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EVALUATIE  INTEGRALE AANPAK JAARWISSELING 2017 – 2017 
 
1.   Inleiding 
Elk jaar wordt de voorbereiding op de komende jaarwisseling samen met de 
veiligheidspartners, politie, brandweer en ROAT na de zomervakantie in gang gezet. Omdat 
de politie en de brandweer op Walcherse schaal werken, wordt ook jaarlijks een zogenaamd 
Walchers overleg gehouden met de drie Walcherse gemeenten, de politie en de brandweer. 
Er worden op gemeentelijk niveau uitvoerende draaiboeken gemaakt met gebruik making 
van een leidend format. De politie en brandweer kennen daarnaast ook hun eigen interne 
voorbereidingen en bijbehorende draaiboeken. 
 
Vlissingen kende daarnaast ook nog een aparte voorbereiding naar aanleiding van de 
incidenten in het Middengebied van de afgelopen jaarwisseling. Zoals al eerder in een 
evaluatie is beschreven was de situatie daar zo ernstig dat er gedurende het jaar 2017 
bijzondere maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen. Hiertoe zijn we eigenlijk al 
op 1 januari 2017 gestart. 
 
De integrale aanpak was zoals altijd erop gericht om overlast, schade en andere ernstige 
incidenten tijdens de jaarwisseling te voorkomen en/of te beperken. Niet alleen in het 
Middengebied maar in de gehele gemeente Vlissingen. Onderdelen van ons integrale 
draaiboek zijn: 
 

 Een gedegen en tijdige afstemming van inzet en activiteiten van politie, brandweer, 
gemeentelijke diensten en stichting ROAT (integraal draaiboek); 

 Een inventarisatie van de hotspots (risicolocaties) en hotshots (risicojongeren); 
 Maatregelen die de risico’s beperken; 
 Communicatie naar bewoners en bedrijven om schade te voorkomen/beperken; 
 Voorlichting aan scholen over vuurwerk (door bureau Halt); 

  
 

 
Bovenstaand bericht was helaas een van de eerste persberichten na de jaarwisseling  
2016 – 2017. Vooral de incidenten tussen de politie en een jongerengroep in het  
Middengebied waren hier debet aan. 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarwisseling in Vlissingen het roerigst 
VLISSINGEN - Maar liefst 100 keer moest de politie tijdens de vorige 

jaarwisseling optreden in de gemeente Vlissingen. Het gaat daarbij om zaken zoals 

vernielingen, brandstichting, mishandeling en vuurwerkoverlast.  Per hoofd van de 

bevolking kende Vlissingen daarmee de turbulentste jaarwisseling van het hele 

land.  
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Rustige jaarwisseling! 
Bovenstaand bericht was gelukkig een van de eerste persberichten na de jaarwisseling  
2017 – 2018. Deze voorbereiding en de inzet van alle partijen en de bewoners was  
hier vooral debet aan. 
 
Dit jaar kan dankzij de inzet van de politie, gemeente, stichting ROAT, de brandweer en de 
bewoners met recht gesteld worden dat het een rustige jaarwisseling was. Niet iedereen zal 
het hier mee eens zijn en er zijn ook dit jaar weer persoonlijke schades bij inwoners te 
betreuren. Er zijn vernielingen gepleegd en er zijn kleine brandjes gesticht. Ook zijn er 
inwoners die terecht overlastmeldingen en overlast van vuurwerk hebben gemeld. Elke 
schade en melding van overlast of vuurwerkoverlast is er een te veel. We hebben 
gezamenlijk onze uiterste best gedaan deze meldingen zo goed als mogelijk op te volgen en 
de gebieden waar overlast gemeld werd stevig te Be-surveilleren.  
 
Het aantal incidenten was vele maken minder dan vorig jaar en het schade  
bedrag bedroeg 10.000 Euro. De afgelopen jaren lag het jaarlijkse schadebedrag  
zo rond de 24.000 Euro. Ook het aantal incidenten waar de politie en brandweer op in moest 
zetten, bleef ver achter dat van vorige jaren. 
 

