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Evaluatie jaarwisseling 201 8-201 9

Geachte raad,
Hierbij ontvangt u de evaluatie van de jaarwisseling 2018-2019.
Algemeen beeld
De jaarwisseling in de gemeente Westland is (relatief) rustig en beheersbaar verlopen. De
gemeente en de betrokken veiligheidspartners hadden daar wel de hulp van de inwoners bij nodig.
Veiligheid maak je immers met elkaar. Het is jammer dat die verantwoordelijkheid niet door
iedereen werd gevoeld en zich enkele ongeregeldheden hebben voorgedaan.
Het rustige weer tijdens de jaarwisseling heeft duidelijk gezorgd voor meer activiteiten op straat.
Opvallend waren de vele vreugdevuurtjes die door de inwoners zijn ontstoken. Het overgrote deel
van de inwoners heeft zich hierbij keurig aan de richtlijnen van de gemeente gehouden.
De schade aan gemeentelijk eigendommen bedraagt C 65.752,50 (vorige jaarwisseling
C 51.310,-). Een groot deel van de schade (C 23.580,-) is veroorzaakt aan afvalcontainers (vorige
jaarwisseling C 1.500,-). De schade aan verkeersborden bedraagt ê 18.751,50 (vorige
jaarwisseling 6 17.486,-). De schade aan speeltuinen bedraagt ŝ 9.969,- (vorige jaarwisseling C
21.500,-).
Jaarwisselingsaanpak
De veiligheidspartners hebben veel maatregelen genomen om de jaarwisseling feestelijk en veilig
te laten verlopen. Over de jaarwisselingsaanpak heeft de burgemeester u in oktober 2018
schríftelijk geïnformeerd. Voor de jaarwisseling 2017-2018 zijn bij wijze van proef vuurwerkvrije
zones aangewezen. Wij hebben besloten deze zones permanent aan te wijzen als vuurwerkvrije
zones.
Doelstelling
De primaire doelstelling van de integrale jaarwisselingsaanpak is om de jaarwisseling veilig en
ordentelijk te laten verlopen door het tegengaan van verstoringen van de openbare orde en
onveilige situaties. Daarnaast is het doel het zoveel mogelijk voorkomen dan wel beperken van
materiële schade. Om dit te bereiken is er door de veiligheidspartners (gemeente, politie,
brandweer, OM, buurtpreventie, Halt, Vitis, woningcorporaties en anderen) zowel in de
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voorbereiding op als tijdens de jaarwisseling onder regie van de gemeente multidisciplinair
samengewerkt.
Wij zijn van mening dat de doelstellingen grotendeels zijn gerealiseerd.
Hotspots
De volgende risicolocaties zijn aangewezen:
Monster:
Havenstraat en Kloosterlaan (overlast jeugd)
De Lier:

De Lierhout (park/speeltuin)

Gravenzande:
Honselersdijk:

Zandeveltpark, Tollenpark en Van Lennepstraat;
Hunselaer, Achter de Dijk en Nachtegaalstraat;

Naaldwijk:
Omgeving Esdoorn
In de Nachtegaalstraat in Honselersdijk is preventief cameratoezicht toegepast. Er hebben zich
op deze locatie geen problemen voorgedaan.
Feesten
Er
waren

2

sporthalfeesten

voor

jongeren

in

Westland.

Daarnaast

waren

enkele

horecagelegenheden geopend. Veel mensen hebben hier de jaarwisseling kunnen vieren. De
sporthalfeesten zijn goed verlopen. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. Dit geldt
ook voor de reguliere horeca.
Sporthalfeesten

Locatie

De Lier

Sporthal Vreeloo, 1.600 bezoekers

Naaldwijk

Sporthal Westlandia, 1.000 bezoekers

Brandweerinzet
Van 31 december 2018 00.00 uur tot 1 januari 2019 08.00 uur heeft Brandweer Haaglanden in
Westland met een piketploeg gewerkt. Er waren 55 brandweermensen operationeel. In totaal zijn
in deze periode 54 meldingen ontvangen. Een aantal Westlandse voertuigen/manschappen is ook
ingezet bij de brand in Scheveningen.

