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1.

Inleiding

De jaarwisseling gaat ieder jaar gepaard met incidenten en overlast. Ieder jaar worden maatregelen
getroffen om de overlast en de incidenten te beperken en het plezier voor zo veel mogelijk mensen
voorop te stellen. Dat is niet iets wat de gemeente, de politie of de brandweer alleen doen, maar iets
wat in gezamenlijkheid wordt gedaan.

Reikwijdte van dit plan van aanpak
Dit plan omschrijft de reguliere aanpak van de jaarwisseling. Als zich tijdens de jaarwisseling
calamiteiten voordoen die vragen om een aanpak in het kader van rampenbestrijding, gaan de
daarvoor opgestelde plannen voor.

2.

Uitgangspunten

Bij het voorbereiden van de maatregelen en het opstellen van de aanpak is uitgegaan van het
handhaven van de inzet door de hulpdiensten en betrokken (gemeentelijke) diensten.
Voor de aanpak van de jaarwisseling van afgelopen jaren waren de volgende uitgangspunten
geformuleerd:
-

Er is een gezamenlijke aanpak van straatvuren door politie, brandweer en gemeentelijke
diensten;
Er worden alleen vuren toegestaan in vuurkorven, vuurmanden en oliedrums waarbij de
openbare orde niet wordt verstoord en het vuur geen gevaar voor omstanders en/of schade aan
het wegdek/straatmeubilair veroorzaakt;
Tegen overige vuren zal handhavend worden opgetreden. De prioriteit daarin zal liggen bij
vuren die gevaar opleveren of schade aanrichten;
Er wordt geen centrale vuurwerkshow georganiseerd;
Er worden geen vuurwerkvrije plekken/zones aangewezen;
Ten behoeve van het zo veel mogelijk beperken van vuurwerkoverlast wordt, naast de inzet van
de politie, de beschikbare capaciteit vanuit de gemeentelijke handhavers ingezet op het
handhaven op de nieuwe afsteektijden.

Uit de evaluatie is niet gebleken dat een wijziging van deze uitganspunten nodig is waardoor deze
uitganspunten ook voor de jaarwisseling 2017-2018 zullen gelden.

3.

Aanpak

Net als voorgaande jaren is ook voor de jaarwisseling 2017-2018 een plan van aanpak opgesteld, met
een aantal maatregelen en afspraken om viering van de jaarwisseling zo prettig en veilig mogelijk te
laten verlopen. Uit de evaluatie komt naar voren dat de vastgestelde aanpak van de voorgaande
jaarwisseling goed heeft gewerkt. De aanpak voor de komende jaarwisseling verschilt daardoor niet
substantieel ten opzicht van vorig jaar.

Samenstelling projectgroep
Zoals gebruikelijk is de projectgroep Veilige jaarwisseling breed samengesteld. Vertegenwoordigers
van gemeente, Welzijn Rijswijk, Politie, Brandweer en Remondis werken constructief samen. En via
de leden van de projectgroep is nog een aantal externe partijen, zoals aannemers, betrokken.

Gevolgde werkwijze
De projectgroep is in de voorbereiding voor de jaarwisseling een aantal malen bijeen geweest. Nog
voor de zomer is gestart met het eerste overleg om met de aanbevelingen die uit de evaluatie van
vorig jaar voortkwamen aan de slag te gaan. De verschillende onderwerpen zijn opgepakt door
individuele leden of daar waar gewenst door een aantal leden gezamenlijk.
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In de laatste week van 2017 wordt een uitvoeringsoverleg gehouden, waarbij alle direct betrokkenen
aanwezig zijn, inclusief belangrijke externe partners als Westvlietbewaking en Remondis.
In dit overleg wordt de laatste stand van zaken doorgenomen en worden de laatste logistieke
afspraken gemaakt.

Schade
De kosten van schade (exclusief personele inzet) tijdens de jaarwisseling 2016-2017 voor de
gemeente bedragen ruim € 10.690,-. Dit bedrag is exclusief de kosten van politie, brandweer en
Remondis. Het schadebedrag is ten opzichte van 2015-2016 met € 5.562,- afgenomen.
De grootste kostenposten zijn de vuurschade aan bestrating met een bedrag van € 4.500,- en de
schade aan prullenbakken met een bedrag van € 3.520,-.
Naast het zo prettig en veilig laten verlopen van de jaarwisseling is de gezamenlijke aanpak tevens
gericht op het verminderen van de schade. Onderstaand overzicht laat de schade-ontwikkeling van de
afgelopen jaren zien. Aan de hand van de specifieke schadeposten worden gerichte specifieke acties
ingezet. Naast de reguliere inzet op het voorkomen van schade wordt dit jaar wederom ingezet op het
verminderen van vuurschade aan bestrating. Dit door middel van communicatie naar bewoners over
deze vorm van schade en dat deze bij de daders wordt verhaald.
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4.

Vuren

Vreugdevuren
Evenals voorgaande jaren is de inzet van de hulpdiensten erop gericht ten minste spontane vuren en
ongecontroleerde vuren te voorkomen of te beëindigen. In voorgaande jaren is gebleken dat geen
gebruik is gemaakt van de mogelijkheid een gedoogvuur aan te vragen bij de gemeente. In het kader
van de verdere normalisering van de jaarwisseling is dit gedoogbeleid door de gemeente Rijswijk
beëindigd in 2014. Daarvoor in de plaats zal het publiek toegestaan worden om een klein sfeervuurtje
te hebben. Tegen andere illegale vreugdevuren en straatvuren wordt handhavend opgetreden door
politie in samenwerking met brandweer. De prioriteit daarin ligt bij vuren die veel schade aanrichten of
een onveilige situatie veroorzaken.

Vuren in vuurkorven, vuurmanden en oliedrums
Open vuren op straat zijn niet toegestaan. Vuren zijn alleen toegestaan in vuurkorven, vuurmanden en
oliedrums, zolang ze geen gevaar voor omstanders opleveren en geen schade aan het wegdek of het
‘straatmeubilair’(lantaarnpalen, afvalbakken, etc. ) veroorzaken. Hierdoor blijven de meeste vuren
gecontroleerd en wordt de schade beperkt. Andere vuren zullen zo veel mogelijk worden aangepakt.
De gemeente heeft onderzoek gedaan om op aanvraag oliedrums te plaatsen en na de jaarwisseling
weer op te halen. Dit in verband met het beperken van de risico’s op illegale vuren en het verder
beperken van schade aan de openbare weg. De kosten van het door de gemeente plaatsen en
ophalen van oliedrums weegt zijn hoger dan het huidige schadebedrag. Om deze reden worden door
de gemeente geen oliedrums geleverd.

