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Geachte leden van de raad,
Ieder jaar maakt het team Veiligheid en APV na de jaarwisseling een balans op en krijgt u informatie
over het verloop van de jaarwisseling in Lansingerland en een overzicht van de schade die tijdens oud
& nieuw ontstond.
Preparatie en inzet jaarwisseling 2021/2022
Vier maanden voorafgaand aan oud & nieuw is gestart met multidisciplinaire overleggen tussen o.a.
de gemeente, politie, brandweer, Jeugd- en Jongerenwerk, Staatsbosbeheer en een aantal
particuliere samenwerkingspartners. Tijdens de jaarwisseling zijn naast de opgeschaalde inzet van de
politie en brandweer, dit jaar ook de boa’s tot laat ingezet (23:00 i.p.v. de gebruikelijke 18:00 tijdens
de jaarwisseling). Zij hebben daarmee een grote bijdrage geleverd aan de veiligheid op straat.
Aanvullend op bovenstaande inzet is ook dit jaar gebruik gemaakt van 11 tijdelijke camera’s in de
gemeente met livetoezicht (van 18:00 tot 4:00) en de inzet van een 10-tal beveiligers voor de centra
van de drie dorpskernen (van 18:00 tot 4:00). Daarnaast was de buitendienst van de gemeente met
een piketdienst de hele nacht beschikbaar voor spoedopdrachten.
Tijdens de jaarwisseling stond een adviseur veiligheid van de gemeente in direct contact met politie,
brandweer, boa’s, cameratoezicht en de beveiliging. Acute en urgente informatie werd direct gedeeld
met de burgemeester en elk uur was er een update van de stand van zaken. De waarnemend
gemeentesecretaris en de betrokken teamleider zijn op de hoogte gehouden van de inzet van het
eigen personeel. Als laatste zijn er tussen de adviseur veiligheid directe lijnen onderhouden met de
piketfunctionaris van de afdeling communicatie van de gemeente en andere gemeentelijke
professionals.
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Verloop van de jaarwisseling: op een aantal incidenten en locaties na, gecontroleerd verlopen
In aanloop naar oud & nieuw viel dit jaar op dat het “geknal” al vroeg in het jaar begon, in oktober,
daarmee liep het aantal vernielingen al vroeg op. Mede door de sterke kracht van het huidige illegale
vuurwerk zijn o.a. prullenbakken echt uit elkaar geblazen met één stuk vuurwerk.
Tijdens de jaarwisseling is het zeker vanaf middernacht relatief rustig geweest in de gemeente in
vergelijking met voorgaande jaren. Dat is af te leiden aan de gesprekken die gevoerd zijn op straat
met o.a. de politie, de brandweer en de beveiligers. Zeker in de centra is de jaarwisseling relatief
rustig verlopen. Toch heeft ondanks de overwegende controle ook een aantal incidenten
plaatsgevonden:
1.
Tussen 14:00 en 15:00 is een groep jongeren door Berkel getrokken. Ze waren gemaskerd
en hebben heel wat vernielingen aangebracht. Het was duidelijk een georganiseerde
groep, die o.a. doelbewust twee cameramasten heeft omgetrokken en/of opgeblazen
heeft. Deze groep is vervolgens door de grote inzet van de politie uit elkaar gevallen en
continue op de hielen gezeten. Dat heeft veel inzet gekost, maar ook verdere schade en
escalatie weten te voorkomen.
2.
Grote overlast bij het Burgemeester Baanpad in Bleiswijk. Dit is een notoire
overlastplaats, waarbij de politie een groot deel van de nacht achter de jeugd heeft
aangezeten. Opvallend was de jonge leeftijd van de jeugdigen in combinatie met het
zwaarst mogelijke vuurwerk.
3.
Veel brandjes en vernielingen buiten de centra, vooral in Bleiswijk was daar een
behoorlijke toename van.
4.
Enkele vuurwerkslachtoffers, zelfs het Medisch Mobiel Team is ingezet voor één ernstige
verwonding.
Schade inventarisatie
De schade van deze jaarwisseling staat hieronder in vergelijking met het jaar daarvoor. Beiden hadden
te maken met Corona-maatregelen, waaronder het landelijk vuurwerkverbod. Hier de cijfers van de
schade aan gemeentelijke eigendommen:
JAAR
BERKEL
& BERGSCHENHOEK
BLEISWIJK
LANSINGERLAND
RODERIJS
2021/2022
€13.710,00
€11.783,00
€16.009,00
€ 41.502,001
2020/2021
€17.884,00
€10.204,00
€7.319,00
€ 35.407,002
Het merendeel zijn prullenbakken en verschillende type borden (straatnaamborden, verkeersborden
etc.). Daarnaast zijn er jaarlijks ook schades die nog niet direct na de jaarwisseling bekend zijn, maar
waar wel al een schatting van is, de totale schatting daarvan ligt tussen de €11.000,- en €12.000,(deze schades betreffen vernielingen aan bruggen en straatkolkdeksels).

1

Niet meegerekend 13 ruiten van bushokjes in Lansingerland met een totale waarde van €13.000 welke in
beheer zijn van een externe partij.
2

Niet meegerekend 4 ruiten van bushokjes in Lansingerland met een totale waarde van €4.000,00 welke in
beheer zijn van een externe partij.
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Evaluatie en tussentijdse conclusie
Op 25 januari vindt de evaluatie plaats met alle betrokkenen op tactisch-operationeel niveau. Eerder
al is er op strategisch niveau tussen de burgemeester en de politie kort teruggeblikt op de
jaarwisseling en daar zijn twee belangrijke conclusies uitgekomen:
1.

2.

De jaarwisseling in Lansingerland heeft een aantal incidenten gekend, maar politie,
brandweer, gemeente en beveiliging hebben het onder controle gehad en na middernacht
is de jaarwisseling relatief rustig verlopen.
Het grootste knelpunt tijdens oud & nieuw is de grote hoeveelheid zwaar en illegaal
vuurwerk. Het landelijk vuurwerkverbod voorkomt gelukkig veel lichamelijk trauma, maar
het illegale en veel zwaardere vuurwerk staat daar los van. De huidige kracht zorgt voor
een enorme schade, overlast en gevaar. Dit is een knelpunt waar de oplossing op nationaal
en Europees niveau ligt. Binnen de gemeente kijken we welke extra inzet en
voorzorgsmaatregelen haalbaar zijn voor de volgende jaarwisseling. Dat is één van de
onderwerpen voor de evaluatie van 25 januari.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over het verloop van de jaarwisseling
in Lansingerland 2021/2022.

Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland

drs. Pieter van de Stadt
burgemeester
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