Overzicht aantal meldingen brandweer
2015-2016
2014-2015
Brandweerpost

2016-2017

2017-2018

2018-2019

9

11

12

Monster

14

7

Maasdijk

3

7

8

7

2

De Lier

4

7

5

1

7

Honselersdijk

13

9

8

11

7

6

13

Naaldwijk

9

8

15

's-Gravenzande

6

13

10

8

7
6
54

Waterinqen

26

15

15

12

Totaal:

75

66

70

56

Politie-inzet
Tijdens de jaarwisseling waren 84 (blauwe) politieagenten en 12 rechercheurs in het district E
(Bureau Westland, Delft en Rijswijk) actief. Er is veel inzet gepleegd op kleine incidenten, zoals
vuurwerk(overlast). Hierna volgt een opsomming.
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«

»

In Honselersdijk werden de brandweer en politie belaagd door een groep van ongeveer 20
30 opgeschoten jongeren. Door een interventie (lees: fysiek optreden door de politie en
passieve inzet van politiehonden) werd de rust hersteld en kon de brandweer een groot
illegaal vuur bestrijden.
Op een later tijdstip is er in de directe omgeving nog een verdachte aangehouden voor
ordeverstoring.

*

Op de Kruilier te Wateringen werd een feest gegeven. Bij dit feest waren personen
aanwezig die dreigden de openbare orde te verstoren.

*

In de omgeving van de eendenvijver te 's-Gravenzande is een aanhouding verricht wegens
ordeverstoring. Na deze aanhouding is de rust wedergekeerd.

»

In Wateringen heeft een minderjarige verdachte iemand in zijn hand gestoken. De
verdachte is aangehouden en er is proces-verbaal opgemaakt.
In 's-Gravenzande is een aanhouding verricht vanwege openbare dronkenschap en het
verstoren van de openbare orde.

»
»
«

In Monster zijn 2 personen aangehouden voor baldadigheid.
In Monster is een auto uitgebrand, in De Lier een caravan.

Illegaal vuurwerk
In december zijn 2 personen aangehouden (1 x Honselersdijk en 1 x ’s Gravenzande ) voor het
bezit van illegaal vuurwerk. Zij zijn beiden gecontroleerd n.a.v. postpakketten. Een van hen heeft
van het OM een locatiegebod gekregen (gedurende de jaarwisseling binnen blijven), de ander
heeft een locatieverbod gekregen (mocht op bepaalde plekken niet komen).
Daarnaast heeft de burgemeester 6 waarschuwingsbrieven verzonden i.v.m. het bezit van illegaal
vuurwerk.
In Monster is een vuurwerkbom op een brug ontploft. Hiervan is aangifte gedaan. Inmiddels zijn 2
verdachten in deze zaak gehoord.
Aanhoudingen
Hieronder het aantal aanhoudingen in de afgelopen 5 jaar.
Aanhoudingen gemeente Westland afgelopen 5 jaar
Jaarwisseling

Aanhoudingen

2014-2015

13

2015-2016

2

2016-2017

5

2017-2018

3

2018-2019

7

Ambulance-inzet
Tijdens de jaarwisseling moest zes keer een ambulance worden ingezet. Vier keer voor overmatig
alcoholgebruik, één keer voor vuurwerkletsel en één keer na een geweldsincident.
Geweld tegen hulpverleners
In Monster en Honselersdijk is brandweerpersoneel met zwaar vuurwerk bekogeld. Op de Rijnweg
in Monster is de brandweer tijdens het blussen van een vreugdevuur om die reden weggereden.
Op dat moment was er nog geen politie ter plaatse.
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Bij het blussen van een vuur in de Johan van Oldenbarneveldtstraat in Honselersdijk werd er
zwaar vuurwerk naar de brandweer gegooid. In overleg met de politie is het vuur geblust. Het
parate peloton van de politie is ingezet. Tijdens het blussen werd er gescholden en één van de
brandweermensen werd met de dood bedreigd. Ook werden er andere verwensingen richting de
hulpverleners geroepen. Omdat er niet anoniem aangifte gedaan kan worden, heeft de brandweer
geen aangifte gedaan. Hier zal vanuit het college nader actie op worden ondernomen.
Haltverwijzingen
Er zijn in de periode rond de jaarwisseling geen Haltverwijzingen geweest in verband met
voortijdig afsteken van vuurwerk. Hieronder het aantal Haltverwijzingen van de afgelopen 5 jaar.
Haltverwijzingen gemeente Westland afgelopen 5 jaar
Jaarwisseling