Schoonmaaktrein
De schoonmaaktrein is de benaming voor de formatie brandweer, politie en Remondis die tijdens de
jaarwisseling gezamenlijk optrekt om de illegale vuren te blussen (brandweer) en op te ruimen
(reiniging). De politie zorgt ervoor dat brandweer en Remondis ongestoord hun werk kunnen uitvoeren
en niet door omstanders worden gestoord of belaagd.
Om ongeveer 02:00 op nieuwjaarsdag wordt de schoonmaaktrein in overleg geformeerd. De kans is
aanwezig dat een tankautospuit van de brandweer wordt weggeroepen om te worden ingezet voor de
zogenaamde prio 1 meldingen, waardoor het treintje stil kan komen te staan. Vorig jaar was één
tankautospuit beschikbaar voor Rijswijk. Bij de brandweer zijn dit jaar twee tankautospuiten voor
Rijswijk ‘gereserveerd’. Hierdoor is de verwachting dat de schoonmaaktrein gedurende de
jaarwisseling daadwerkelijk kan ‘rijden’. Onder voorbehoud dat bij een prio 1 melding allebei de
tankautospuiten elders ingezet kunnen worden.

5.

Risicovolle objecten

De projectgroep heeft stilgestaan bij mogelijk risicovolle locaties en objecten in het kader van de
jaarwisseling. Te denken aan schoolgebouwen, speeltuinen, leegstaande bedrijfsgebouwen. Een
overzicht van deze locaties/objecten wordt opgesteld voor Westvlietbewaking en politie.
Op een aantal plekken in Rijswijk vinden bouwactiviteiten plaats. Een overzicht van deze bouwlocaties
wordt aan de deelnemers van de projectgroep uitgedeeld. Op deze potentiële risico-objecten wordt ter
voorkoming van brandstichting of andere wanordelijkheden door de politie toezicht gehouden.

6.

Afvalinzamelaars

Binnen de gemeente zijn verschillende afvalverzamelaars aanwezig. Deze kunnen met de
jaarwisseling in verband met brand(stichting) een extra risico met zich mee brengen. Daarnaast
kunnen deze inzamelaars bij beschadigingen en/of vernielingen extra kosten met zich mee brengen.
In Rijswijk zijn de volgende afvalinzamelaars aanwezig:


Afvalbak
Een afvalbak is een prullenbak in de openbare ruimte. Afvalbakken hebben inhoudsmaten
tussen de 44 en 55 liter. Deze wordt verankerd in de grond of gekoppeld aan bijvoorbeeld een
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lantaarnpaal. Dit is het soort bak dat doorgaans ‘slachtoffer’ wordt van vuurwerkvandalisme en
brandstichting. In Rijswijk staan ongeveer duizend afvalbakken. Deze worden door de
gemeente voorafgaand aan de jaarwisseling geleegd en blijven allen beschikbaar voor het
publiek. De afvalbakken in de hele Muziekbuurt, Handelskade en ongeveer twintig stuks in De
Strijp met worden door de gemeente een klep wordt afgesloten. Alle afvalbakken weghalen en
na de jaarwisseling opnieuw plaatsen kost enorm veel tijd en veroorzaakt heel veel overlast
door zwerfvuil.


Minicontainer
Minicontainers hebben inhoudsmaten met 120, 140 en 240 liter. De 240 liter-versie bevindt
zich in een metalen mantel (bijvoorbeeld in In de Bogaard) of in een betonnen cocon
(bijvoorbeeld Wilhelminapark) en wordt door de gemeente op 31 december geleegd.
Bedrijfsafval hierin gooien is verboden. Huishoudens hebben van Avalex de 140 literminicontainer in bruikleen gekregen. Deze soort worden op de verzamelplekken door Avalex
geleegd.



Ondergrondse (papier)container
Ondergrondse (papier)containers zijn in eigendom van Avalex en worden op 31 december in
de namiddag door hen geleegd. Deze zijn met een pas te openen en worden van 31
december 18.00 uur tot 1 januari 06.00 uur op afstand afgesloten. Bedrijfsafval hierin gooien is
verboden.



Bovengrondse (papier)container
Bovengrondse (papier)containers zijn bestemd voor Plastic, Metaal en Drinkkarton (PMD) en
papier. De containers staan los op bijvoorbeeld stoepen en worden op 31 december door
Avalex geleegd. Op verzoek van de gemeente kunnen deze door Avalex worden afgesloten.
Bedrijfsafval hierin gooien is verboden.



Rolcontainer
Rolcontainers zijn in eigendom van Remondis, Van Gansewinkel of Sita Suez en worden door
hen geleegd. Deze staat over het algemeen conform gemeentelijke Afvalstoffenverordening
opgesteld op (particuliere) bedrijfsterreinen. Alleen op de dag van lediging wordt dit type
container naar buiten gereden.

De Gemeente Rijswijk schrijft particuliere bedrijven of verenigingen van eigenaren aan met de vraag
de containers voor de jaarwisseling te (laten) legen.

Afvoeren kerstbomen
Om te voorkomen dat de kerstbomen op ongewenste plaatsen terecht komen, krijgen de burgers na
de kerstdagen de mogelijkheid de kerstbomen af te voeren. Deze kunnen aangeboden worden op de
reguliere aanbiedplaatsen voor huisvuil, t.w. verzamelplaats minicontainers, ondergrondse - en
bovengrondse containers. Deze zullen dagelijks worden opgehaald.

7.

Politie

Dit jaar hebben de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden en de politie-eenheid Den Haag
een gezamenlijk beleidskader ontwikkeld. De belangrijkste punten uit het beleidskader voor de politieinzet van team Rijswijk worden hier vermeld.
Het gemeentelijk beleid komt tot stand in de lokale driehoek (Burgemeester, Officier van Justitie en
Teamchef politie Rijswijk).

Algemene Beleidsuitgangspunten
Het leidende uitgangspunt is het bevorderen van een ordelijk en goed verloop van de jaarwisseling.
Dit door verstoringen van de openbare orde tegen te gaan, onveilige situaties te voorkomen en het
zoveel mogelijk voorkomen – dan wel beperken – van letsel en materiële schade. De jaarwisseling
dient een feestelijk en beheerst karakter te hebben.

6

Plan van aanpak Veilige jaarwisseling, 2017-2018

De agressie en/of het geweld tegen hulpverleners en functionarissen die een publieke functie
uitoefenen tijdens en rond de jaarwisseling (denk ook aan personeel van de schoonmaaktreinen en
personeel van energiebedrijven dat een taak heeft) tolereren wij in lijn met het staande beleid en de
voorgaande jaarwisselingen niet. Daarom geldt, in nauwe afstemming met het Openbaar Ministerie,
hierin een actief handhavingsbeleid. Geweldzaken tegen hulpverleners komen in aanmerking voor
(super)snelrecht en tevens is het beleid dat het OM in dergelijke zaken een verhoogde strafmaat eist.