 

 2.   Genomen maatregelen   
In het kader van leefbaarheid en overlastbestrijding is er op 1 januari 2018 weer gestart met  
de voorbereiding van de jaarwisseling 2018 – 2019. De burgemeester heeft aangegeven dat  
verbinding met wijken en bewoners dringend en blijvend gezocht moet worden. Immers  
samen staan we sterk of sterker tegen de “raddraaiers” die overlast veroorzaken en strafbare  
feiten plegen gedurende de jaarwisseling. Samen kunnen we ook  beter inschatten welke  
maatregelen de hulpdiensten nodig hebben maar ook welke maatregelen de bewoners van  
wijken en buurten nodig hebben.  
 
2.1. Risico-inventarisatie 
Van tevoren zijn de risicolocaties en risicogroepen en-of –personen (Hotspots en Hotshots) 
door de ketenpartners geïnventariseerd en in de diverse draaiboeken opgenomen. Voor het 
Middengebied zijn ook delen aangewezen als gebied waar een samenscholingsverbod van 
kracht was van 31 december 2017 17.00 uur tot 1 januari 05.00 uur. De vuurwerkvrije zones 
zijn geactualiseerd en uitgebreid. Daarnaast heeft de politie van de burgemeester het 
mandaat gekregen om een ingesteld 12 uurs verbod op te leggen en te handhaven in vooraf 
vastgestelde gebieden. In het draaiboek waren ook opgenomen de risicogebieden zoals de 
politie, Stichting ROAT en de gemeente die gezamenlijk hebben vastgesteld. Dit gaf vooral 
voor de politie vooral aan in welke gebieden er extra aandacht nodig werd geacht. Er hebben 
zich in deze gebieden of straten geen bijzonderheden afgespeeld. De motie van de raad 
betreffende het uitbreiden van gebieden waar geen vuurwerk mag worden afgestoken is 
hierin meegenomen en uitgevoerd. 

Zo heeft Zeeland de jaarwisseling 
gevierd  
In heel de provincie is het nieuwe jaar feestelijk ingeluid. Op de boulevard in 

Vlissingen stond veel wind, maar dat weerhield de inwoners er niet van om naar het 

standbeeld van Michiel de Ruyter te komen om vuurwerk af te steken.  
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2.2. Vlissingen breed  
 Actualiseren en uitbreiden van vuurwerkvrije zones (motie raad); 
 Bestuurlijke maatregel om overlastplegers een 12 uurs verbod in vastgestelde delen 

van Vlissingen te geven (in mandaat bij de politie) 
 Waarschuwingsbrieven van de burgemeester aan personen die zich tijdens de vorige 

jaarwisseling zich hebben misdragen of bijgedragen hebben aan de gespannen sfeer 
en incidenten; 

 Active inzet van straatcoaches, jongerenwerkers en opbouwwerkers; 
 Cameratoezicht  

 

2.3. Specifiek in Middengebied   

 Het burgerinitiatief wijktafel, ondersteund door het opbouwwerk van Stichting ROAT 
 
Er is samen met het opbouwwerk van de Stichting ROAT na 1 januari direct gestart 
met het werven van bewoners die actief willen participeren in een wijktafel 
Middengebied. Zonder al te veel moeite werd een tiental bewoners gevonden of 
melden zich aan, die deel wilde nemen aan de wijktafel. Wel moet gesteld worden dat 
het aantal bewoners per keer wisselt. 
De wijktafels hebben 6 x in 2017 (inclusief de veiligheidsschouw) plaatsgevonden in 
het in-en uitloophuis in de Vincent van Goghlaan in het Middengebied.  
Samen met de wijkagent, het opbouwwerk van Stichting ROAT, de jongerenwerker 
Middengebied van Stichting ROAT, de gemeentelijke BOA`s, de beheerder van de 
studentencampus, een vertegenwoordiger van de Touba moskee, leden van het 
buurtpreventieteam Middengebied en vooral betrokken bewoners van het 
Middengebied is het hele jaar door gewerkt aan het terugbrengen van het onderling 
vertrouwen. Alle genomen maatregelen die in het teken van de leefbaarheid in de wijk 
of de voorbereiding van de jaarwisseling zijn in onderling overleg genomen.  
 