Verwijzingen

2014-2015

4

2015-2016

12

2016-2017

13

2017-2018

2

2018-2019

0

Schadebeeld
De schade aan verkeersborden bedraagt 6 18.751,50. Dit is 6 1.265,50 hoger dan de vorige
jaarwisseling.
De schade aan afvalcontainers bedraagt ë 23.580,-. Dit is C 22.080,- hoger dan de vorige
jaarwisseling. In Monster zijn drie afvalcontainers beschadigd, in De Lier drie, in Honselersdijk
drie en in Wateringen twee.
In Monster is op de brug bij de Grote Geest een vuurwerkbom afgestoken. Hierdoor ontstond
schade aan de reling en de toplaag. Meer dan in voorgaande járen is er overal in Westland
schade aan de toplagen van brug-Zwegdekken.
In een speeltuin aan de Sweelincklaan in 's-Gravenzande is een duikelrek in brand gestoken. Ook
de onderliggende rubbertegels zijn verbrand. De schade bedraagt C 3.125,-. De totale schade aan
speeltoestellen is C 9.969,- . Dit is 6 11.531,- lager dan de vorige jaarwisseling.

Schadebeeld jaarwisseling 2018-2019 per categorie
VERSCHIL + I-

2017- 2018
6

18.750,50

1.500

Ê

23.580

É

1.110

e

1.255

Overig straatmeubilair

6

741

ê

Wegdek

ê

8.313

e

Verkeersborden

C

Afvalcontainers

É

Prullenbakken/ dispenser

17.486

Speeltoestellen

C

21.500

ê

Bermen/gazon
Totaal

é

660
51.310

c
ç

e

1.265,50
22.080

e

145

1.440

É

699

10.647

ê

2.334

c

11.531

c

549
14.442,50

9.969
111
65.752,50

é
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Schadebeeld afgelopen 5 jaarwisselingen
Kern
De Lier

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
18.907

2018-2019

4.735

11.381

12.360

15810

Heenweg

1.819

4.020

7.431

62

0

Hónselersdijk

9.921

6.607

5.500

3.527

7499

Kwintsheul

1.991

1.529

651

992

1571

Maasdijk

3.090

4.132

4.378

1.246

4229

12.068

27.378

17.793

1.631

13975

5.437

11.773

6.424

5.729

3923

2.600

4.738

2.972

4.808

2293

11.491

9.588

6.816

6.939

3768

Monster
Naaldwijk
Poeldijk
s-Gravenzande
Ter Heijde
Wateringen
Totaal

570

300

1.718

248

0

16.728

8.254

23.821

7.221

12685

C 70.450,-

C 89.700,-

C 89.863,-

C 51.310,-

C 65.752,-

*Gedurende het jaar kunnen er nog schades aan putten en straatkotken naar voren
komen."Schade aan eigendommen van derden (scholen, bushokjes, abri's, lantaarnpalen, auto's
e.d.) is niet in het overzicht opgenomen.
Opvallend
Er zijn deze jaarwisseling 355 schades geregistreerd. Het overgrote deel van de schadegevallen
(255) betreft schade aan verkeersborden. Vorige jaarwisseling waren er 264 beschadigde
verkeersborden.
In