Risicobeheersing
Vuurwerk
Het verkopen en afsteken van vuurwerk is geregeld in het Vuurwerkbesluit, dat is gebaseerd op de
Wet Milieubeheer. Het verkopen is toegestaan op 28, 29 en 30 december. Iedere legale
verkooplocatie beschikt over een verkoopvergunning en heeft een poster ‘goedgekeurd
vuurwerkverkooppunt 2017’ zichtbaar. Een vergunning op basis van de Wet Milieubeheer is
noodzakelijk voor de opslag van consumentenvuurwerk. De controles vinden plaats door de
omgevingsdienst en de brandweer. De politie ondersteunt indien noodzakelijk.
De jaarwisseling 2013-2014 heeft geleid tot een maatschappelijke discussie over de overlast en
schade die gepaard gaat met de Nederlandse vuurwerktraditie en de wijze waarop die overlast en
schade kan worden beperkt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het beperken van de tijd waarin het
afsteken van vuurwerk is toegestaan. Ook deze jaarwisseling is afsteken toegestaan in de periode
van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
Handhaven van het afsteekverbod is een zaak van gemeenten en politie. De politie organiseert de
handhaving van de afsteektijden binnen de al geplande capaciteit van de districten en teams.
Immers de inzet van de politie is te betitelen als maximaal. Daarnaast zetten gemeenten
gemeentelijke opsporingsambtenaren in ten behoeve van de handhaving. Op lokaal niveau worden
afspraken gemaakt over hun daadwerkelijke inzet bij de handhaving van de afsteektijden, waarbij
specifiek aandacht zal worden besteed aan hun veiligheid (eventuele gecombineerde inzet met politie)
en de benodigde instructies. Voorts ontwikkelt de politie, in overleg met OM en HALT, een werkproces
voor de afhandeling van overtredingen van de afsteektijden. Team Rijswijk heeft de nadrukkelijke
wens om op dit gebied met de gemeentelijke opsporingsambtenaren samen te werken. Daarin wordt
prioriteit gegeven aan vernielingen door vuurwerk, illegaal zwaar vuurwerk en het gebruik van
vuurwerk als geweldsmiddel tegen hulpverleners.
CTER
Gelet op de huidige omstandigheden op het gebied van terreur wordt er in het kader van het stelsel
bewaken en beveiligen een schouw verricht op risicovolle plaatsen om indien nodig daar preventieve
maatregelen te nemen.

Politieoptreden
Specifiek voor de inzet van de politie geldt dat deze zich richt op de handhaving van de openbare
orde en op het tegengaan van spontane en illegale vuren. Uitgangspunt daarbij is dat waar mogelijk
tot aanhouding van overtreders wordt overgegaan. Regulier politiepersoneel wordt niet uitgerust met
een lange wapenstok, schild en helm. Bij een eventuele geweldssituatie geschiedt de inzet van de
mobiele eenheid nadrukkelijk op basis van de gebruikelijke gehanteerde geweldsfasering.
Tolerantiegrenzen
De politie treedt in ieder geval op als er sprake is van:









Blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten, overheidsgebouwen, bedrijven of
instellingen;
Direct gevaar voor personen of goederen;
Het door aard, omvang of tijdsduur van de actie op onaanvaardbare wijze schade toebrengen
aan derden;
Fysiek of verbaal medewerkers van de hulpdiensten en met een publieke taak (al dan niet
tijdens hun werkzaamheden) bedreigen, belemmeren of verstoren;
Het gooien van brandbommen, (zwaar en/of illegaal) vuurwerk, stenen, hout, verf etc.;
Strafbare feiten waarop voorlopige hechtenis is toegelaten:
Overtredingen ter zake Wet Wapens en Munitie;
Maatschappelijk onaanvaardbare zaken, zoals racistische leuzen.
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De noodzaak van het optreden van politie dient afgewogen te worden tegen het effect op de openbare
orde ervan. Het politieoptreden kan eventueel tijdelijk worden uitgesteld indien gevaar voor escalatie
aanwezig is of indien door optreden de veiligheid van personeel van hulpdiensten of derden gevaar
loopt. Het politieoptreden dient zoveel mogelijk een de-escalerend karakter te dragen. In dat kader
wordt bij het optreden door de politie ook onderscheid gemaakt tussen activiteiten waarbij de nadruk
op het handhavende karakter ligt en inzet die vooral is gericht op het leggen en onderhouden van
contacten met het publiek.
Fasering optreden
Evenals bij demonstraties en grote manifestaties en evenementen gaat de politie ook tijdens de
jaarwisseling uit van een gefaseerd en proportioneel politieoptreden. Een gefaseerd optreden houdt
in, dat in eerste instantie door geüniformeerd personeel wordt opgetreden in geval van mogelijke
wanordelijkheden. Indien wanordelijkheden aanhouden, dan wel grootschalig worden, kan de mobiele
eenheid optreden. De politie probeert altijd personen te blijven aanspreken op hun gedrag. De inzet
gaat uit van de vier basisprincipes van crowdmanagement, waarbij de politie vooral communiceert,
informeert, faciliteert en differentieert.
Het beleid is erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium te komen tot isolering en aanhouden
van de ordeverstoorders. Als dit door omstandigheden niet of niet voldoende mogelijk is, wordt ernaar
gestreefd groepen bezoekers van bepaalde plaatsen te verwijderen of te verspreiden. Conform de
reguliere beleidskaders rond de inzet van de ME, wordt het bevoegd gezag vooraf geïnformeerd (en
als dat niet meer mogelijk blijkt: zo spoedig mogelijk achteraf) over de inzet van de ME. Ook wanneer
in afwijking van het in de driehoek afgesproken kader wordt gehandeld, dient vooraf (en anders zo
spoedig mogelijk achteraf) het bevoegd gezag te worden geconsulteerd/geïnformeerd.
Inzet politie
De politie eenheid Den Haag gebruikt een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden in de aanloop
naar en tijdens de jaarwisseling. De Staf staat onder leiding van de Algemeen Commandant van de
politie. Voorafgaand aan en tijdens de jaarwisseling is de inzet van politiecapaciteit aanzienlijk. De
inrichting van de maatregelen wordt verder districtelijk geregeld via een zogenaamd Team districtelijke
Aanpak (TDA). Deze structuur maakt het mogelijk om krachtig op te schalen op die momenten dat de
crisis daarom vraagt. Op basis van informatie over het verloop van de voorgaande jaarwisseling en
informatie afkomstig uit de Dienst Regionale Informatie Organisatie (DRIO) bepaalt elk basisteam en
elk district hoeveel medewerkers zij nodig hebben om zowel het reguliere politieoptreden als het
werkaanbod dat gepaard gaat met de jaarwisseling uit te kunnen voeren. In principe is elk team
daarin zelfvoorzienend. Als een team extra capaciteit nodig heeft wordt de districtelijk aanwezige
capaciteit benut.

