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-3Evaluatie:
Januari 2019 werd oud/nieuw geëvalueerd met de betrokken hulpinstanties, organisaties en personen.
Hierbij kwam nadrukkelijk naar voren, dat er teruggezien kan worden op een goede en rustige jaarwisseling
voor wat betreft openbare orde en veiligheid in de gemeente Barneveld. Het vroegtijdig integraal overleggen
met alle betrokkenen, waaronder de organisatoren van de feesten, werpt hierbij zijn vruchten af. 35
organisatoren van vreugdevuren hadden zich vooraf aangemeld (waarvan 20 op eigen terrein) en hadden
een gedoogbeschikking ontvangen. Er werd in die gevallen door de brandweer, de boa's en
milieumedewerkers preventief toezicht gehouden, waarbij met name gelet werd op de grootte van het vuur
en de te verbranden materialen. Andere vreugdevuren werden niet getolereerd. Er werden 29 ontheffingen
verleend voor wat betreft het schieten met carbid. Ook deze locaties (allen gelegen buiten de bebouwde
kom) werden gecontroleerd op het nakomen van de vergunningsvoorwaarden.
We merken wel op, dat met name op 31 december het afsteken van vuurwerk steeds intenser wordt, met
name in de periode vanaf 18.00 uur. Was er de afgelopen jaren nog wel eens een 'adempauze', afgelopen
jaarwisseling was dit niet of nauwelijks het geval. Ook de uitgestoten fijnstof - veroorzaakt door vuurwerk bleef hier gedurende de avond en nacht uren langer hangen dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit
gegevens van luftdaten.info, een initiatief van mensen met particuliere fijnstofsensoren. Dit wordt
ondersteund door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Zij concluderen dat de hoogste
gemiddelde pieken in Barneveld voorkomen. Reden om de komende maanden hierover in gesprek te gaan
met de verenigingen van Plaatselijk Belang en de Wijkplatforms in onze gemeente.
Tijdens de jaarwisseling zelf was er een goede afstemming en werd goed samengewerkt tussen de diverse
hulpverleningsdiensten. Met name deze integrale samenwerking tussen politie en gemeentelijke diensten
werd als bijzonder plezierig ervaren. In de weken voorafgaande aan de jaarwisseling is er via de kranten en
de sociale media actief ingezet op preventie, met name ten aanzien van vernielingen met behulp van zwaar
vuurwerk.
Ondanks^Jankzij deze preventiemaatregelen, samen met extra toezicht door politie en boa's, waarbij 8
jongeren voor het afsteken van illegaal vuurwerk en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane periode
werden venwezen naar bureau Halt, was het schadebedrag toch ruim € 5000.- hoger dan tijdens de
voorgaande jaarwisseling. Dit met name door vernielingen aan een tweetal speelwerktuigen en twee
ondergrondse containers. Het vervangen van deze opgeblazen goederen is kostbaar. Het schadebedrag
bedroeg in totaal € 28.075.- De vernielingen werden aangericht met steeds zwaarder (illegaal) vuurwerk,
met name de dagen voorafgaande aan de jaarwisseling.
Op 31 december is er extra toezicht van boa's ingezet in de winkelgebieden en werd er rond de
verzorgings- en verpleeghuizen extra gesurveilleerd door de politie. In die gebieden heeft zich ook dit jaar
geen overlast voorgedaan.
Politie:
De politie gaf aan dat zij gedurende de jaarwisseling nergens heeft hoeven op te treden op grond van
(ernstige) verstoringen van de openbare orde. Het beeld was nog rustiger dan tijdens de vorige
jaarwisseling. In de gemeente Barneveld werden, evenals de voorgaande jaarwisseling, geen
aanhoudingen verricht. De politie heeft tijdens de jaarwisseling 20 extra mensen ingezet.
Brandweer:
Ook de brandweer gaf aan terug te kunnen kijken op een erg rustige jaarwisseling. Grote incidenten deden
zich niet voor. De brandweer moest in totaal 6 x uitrukken. In 4 gevallen betrof dit een kleine buitenbrand, in
1 geval een autobrand en in 1 geval een brandje in een schuur. In 2017 moest de brandweer 5 keer
uitrukken. In de hele regio Gelderland-Midden was wel sprake van meer uitrukken; rukte de brandweer vorig
jaar 60 keer uit, dit jaar waren dit 100 uitrukken. De brandweer wijdt dit aan het feit dat het dit jaar droog
weer was en dat oudejaarsdag vorig jaar op een zondag viel.
Buitengewoon opsporingsambtenaren:
De boa's hebben preventief toezicht gehouden op die plaatsen, waar georganiseerde vreugdevuren werden
gehouden, waar ontheffingen voor het schieten met carbid waren verstrekt en op die plaatsen, welke vooraf
werden aangeduid als risicovol. Grote problemen bleven uit. Bij een vreugdevuur in Stroe, waarvoor
vergunning afgeven was, bleek dat men de in de vergunning opgenomen maximale hoogte fors had
overschreden. In goed overleg met de milieuambtenaar en de brandweer werden heldere
veiligheidsafspraken gemaakt met de organisatoren, waaraan deze zich ook gehouden hebben.
Voorafgaande aan de komende jaarwisseling zal met deze organisatoren, mocht men opnieuw een
vergunning aanvragen, een goede afspraak worden gemaakt en in de vergunning worden opgenomen.
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Milieuambtenaar:
Op 31 december heeft de milieuambtenaar alle georganiseerde vreugdevuren bekeken en in goed overleg
met de organisatoren afspraken gemaakt. Er kwamen geen (geluidsklachten) van de georganiseerde
feesten in de gemeente binnen.
Beheer Openbare Ruimte:
De teamleider Beheer Openbare Ruimte is gedurende oudejaarsdag één keer in actie gekomen om een
caravan, gevuld met autobanden, te verwijderen uit Voorthuizen. Dit om te voorkomen dat deze in de brand
gestoken zou worden.
Een kort overzicht met daarin opgenomen de bijzonderheden per dorpskern:
Barneveld:
De politie en brandweer hoefden niet in actie te komen voor grote onregelmatigheden. De brandweer moest
twee keer uitrukken voor een kleine buitenbrand aan de Lunterseweg en de Wildzoom. Ook werd een in de
brand staande kledingcontainer op het Jan Seppenplein geblust. In de Veluwehal werd opnieuw een groot
openbaar toegankelijk feest georganiseerd. Er was voor dit feest een vergunning verleend. In totaal ruim
^1500i>ezochten dit feest. Daarnaast was horecagelegenheid Blus Barneveld geopend.
Voorthuizen:
In Voorthuizen werden geen openbare feesten georganiseerd en was er geen horecagelegenheid geopend.
Wel werd er gratis busvervoer ingezet tussen Voorthuizen en het feest in de Veluwehal, waarvan ruim 150
jongeren gebruik gemaakt hebben. De brandweer moest één keer uitrukken voor een kleine schuurbrand
aan de Hoofdstraat. Ook in Voorthuizen deden zich geen noemenswaardige incidenten voor.
Kootwijkerbroek/Stroe:
Er werd dit jaar opnieuw geen open feest georganiseerd in Kulturhus de Essenburcht. Er werd gratis
busvervoer ingezet naar het feest in de Veluwehal, waarvan slechts door 1 persoon gebruik werd gemaakt.
In een leegstaande schuur aan de Walhuisweg ontstond, vermoedelijk door vuurwerk, brand, die door de
brandweer werd geblust. Daarnaast moest de brandweer nog uitrukken naar een kleine buitenbrand. Er
deden zich in Kootwijkerbroek geen noemenswaardige incidenten voor.
Garderen:
In Garderen werden geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd. De brandweer moest één keer uitrukken
voor een autobrand aan de Lindenlaan. Er deden zich in Garderen geen noemenswaardige incidenten voor.
Kootwijk:
In Kootwijk werden geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Er deden zich in Kootwijk geen
noemenswaardige incidenten voor.
Zwartebroek/Terschuur:
In een feesttent aan de Jan Landmanstraat werd een open feest georganiseerd, waar 1000 bezoekers uit
Zwartebroek/Terschuur aanwezig waren. Alleen met een vooraf aangeschafte polsband kreeg men toegang
tot het feest. Voorkomen werd hiermee dat er groepen jongeren vanuit omliggende dorpen naar Zwartebroek
kwamen, wat in het verleden voor overlast zorgde. Ook werd op deze wijze alcoholgebruik onder de 18 jaar
geweerd. Ook in Zwartebroek/Terschuur deden zich geen noemenswaardige incidenten voor.
de Glind:
In de Glind werden geen gezamenlijke activiteiten georganiseerd. De brandweer moest twee keer uitrukken
voor een buitenbrandje aan de Postweg en een in brand staande aanhangwagen aan de
Scherpenzeelseweg. Er deden zich in de Glind geen noemenswaardige incidenten voor.
Gemeentelijke bijdragen in de organisatiekosten van de festiviteiten:
Of de organisatie bestaat uit vrijwilligers of vanuit de horeca wordt georganiseerd met betaalde
medewerkers, in alle gevallen wordt er in de voorbereiding veel tijd en energie gestoken (op vrijwillige basis)
om het feest de grootste kans van slagen te geven en goed en veilig te laten verlopen. Voor de open feesten
in de dorpskernen van Barneveld en Zwartebroek/Terschuur werd door de gemeente Barneveld een bijdrage
van € 2.500.- per feest verstrekt uit de begrotingspost FCL 6011. Daarnaast werd uit deze post het
busvervoer vanuit Kootwijkerbroek van en naar de Veluwehal vergoed.
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Risico's, kostén,j^aten[enJd^king