 Bestuurlijk bezoek aan moskee en opstarten overleg; 
 In gebruik name van het jongerencentrum in Olympus; 
 Het burgerinitiatief buurtpreventieteam, ondersteund door het opbouwwerk van 

Stichting ROAT is versterkt;  
 Veiligheidsschouw met politie, jongerenwerk, opbouwwerk en leden van de wijktafel; 

 
De fysieke maatregelen zijn onder andere genomen naar aanleiding van de 
gehouden veiligheidsschouw of risico-inventarisatie met bewoners, gemeente, 
Stichting ROAT en politie op 19 oktober 2017. In de wijktafel is aangegeven dat we 
begin 2018 met de betreffende bewoners van de Bloemenlaan de afsluiting van de 
brandgangen evalueren. Deze evaluatie heeft op 5 maart op het stadhuis 
plaatsgevonden. De burgemeester heeft deze bijeenkomst voorgezeten. De 
wijkagent, directeur van L’escaut en een aantal bewoners waren hierbij aanwezig. 
Unaniem werd aangegeven dat de genomen maatregelen helpen om de veiligheid te 
en het veiligheidsgevoel te vergroten. De bewoners hebben de jaarwisseling als heel 
rustig ervaren en waren zeer tevreden over het zichtbare optreden en aanwezigheid 
van de politie. Ze hopen en spraken de verwachting uit dat de komende jaarwisseling 
op een zelfde wijze wordt voorbereid en dat de politie vooral zichtbaar in de wijk 
aanwezig zal zijn. 
 

 In november 2017 is een betere afsluiting en beveiliging van het speelpark in de 
Bloemenlaan gerealiseerd; 

 In november 2017 zijn kettingen gehangen aan de paaltjes die langs de stoepen op 
de Bloemenlaan staan. Dit ter voorkoming van scheurende scooters en fietsen op de 
stoepen aldaar; 
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 In december 2017 zijn hekken geplaats om 5 brandgangen in de Bloemenlaan af te 
sluiten;  

 In december 2017 zijn op 5 plaatsen in de Bloemenlaan en de Rembrandlaan 
tijdelijke drempels geplaatst; 

 In december 2017 is een camera geplaatst op de hoek Hogeweg / Bloemenlaan; 
 Nieuwsbrief vanuit de wijktafel verspreid in het Middengebied; 
 Waarschuwingsbrieven van de burgemeester aan personen die zich tijdens de vorige 

jaarwisseling zich hebben misdragen of bijgedragen hebben aan de gespannen sfeer 
en incidenten; 

 Bestuurlijke maatregel om 7 personen een gebiedsverbod in het Middengebied op te 
leggen met een meldplicht op het politiebureau in Middelbrug te verschijnen; 

 Bestuurlijke maatregel om een samenscholingsverbod in een deel van het 
Middengebied in te stellen; 

  
3.   Meldingen en resultaten   
 

3.1. Politie  
De politie heeft gedurende de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling hun 
informatiepositie versterkt. Voor de politie inzet tijdens de jaarwisseling heeft de lokale 
driehoek, burgemeester, officier van justitie en de teamchef Walchgeren, gekozen voor een 
grote zichtbaarheid van de politie in de wijk. De inzet was op de-escalatie gericht. 
Voorkomen is beter dan genezen. De buurt heeft de politie veelvuldig zien lopen of rijden. 
Een aantal bewoners heeft hierover aan de politie en de gemeente ook hun dank 
overgebracht en complimenten voor het optreden gegeven. Er waren geen grote incidenten 
te betreuren en de sfeer in het Middengebied was goed te noemen. Ook in het 
horecaconcentratiegebied is het volgens de politie rustig gebleven en hebben zich geen 
incidenten voor gedaan. Ook hier heeft de voorbereiding met de horeca zijn vruchten 
afgeworpen. 
 