Aanvullende acties basisteam Rijswijk
Capaciteit
De maatregelen voor de jaarwisseling vragen veel capaciteit van het team. Op 29 en 30 december zijn
alle wijkagenten en extra capaciteit ingepland. Deze richten zich op de verbinding met de omgeving
om vroeg te kunnen interveniëren potentiële ordeverstoringen. Op 31 december wordt de maximale
capaciteit van het team ingezet.
Politiecamera
Basisteam Rijswijk zal ter voorkoming van verstoring van de openbare orde aan de lokale driehoek
toestemming vragen een camera te plaatsen op de locaties Tulpstraat en Karel
Doormanlaan. Opgemerkt wordt dat de beelden door de afdeling cameratoezicht van Bewaken en
Beschermen van de eenheid Den Haag zullen worden uitgekeken.
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Karel Doormanlaan
Bij de Karel Doormanlaan ter hoogte van de Generaal Vetterstraat was het vorig jaar onrustig en zijn
er ongeregeldheden geweest. Om ongeregeldheden en verstoring van de openbare orde te
voorkomen worden de volgende maatregelen genomen:
Voorbereiding:
 Cameratoezicht
 Extra verlichting
Tijdens de jaarwisseling:
 Verscherpt rijdend toezicht bij en rondom Karel Doormanlaan
 Zero tolerance beleid;
Uitgangspunt is dat de politie vanaf 22.00 uur continu aanwezig is bij de Karel Doormanlaan.
Mocht dit door andere geprioriteerde incidenten niet mogelijk zijn, dan wordt gebruik gemaakt
van cameratoezicht. Daarnaast zal er bij elke overtreding dan wel strafbare feit direct worden
opgetreden.
Burgemeestersbrief:
Op advies van de politie krijgen een aantal personen in december een waarschuwingsbrief van de
burgemeester. Deze personen zijn vorig jaar betrokken bij ongeregeldheden bij de Karel
Doormanlaan. In deze brief worden zij gewaarschuwd om geen ongeregeldheden of verstoring van de
openbare orde te veroorzaken.
Het verscherpte beleid wordt door de gemeente in aanloop naar de jaarwisseling naar burgers
gecommuniceerd. Een van de manieren is de inzet op sociale media, waarbij er actieve communicatie
is van en naar burgers. De buurtpreventie-teams en whatsappgroepen worden ingezet om preventie
en vroegsinalering mogelijk te maken.

8.

Brandweer

De brandweer heeft de volgende taken bij de voorbereiding van en gedurende de jaarwisseling:
1. De brandweer levert gedurende oud en nieuw een passende capaciteit afgestemd op het
aantal meldingen;
2. De brandweer levert gedurende de jaarwisseling een passende capaciteit voor deelname aan
de schoonmaaktrein;
3. Indien in de regio Haaglanden een (zeer) groot incident plaats vindt heeft dit mogelijk
gevolgen voor het genoemde onder punt 1 en 2. Deze gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn:
vertraagde/verminderde levering van capaciteit voor het afhandelen van meldingen en/of
deelname aan de schoonmaaktrein.
Contactgegevens gedurende de voorbereiding:
Dennes Soekhoe
06-22786308
Contactgegevens gedurende jaarwisseling:
Bevelvoerder Rijswijk
088-8868441 / 06-51359944
OvD Haaglanden
06-55712880
ROvD-1 Haaglanden
06-27825776
ROvD-2 Haaglanden
06-27825778

9.

Opgave Jeugd, Onderwijs en Brede Scholen (JOBS)

De opgave Jeugd, Onderwijs en Brede Scholen heeft de volgende taken bij de voorbereiding van de
jaarwisseling:

Jongerenactiviteiten rond Oud & Nieuw
In de kerstvakantie 2017/2018 ligt bij Welzijn Rijswijk (WR) en Haaglanden Beweegt (HB) (in opdracht
van de gemeente) de coördinatie van de activiteiten voor jongeren in Rijswijk in de leeftijd van 12 tot
ongeveer 23 jaar. We richten ons ook dit jaar naast de reguliere vakantieactiviteiten speciaal op de
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aandachtsgroep (12+) die zich regelmatig op straat ophouden in Rijswijk, specifiek in de week na de
kerstdagen en vóór de jaarwisseling. Welzijn Rijswijk (WR) en Haaglanden Beweegt (HB) en de
gemeente werken hierin nauw samen. WR en HB ondersteunen bij de organisatie van diverse
activiteiten. Tevens wordt spreiding van de activiteiten over Rijswijk nagestreefd door activiteiten op
een aantal locaties in Rijswijk te organiseren.
Van het totale aanbod van activiteiten wordt een integraal overzicht gemaakt. In de digitale uitgaven
van Rijswijk Regel Recht en op de gemeentelijke site worden de activiteiten gepubliceerd om
zodoende een groot aantal deelnemers te kunnen bereiken. Verder wordt dit ook gepubliceerd op de
websites van vele partners; zoals Welzijn Rijswijk, Haaglanden Beweegt etc.
Daarnaast worden de activiteiten ook via de wijkagenten, de scholen, de sociaal cultureel werkers,
team brede impuls mondeling en via flyers gepromoot onder de jongeren. Daarnaast vindt promotie
plaats via de jongerensite, www.jonginrijswijk.nl, en de inzet van social media zoals facebook en
twitter. In het Ontdekkers magazine wordt het volledige programma ook opgenomen, tevens op de site
van site Haaglanden Beweegt/De Ontdekkers en facebook/twitter. De coördinatie,
ondersteuning/organisatie en uitvoering van deze activiteiten zijn al opgenomen in het productenboek
van Welzijn Rijswijk.
Net als het voorgaande jaar is er dit jaar veel aandacht voor het geven van vuurwerk voorlichting.
WR heeft in samenwerking met Trias een ontwerpwedstrijp uitgeroepen om een nieuwe vuurwerkflyer
te ontwerpen. Op de oude flyer stonden alleen de afsteektijden genoemd om vuurwerk af te steken.
Op de nieuwe flyer komt meer voorlichting en informatie te staan.
Welzijn Rijswijk verzorgt de samenstelling van de circa 500 voorlichtingspakketten, met daarin o.a.
een vuurwerkbril, aansteeklont, flyer vuurwerkvoorlichting. Welzijn Rijswijk werkt ook samen met o.a.
de buurtpreventieteams en de buurtvaders van Stichting Amal voor de verspreiding van de
voorlichtingspakketten.

