvoorschriften (vreugdevuur) te (blijven)
controleren, extra inzet van het basisteam om de camerabeelden uit te kijken, gericht op het
vreugdevuur (met name de dagen voorafgaand), een half uur 10 politiemensen om de brandweer
een start te kunnen laten maken met blussen. Omstanders aanspreken en verwijderen waardoor er
ruimte gemaakt kon worden voor de brandweer en 1 sectie Mobiele Éénheid (8 personen) als backup bij de start van het blussen van het vreugdevuur (de ME is een half uur gebleven op afstand).