10 van de 380 speeltuinen werd schade aangericht. Vorig jaar waren er 9 beschadigde

speeltuinen.
Verder valt op dat de schade aan afvalcontainers flink is gestegen (van ē 1.500,- naar
C 18.750,50,-). Al deze schades zijn ontstaan vóór oudejaarsdag. Op 31 december 2017 is een
aantal ondergrondse containers afgesloten i.v.m. de openstelling van een aantal supermarkten op
zondag 30 december jl.
De schade aan prullenbakken/dispensers en overig straatmeubilair is nagenoeg gelijk gebleven.
Voorafgaand aan de jaarwisseling is veel straatmeubilair preventief verwijderd.
Aan brug'/wegdekken is een stijging van de schade te zien, veroorzaakt door vuren, vuurtonnen
(oliedrums) en een vuurwerkbom. Het rustige weer heeft mensen langer op straat gehouden.
Mogelijk is dit een van de oorzaken.
Vuurwerkvrije zones
Wij hebben ook voor de jaarwisseling 2018-2019 vuurwerkvrije zones ingesteld. In totaal 406. Dit
om kwetsbare mensen (bewoners verpleeg- en verzorgingshuizen) en dieren (kinderboerderijen)
te beschermen en om vernielingen (speeltuinen) te voorkomen.
Er is over de vuurwerkvrije zones een uitgebreide communicatiecampagne gevoerd. Deze
campagne was gericht op voorlichting en
bewustwording met het uiteindelijke doel
gedragsverandering. Er is over de jaarwisseling o.a. gecommuniceerd via themapagina's in Groot
Westland, uitzendingen op WOS-tv (Westland Report en Veilig Westland), sociale media, de
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gemeentelijke

website,

jongerenwerkers,

flyers

op

scholen,

Halt

en

de

landelijke

vuurwerkcampagne.
Bij de vuurwerkvrije zones gaat het vooral om het creëren van bewustwording, in de hoop dat
mensen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag. Alle zones handhaven is vanwege
capaciteitstekort gewoonweg onmogelijk.
Inzet ambulant jongerenwerk
Het ambulant jongerenwerk was in de maand december aanwezig op straat om contacten te
leggen met de jeugd en zichtbaar aanwezig te zijn voor de buurtbewoners. De ambulante
jongerenwerkers richtten zich op het oppikken van signalen rondom vuurwerk, brandstichting en
vernielingen door de jeugd. Zij gingen met de jeugd op straat in gesprek, deelden flyers van de
gemeente uit (‘Verknal het niet voor een ander') en gaven de jongeren veiligheidstips mee en ook
dat ze geen vernielingen moeten plegen.
Inzet buurtpreventie
De periode rond de jaarwisseling is voor de toezichthouders en handhavers een hele drukke. Een
aantal buurtpreventieverenigingen is op oudejaarsdag en de periode daarvoor actief geweest. Er
was sprake van een mooie aanvulling op en een goede samenwerking met de boa’s en politie.
Inzet particuliere beveiliging
Op oudejaarsdag zijn 8 particuliere beveiligers ingezet om toezicht te houden en zichtbaar
aanwezig te zijn. Particuliere beveiligers hebben geen extra bevoegdheden, maar vormen extra
ogen en oren voor de gemeente en politie. De beveiligers stonden in rechtstreeks contact met de
boa’s en politie. Ook de komende jaarwisseling zullen wij beveiligers inzetten, met name op de
plaatsen waar sprake is van veel vuurwerkoverlast.
Klachten - toezicht en handhaving
Niet iedere inwoner heeft de jaarwisseling als (relatief) rustig ervaren. Ondanks alle inzet voor,
tijdens en na de jaarwisseling is er nog steeds veel zwaar illegaal vuurwerk in omloop en wordt er
veel vuurwerk afgestoken buiten de wettelijke afsteektijden.
Tot slot
Er is sprake geweest van een (relatief) rustige en beheersbare jaarwisseling. We kunnen en
willen niet spreken van een geslaagde jaarwisseling. Daarvoor zijn de inspanningen die de
gemeente en de veiligheidspartners hebben moeten doen, te veelomvattend. Ons inziens is er pas
sprake van een geslaagde jaarwisseling als we geen maatregelen hoeven te treffen en de
jaarwisseling alleen maar feestelijk is. Alle betrokken veiligheidspartners bedanken wij voor de
grote inspanning die zij hebben verricht om de periode rond de jaarwisseling goed te laten
verlopen.
Hoogachtend,
eester en wethouders
de bun