Preventie vandalisme op scholen
De opgave JOBS stelt net als vorig jaar een brief op. Aan de scholen is dit jaar verzocht om een naam
en telefoonnummer van een contactpersoon op te geven die in geval van calamiteiten gebeld kan
worden. Deze komen op een lijst te staan met alle scholen binnen Rijswijk. Deze lijst zal tijdens het
uitvoeringsoverleg wordt uitgedeeld.
De brief wordt in november net als vorig jaar persoonlijk overhandigd aan de scholen door de
Inspecteurs Openbaar Gebied, waarin de volgende maatregelen tijdens de kerstvakantie worden
gemeld:
1. De scholen worden verzocht de verlichting op de scholen te laten branden; en de luxaflex half
geopend/gesloten te houden waardoor mogelijk glasscherven bij vernieling kunnen worden
opgevangen.
2. De brievenbussen worden afgesloten tegen inwerpen van vuurwerk;
3. Als extra voorzorgsmaatregel worden alle schoolgebouwen in Rijswijk gedurende
oudejaarsnacht onder toezicht van bewakingssurveillanten van Westvliet Beveiliging gesteld.
Contactpersoon gedurende voorbereiding:
Corrie Schultz, beleidsmedewerker Preventief Jeugdbeleid (Opgave JOBS), 070–326 1157.

10. Opgave Kabinet (KAB)
De opgave Kabinet (vergunningen) heeft bij de voorbereiding van de jaarwisseling een coördinerende
taak met betrekking tot het inventariseren van evenementen die binnen gehouden worden in de
periode van 24 december 2017 tot en met 2 januari 2018.

Evenementen
Bij evenementen in bouwwerken of ontheffingen van geluid- en/of sluitingstijden die door de opgave
Kabinet (vergunningen) verleend worden, wordt bij de aanvrager nadrukkelijk verzocht een
contactpersoon en mobiel nummer voor de piketdienst door te geven.
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In het kader van veiligheid is besloten om niet alleen een inventarisatie van de locaties aan te leveren,
maar van de organisator wordt ook gevraagd om het aantal verwachte bezoekers op te geven en een
06 nummer aan te leveren dat tijdens het gehele evenement bereikbaar is.
De opgave Kabinet (vergunningen) stelt voor om in overleg met de brandweer het aantal bezoekers
dat de organisator verwacht en opgeeft, te vergelijken met de gegevens van de gebruiksmelding en/of
de omgevingsvergunning met de activiteit, brandveilig gebruik van het desbetreffende bouwwerk,
zodat in een vroegtijdig stadium criteria aangescherpt kunnen worden. In geval van een calamiteit,
kan dan aan de diverse hulpdiensten een zo helder en reëel beeld worden gegeven van wat zich in
een bepaalde inrichting afspeelt.

Vuurwerkverkoop
De toegestane verkoopdata voor vuurwerk zijn dit jaar:
 Donderdag 28 december 2017
 Vrijdag 29 december 2017
 Zaterdag 30 december 2017
Vuurwerkverkooppunten zijn:
1. Laan van ‘t Haantje 22
2. Herenstraat 72
3. Koopmansstraat 5a

consumentenvuurwerk
consumentenvuurwerk
consumentenvuurwerk

verkoop
verkoop
verkoop

9.999 kg
1.000 kg
49.999 kg

De vuurwerkverkooppunten worden door de Omgevingsdienst Haaglanden in samenwerking met de
brandweer gecontroleerd.

Verkooppunten kerstbomen
De opgave Kabinet (vergunningen) behandelt de vergunningaanvragen betreffende de verkooppunten
van kerstbomen. Binnen de Gemeente Rijswijk zijn dit jaar de volgende 3 verkoopplaatsen voor de
verkoop van kerstbomen:




Vrijenbanselaan/Carpoolplaats (Vrijenban),
Sir Winston Churchilllaan/Van Mooklaan (Stervoorde),
Burgemeester Elsenlaan/Julialaantje (Welgelegen).

De periode voor de verkoop van kerstbomen loopt dit jaar van 6 december tot en met 24 december.
Gedurende deze periode zullen de standplaatshouders regelmatig worden gecontroleerd op de ruimte
die door hen wordt ingenomen. De standplaats moet op de laatste verkoopdag schoon worden
opgeleverd. Daartoe is anders dan in vorige jaren in de overeenkomst de bepaling opgenomen dat
twee uur voor het verlaten van de standplaats contact moet worden opgenomen met de gemeente
zodat alle resterende kerstbomen door de gemeente kunnen worden afgevoerd (zie bijlage). De
verkoper belt minimaal 2 uur voor het verlaten van de standplaats met het piketnummer 0653653202, waarna de zij beoordelen hoeveel bomen er afgevoerd moeten worden. Bij een gering
aantal voert de piketdienst ze af, anders wordt de firma A.H. Vrij ingeschakeld om de bomen te
kneuzen en af te voeren.
Contactpersoon gedurende voorbereiding:
Evenementen en vuurwerk:
Sudesh Bisoendial,
Kerstbomen:
Claudia van Heumen,

070-3261187 / 06-48359925
070-3261167

11. Opgave Veiligheid, inspectie en handhaving (VIH)
Veiligheid
Veiligheid heeft de volgende taken bij de voorbereiding van de jaarwisseling:
1. Coördinatie van het project Veilige jaarwisseling;
2. Intern contactpunt;
3. Contacten onderhouden met de lokale driehoek, andere gemeenten, de politie en de
brandweer.
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Toezicht bouwlocaties
De inspecteurs Bouw en Woningtoezicht en de inspecteurs openbaar gebied (IOG) van de opgave
VIH inspecteren vanaf een week voor de kerstdagen alle bouwlocaties op veiligheid. Door de
inspecteurs Bouw en Woningtoezicht wordt op toegezien dat er geen brandbaar en losliggend
materiaal in en om de diverse bouwlocaties blijft liggen en dat deze rondom zijn afgesloten. Indien
noodzakelijk kan er opgetreden worden met toepassing van bestuursdwang. De hiermee gemoeide
kosten zullen op de aannemer / veroorzaker worden verhaald.
Van iedere bouwlocatie heeft Bouw- en woningtoezicht een lijst met de naam van het
aannemersbedrijf en een contactpersoon met telefoonnummer, zodat in het geval van een calamiteit
altijd de juiste personen kunnen worden bereikt. IOG controleert in geheel Rijswijk het openbare
gebied op brandbaar materiaal, ook rondom bouwplaatsen en schoolgebouwen.
Handhaving kan tijdens kantoortijden voor de volgende zaken worden ingeschakeld:
 problemen rondom bouwlocaties;
 asbest problemen;
 afzettingen op bouwterreinen;
 constructie vraagstukken /problemen;
 contacten met een aannemer die 24 uur per dag te bereiken is voor allerlei soorten materiaal.