De schade aan openbare verkeersborden, papierbakken, HUP (Honden Uitlaat Plaats) bakken, straat- en
trottoirkolken, twee vernielde ondergrondse afvalbakken en speeltoestellen bedroeg in totaal € 28.075.Zoals aangegeven met name veroorzaakt door zwaar (illegaal) vuurwerk. De kosten zijn gespecificeerd om
een goed vergelijk in de komende jaren mogelijk te maken. Helaas zijn de kosten dit jaar weer hoger dan
vorig jaar, met name door het vernielen van een tweetal ondergrondse containers en een tweetal
speeltoestellen in de dagen voorafgaande aan de jaarwisseling. Deze kunnen niet venwijderd of eerder
afgesloten worden, bewoners moeten hun afval kwijt. Organisatoren van vreugdevuren met een
gedoogbeschikking zorgden zelf voor het verwijderen van de verbrande materialen. De gemeente heeft van
alle vernielingen aangifte gedaan bij de politie.
Schade:
Verkeersborden
Afvalbakken
HUP bakken
Straat- en trottoirkolken
Straatverlichting
Ondergrondse container/glasbak
ABRI's
Speeltoestellen
Totaal schadebedrag

2016/2017
€
-

2017/2018

8.608
2.013
556
7.125
5.250
4.600
550
8.118

€4.250.- 1.150.0
- 5.500.-

€ 32.020

€ 22.850.-

- 5.000.700.0

2018/2019
€2.500
-1.975
-1.600
- 5.000
-0
-10.000
-0
- 7.000
€ 28.075

Deze extra kosten zullen door de afdeling BOR worden gedekt uit de lopende begroting voor 2019.