Geluidsoverlast
Voor problemen in het kader van geluidsoverlast kan men terecht bij de omgevingsdienst Haaglanden
(088-3335555). Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. Deze dienst voert in de
periode vanaf kerst tot en met de jaarwisseling diverse controles bij vuurwerkverkooppunten uit.

Vuurwerkoverlast
Om de vuurwerkoverlast zoveel mogelijk te beperken wordt IOG ingezet op de afsteektijden. De
prioriteit bij IOG ligt bij het handhaven op de afsteektijden.

Toezicht op brandbare materialen
IOG wordt de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling ingezet voor werkzaamheden die in de
oudejaarsnacht een extra risico vormen, zoals het laten verwijderen van voertuig(wrakken) en
containers met brandbaar materiaal.
Brandbare materialen zoals containers, mobiele toiletten, etc. vormen vooral rond de jaarwisseling een
verhoogd brandrisico. Zeker wanneer containers zijn gevuld met puin of brandbaar materiaal. In het
kader van deregulering is vanaf dit jaar geen vergunning vereist voor het plaatsen van containers op
de openbare weg. De inspecteurs openbaar gebied zullen in de periode van 22 december 2016 tot en
met 30 december 2016 voor zover mogelijk de eigenaren/gebruikers van de containers proberen te
achterhalen, wijzen op de gevaren en de risico’s waaronder aansprakelijkheid en verzoeken om de
containers weg te laten halen.
Bij het verwijderen van voertuig(wrakken) wordt gewerkt volgens het wrakkenprotocol van de
gemeente. Wanneer de politie een voertuig, niet zijnde een voertuig dat valt onder de definitie van
voertuig(wrak) conform het wrakkenprotocol van de gemeente, weg wil laten halen dan gebeurt dit
onder de verantwoordelijkheid van de politie. De gemeente heeft in dergelijke gevallen geen financiële
maar wel een praktisch rol. Het praktische houdt in dat voertuigen op verzoek van de politie tijdelijk
worden verwijderd van de openbare weg en dus na jaarwisseling worden teruggeplaatst. De kosten
worden gedragen door de politie. Voorgaande jaren werden de inspecteurs ook ingezet om zorg te
dragen dat mogelijke brandhaarden worden verwijderd (los zittend puin, houtstapels, e.d.). Dit jaar is
afgesproken dat medewerkers van de sectie uitvoering de ogen en oren op dit gebied zullen zijn en
hierin een rol gaan spelen.
Contactpersonen gedurende voorbereiding en jaarwisseling:
Anice Hagui
06-12282845
Turgut Çolakoglu
06-12046057
Adel Zorgui
06-12282809
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12. Opgave Sport en Maatschappelijk Vastgoed(beheer) (SMV)
De opgave SMV heeft de volgende taken bij de voorbereiding van de jaarwisseling:
1. Verstrekken van een overzicht van leegstaande gebouwen en risicogebouwen ten behoeve
van politie, brandweer en Westvlietbewaking.
2. Om vandalisme aan schoolgebouwen te voorkomen zorgt de opgave SMV ervoor dat alle
schoolgebouwen in Rijswijk gedurende de oudejaarsnacht van 22.00 tot 05.00 uur onder
toezicht van bewakingssurveillanten van Westvlietbewaking worden gesteld. Vanaf 31
december 2017 stelt dit bedrijf 2 voertuigen ter beschikking voor surveillance.
3. Ter voorkoming van vandalisme aan het deel leegstaande “Oude Stadhuis” aan de Generaal
Spoorlaan (Te Werve), zullen de bewakingssurveillanten van Westvlietbewaking ook deze
locatie in hun surveillanceronde meenemen.
4. Om verdere schades te voorkomen zullen schades aan openbare gebouwen en scholen in de
periode voorafgaand aan de jaarwisseling en tijdens de jaarwisseling zo snel mogelijk worden
gerepareerd.
Rondom de Petrusschool wordt zodanige verlichting geplaatst dat de school afdoende verlicht wordt.
Daarnaast zal van 22.00 uur tot 05.00 uur een permanente bewaking, te weten Westvlietbewaking, op
deze locatie worden ingezet.
De opgave SMV mandateert de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht (VIH) om namens SMV
tijdens de jaarwisseling naar eigen bevinding op te treden om schade te voorkomen en reparaties te
verrichten aan panden die onder niet-maatschappelijke vastgoed vallen.
Contactpersoon gedurende de jaarwisseling:
Piket bouw- en woningtoezicht 070-3261974

13. Opgave Onderhoud Ruimtelijk Domein (ORD)
De opgave Onderhoud Ruimtelijk Domein (ORD) heeft de volgende taken in de voorbereiding van en
gedurende de jaarwisseling:
1. Vanaf 29 december 2017 t/m 1 januari 2018 wordt de voetgangerstunnel onder de Haagweg
afgesloten;
2. Het regelmatig inspecteren en zo spoedig mogelijk repareren van verlichting. In dit verband
kunnen bewoners klachten, e.d. doorgeven via het Klant Contact Centrum (KCC) 14070;
3. Het repareren van schade op 1 januari 2018 vanaf circa 7:30 uur in overleg met de politie
zodat op Nieuwjaarsdag het openbare leven zo min mogelijk hinder hiervan ondervindt.
Indien gedurende de jaarwisseling bijstand nodig is om materialen (hekken e.d.) te leveren of
materialen (afval, puin, etc) te verwijderen kan hiervoor contact opgenomen worden met civiel piket
Stadsbeheer (06-53653202).

Vuurwerkafval actie
Jaarlijks blijft er een hoop vuurwerkafval achter na de jaarwisseling, wat zorgt voor extra zwerfafval.
Hoe langer dit afval blijft liggen, hoe moeilijker het te verwijderen is. Bovendien levert het extra
reinigingskosten op. Om het vuurwerkafval te verminderen, zodat de straten de eerste dagen van het
nieuwe jaar er netjes bij liggen, is een vuurwerkafval actie opgezet (zie bijlage 2).
Contactpersonen gedurende jaarwisseling:
Gertjan van Veen
070-3261448 / 06-27159802
John van Wees
06-10503339
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14. Opgave Stadsbeheer (SB)
De opgave Stadsbeheer (SB) heeft de volgende taak bij de voorbereiding en gedurende de
jaarwisseling:
1. Is verantwoordelijk voor het beheer van de niet-maatschappelijke panden.
De opgave SB mandateert de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht (VIH) om namens SB tijdens
de jaarwisseling naar eigen bevinding op te treden om schade te voorkomen en reparaties te
verrichten aan panden die onder niet-maatschappelijke vastgoed vallen.
Contactpersoon gedurende de jaarwisseling:
Piket bouw- en woningtoezicht 070-3261974

15. Opgave Communicatie (COM)
Rijswijk Regel Recht (digitale versie) verschijnt dit jaar op 1, 8, 15, 22 en 29 december 2016. Materiaal
hiervoor dient vier werkdagen voor de publicatiedatum te worden aangeleverd bij de opgave
communicatie.
Burgers zullen via Rijswijk Regel Recht(digitale versie) en via internet
worden geïnformeerd over de voor hen relevante zaken, zoals eerder in het plan staan beschreven:
 activiteiten/festiviteiten voor jongeren in de kerstperiode om de (jongeren)overlast zo
veel mogelijk te beperken;
 maatregelen die de brandweer en de politie betreffen;
 maatregelen die Avalex treft;
 aandacht voor brandbare materialen. Burgers worden verzocht geen glas en vuil op plekken
achter te laten waarvan de glascontainers en vuilcontainers al zijn verwijderd. Tevens worden
burgers via de media verzocht alle brandbare materialen en minicontainers op te bergen. Om
schade aan het wegdek te voorkomen, worden inwoners opgeroepen om geen brandjes op
straat te stoken maar gebruik te maken van vuurkorven en/of oliedrums.
Geadviseerd wordt om in publicaties meer aandacht te vragen voor de sinds vorig jaar gewijzigde
tijden voor het afsteken van vuurwerk. Daarnaast is er aandacht voor het opruimen van vuurwerkafval.
Net als vorig jaar wordt een speciale campagne gehouden om vuurwerkafval op te ruimen.
In de daartoe geëigende publicatiemiddelen wordt melding gemaakt van:
 het centrale meldpunt van de politie 0900 - 8844 of het alarmnummer 112;
 de aanpak opruimen oude kerstbomen;
 het centrale meldpunt om eventuele klachten etc. over de fysieke omgeving w.o. de
verlichting en bestrating te melden 14070 (tijdens kantooruren).
In de weken voor de jaarwisseling let de politie vooral op de signalen vanuit de wijken die betrekking
hebben op jaarwisselingaangelegenheden (vreugdevuren, vandalisme etc.). In samenspraak met
politie en de coördinator veiligheidsbeleid wordt ingespeeld op deze ontwikkelingen.
Indien noodzakelijk wordt per wijk (of zelfs stratenblok) voorlichting verstrekt. Dit jaar wordt weer
gebruik gemaakt van sociale media om de inwoners van Rijswijk te informeren en te betrekken bij de
diverse activiteiten die vanuit de werkgroep worden ondernomen.
Contactpersonen gedurende voorbereiding en jaarwisseling:
Bram Zekveld
06-10737360 / 070-3261604
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16. Remondis
Sinds verzelfstandiging van de gemeentelijke reinigingsdienst zijn ook in het kader van de
jaarwisseling afspraken gemaakt met Remondis en Avalex over te verrichten reinigingstaken voor,
tijdens en na de jaarwisseling.
Remondis is aanwezig bij uitvoeringsoverleg op 29 december om 13.00 uur op het politiebureau
Rijswijk.
Voor diverse reinigingstaken en –werkzaamheden rondom de jaarwisseling is door Remondis in
overleg met gemeente Rijswijk een plan van aanpak opgesteld.

Piket politiedienst
Vanaf woensdag 27 december 2017 om 16.00 start de aanvang van het piket, waarbij vanuit
Remondis ondersteuning wordt geboden aan de politiedienst bij situaties die een gevaar of schade
opleveren in de openbare ruimte van de gemeente Rijswijk. Voor de ondersteuning worden ingezet:
 De 2 medewerkers + benodigde voertuig (voor inzet tijdens de avond en nacht);
 Leidinggevende / Piket Uitvoering Gerard Kouprie 06-52005837 (tevens piketnummer voor
meldingen 24/7);
 Eindverantwoordelijke hoofdcoördinator is Ronald Kasius 06-27834504.
Vanaf woensdag 27 december 2017 om 16.00 uur t/m vrijdag 1 januari 2018 tot 06.00 uur, is er een
ploeg vanuit Remondis beschikbaar voor het verwijderen en afvoeren van brandbare materialen op
verzoek van Politie Haaglanden, bureau Rijswijk.
Remondis zal er naar streven om binnen 30 minuten na ontvangst van een melding door bureau
Rijswijk bij de uitvoerder van Remondis, mensen en materieel ter plaatse te hebben. Ten tijde van
gladheid kan de responsetijd oplopen.
Afspraak is dat er geen rechtstreekse meldingen naar de medewerkers gaan, tenzij deze meldingen
volgen op een eerdere oproep/of inzet. De Remondis medewerkers volgen de instructies van de
opdrachtgever: politie Haaglanden/gemeente Rijswijk op, waarna zij de terugkoppeling aan de
leidinggevende piket Remondis geven met de daarbij behorende uitloop van de werkzaamheden. Het
ophalen en afvoeren van materialen wordt alleen uitgevoerd onder begeleiding en in aanwezigheid
van de politie.
Politie of gemeente Rijswijk neemt contact op met de leidinggevende piket wanneer inzet nodig is.
Voor deze gehele periode, 23 december 2017 t/m 1 januari 2018, kan dag en nacht via het nummer:
06-52005837 contact worden opgenomen met Gerard Kouprie.
De leidinggevende piket belt het adres waar de ondersteuning nodig is door naar medewerkers van
Remondis en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond melden de medewerkers zich telefonisch af
bij de leidinggevende piketdienst Gerard Kouprie.
Buiten de bereikbaarheidsdienst tijdens en rond de kerst en jaarwisseling is op oudejaarsavond 31
december 2016 en de nieuwjaarsnacht 1 januari 2018 ook een ploeg van 2 medewerkers van
Remondis beschikbaar zijn. Deze ploeg is tijdens de jaarwisseling op het Politie bureau in Rijswijk
aanwezig en beschikbaar voor diversen werkzaamheden.
Deze ploeg zal een treintje gaan rijden samen met andere instanties om alle ad hoc werkzaamheden
op te pakken waar dit nodig is. Het tijdstip van verzamelen is aan het einde van de middag bij het
politiebureau van Rijswijk. De werkzaamheden worden om 06.00 uur beëindigd, wanneer de
opruimploegen de dienst over zullen nemen.

Het verwijderen van brandhopen op nieuwjaarsdag
Na de jaarwisseling gaan er 2 ploegen op 1 januari 2018 starten om 08.00 met het vrij maken van alle
doorgaande wegen in de gemeente Rijswijk. De opruimploegen bestaan uit 2 teams van 5
medewerkers van Remondis:
 Ploeg 1:
bestrijkt het gebied over het spoor
 Ploeg 2:
bestrijkt het gebied voor het spoor.
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De eindtijd van deze opruimwerkzaamheden is naar verwachting 17.30 uur. Hiervoor maakt Remondis
een plattegrond waar zij Rijswijk in gedeeltes opdelen en afrijden.
Ook dit jaar rijdt Remondis met een kraakperswagen waardoor zij diversen extra handelingen en
opruimwerkzaamheden kunnen uitvoeren tijdens de route door alle wijken. Volle containers met
kerstbomen of andere achter gebleven grofvuil vanuit de jaarwisseling worden verwijderd.
Op nieuwjaarsdag is er ook sturing vanuit de leidinggevende / Piket Uitvoering Gerard Kouprie, welke
de gehele dag fysiek aanwezig zal zijn en te allen tijde bereikbaar is.
Contactpersonen gedurende voorbereiding en jaarwisseling
Gerard Kouprie
06-52005837
Dirk Daniëls
070-3261422 / 06-53702338

17. Evaluatie
In de derde week van januari 2018 wordt de werking van het plan van aanpak met betrokken partijen
geëvalueerd. Het evaluatierapport wordt in het eerste kwartaal van 2018 aan het college van
burgemeester en wethouders aangeboden.
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Bijlage 1; Programma kerstvakantie 2017
Wo 27
dec

Do 28
dec

Activiteit
Happy Fit: Superchefs 12-16 jaar
Koken is leuk, uitdagend en lekker.
In deze workshop leer je lekker en gezond
te koken!
Sport in de Wijk
Kom samen met leeftijdsgenoten sporten
in Het Kristal!
Boostcamp 14+
Daag je zelf uit! Ook geschikt als ne niet
zo sportief bent..
Sport door Amal
Boostcamp voor meiden 12+
Wil jij jezelf een BOOST geven?

Vr 29
dec
Za 30
dec

Girlz Lounge
Speciaal voor alle meiden vanaf 12 jaar:
een onwijs gezellige middag boordevol
workshops
Movienight 14+
Inclusief een hapje en een drankje voor
de film. Wil je zien welke film er wordt
gedraaid? Kijk dan op:
https://www.bibliotheekaandevliet.nl/indebi
bliotheek/filmhuis-rijswijk.html
Wil je zeker zijn van een plekje?
Reserveer dan bij …..
De Baas Voetbaltoernooi 12-16 jaar
(jongens) en een Meiden De Baas
voetbaltoernooi.
Vuurwerkkwis: test deze dag je
vuurwerkkennis en win mooie prijzen!
Boostcamp Junior 11 -15 jaar.
Speciale Nieuwjaarseditie in de wijk!
De Baas Voetbaltoernooi 17 – 23 jaar!
Outdoor Lasergamen!

Zo 31
dec

Oudejaarsavond voor Jeugd!

Wo 27
tot 31
dec

Voor de Jeugd worden er gratis
vuurwerkbrillen en aansteeklonten ter
beschikking gesteld. Ze worden in de
wijken verspreid, maar je kunt ze ook zelf
ophalen vanaf maandag 18 december bij
de wijkcentra.
Workshop IBIZA TAS pimpen (11- 15 jaar)

Do 04
jan

Locatie
Het Oude Raadhuis,
Laan Hofrust 4, Rijswijk

Tijd
14:00 - 16:30

Basisschool Het Kristal,
Henri Dunantlaan 90,
Rijswijk
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan
1, Rijswijk
Basisschool Het Kristal,
Henri Dunantlaan 90,
Rijswijk
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan1,
Rijswijk
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan
1, Rijswijk

20:30 - 22:30

Filmhuis – Bibliotheek
aan de Vliet, Generaal
Eisenhowerplein 101,
Rijswijk

14:00 - 16:30

Sporthal De Schilp

09:00 - 16:00

Verzamelen in Wijkpark
De Driesprong
Sporthal De Schilp

15:00 – 16:00

Rijswijkse Bos
(verzamelen: voor de
Schouwburg)
Stichting Amal,
Petronella Voutestraat
1, Rijswijk
Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan1
of
Het Oude Raadhuis,
Laan Hofrust 4, Rijswijk

13:00 -16:00

Wijkcentrum Stervoorde,
Dr. H.J. van Mooklaan1,
Rijswijk

14:00 - 16:00

19:00 - 21.00
18:00 - 21:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:30

09:00 – 16:00

Vanaf 21:00
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Bijlage 2; Opzet vuurwerkafval actie
Aanleiding
Jaarlijks blijft er een hoop vuurwerkafval achter na de jaarwisseling, wat zorgt voor extra zwerfafval.
Hoe langer dit afval blijft liggen, hoe moeilijker het te verwijderen is. Bovendien levert het extra
reinigingskosten op.

Doel
Vermindering van het vuurwerkafval, zodat de straten de eerste dagen van het nieuwe jaar er netjes
bij liggen.

Subdoel
Gewenst gedrag stimuleren.

Opzet actie
De actie sluit aan op de campagne van Nederland Schoon. Tijdens de dagen waarop vuurwerk
afgehaald kan worden, worden de vuurwerk afhaalpunten voorzien van een campagne flyer en een
vuilniszak. Hetzelfde setje is ook af te halen bij de publieksbalie in het stadhuis voor mensen die hun
vuurwerk elders halen of gewoon graag een handje meehelpen.
De actie houdt in:
 mensen verzamelen op 1 of 2 januari zelf hun vuurwerkafval in de uitgereikte afvalzak en
gooien deze in de mini-container of in de ondergrondse of bovengrondse
inzamelcontainer voor restafval;
 Op 1 en 2 januari worden ook de gemeentelijke veegwagens ingezet om de straten te
vegen;
 Beloning voor inwoners die daadwerkelijk de bezem ter hand nemen en vuurwerkafval
opruimen op 1 januari. Medewerkers van Stadsbeheer delen op 1 januari waardebonnen
uit.
Tijdens de actie worden op verschillende momenten de media betrokken:
 Aankondiging in Groot Rijswijk (doel actie, beschrijving en overzicht data en afspraken)

Organisatie









Vaststellen budget voor actie en afbakening activiteiten;
Bestellen campagnemateriaal:
- Vuurwerkafval verzamelzakken (opdruk de downloaden via Nederland Schoon)
- Begeleidende flyer van gemeente met beschrijving acties en overzicht data
Actie afstemmen met vuurwerkverkooppunten;
Verspreiden campagnemateriaal;
regelen veegwagen of veegmateriaal;
Aankondiging publiceren;
Starten communicatietraject;
Opstellen advertentie/artikel met aankondiging.
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