De politie heeft tijdens de jaarwisseling 6 personen aangehouden. 2 personen hebben zich 
niet of deels gehouden aan hun meldplicht. De andere 4 zijn aangehouden omdat zij het 
samenscholingsverbod hebben overtreden. 
 
Tijdens de jaarwisseling zijn er bij de meldkamer van de politie 80 meldingen binnen 
gekomen. Deze meldingen gingen voornamelijk over vuurwerkoverlast en kleine brandjes.  
Ter vergelijking: Vorig jaar zijn er 168 meldingen gedaan.  
Bij de VRZ zijn dit jaar slechts 15 meldingen binnengekomen waarop de brandweer is 
uitgerukt. Allen betroffen kleine brandjes of brandjes in ondergrondse containers. Ter 
vergelijking: Vorig jaar is de brandweer 30 x uitgerukt naar een brand. 
 
Vuurwerk 
De politie heeft in de maand december met een speciaal daarvoor ingericht vuurwerkteam 
gewerkt. Het team heeft vooral onderzoek gedaan naar illegaal vuurwerk en het vervoer van 
illegaal vuurwerk. Social media is een belangrijke bron van informatie. Voor de bestrijding 
van vuurwerkoverlast in de wijken en buurten is door het team nauw samengewerkt met de 
gemeentelijke BOA’s. Meldingen en informatie werd uitgewisseld zodat er een stevige 
handhavend overheidsoptreden mogelijk was. Zowel de politie als de BOA’s hebben in totaal 
gezamenlijk 55 processen verbaal opgemaakt voor het vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Er 
zijn 38 HALT transacties gedaan. 
In Vlissingen zijn door het team 130 incidenten of inzetten gerapporteerd in het 
politiesysteem. 
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Doel:  Jongeren preventief aanspreken op  de gevaren bij het afsteken van (illegaal) 
vuurwerk en de  bijbehorende risico’s voor de directe omgeving en voor henzelf. 
Vanaf 18 december tot en met 30 december zijn extra Jongeren Toezicht Teams (JTT) 
ingezet om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Deze teams bestaan uit jongeren die worden 
aangestuurd door een professional vanuit het jongerenteam van Stichting ROAT. 
Gedurende deze periode zijn in totaal 12 JTT-ers vanuit ROAT ingezet om deze 
operationele teams zowel s’ middags als s ’avonds te bemensen. Naarmate de 
verkoopdatum van vuurwerk naderde, nam de overlast toe en werden er meer JTT-ers 
ingezet.   

  

3.2. Brandweer   
Tijdens de afgelopen jaarwisseling heeft de brandweer 15 uitrukken gehad waarbij zich geen 
bijzonderheden hebben voorgedaan. Er zijn geen meldingen van geweld tegen 
brandweerlieden of hulpverleners gedaan. De uitrukken waren vooral voor buitenbranden 
zoals brandende prullenbakken, hagen en containers.  
De brandweer heeft deze jaarwisseling als zeer rustig ervaren. Vooraf was met de politie 
afgesproken dat wanneer er een melding in het Middengebied binnen kwam zij in eerste 
instantie samen met de politie ter plaatse zouden gaan. De ervaringen van de vorige 
jaarwisseling maakte deze afspraak noodzakelijk voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel 
van de brandweer. De politie is voor de eerste meldingen nog meegereden maar gaandeweg 
de nacht werd duidelijk dat deze inzet niet nodig was.  
 

3.3. Stichting ROAT 
De inzet van ROAT in het middengebied heeft zich vooral in de voorbereidende periode 
doen gelden. Zij zijn naar aanleiding van de jaarwisseling 2016 – 2017 direct in gesprek 
gegaan met de jongeren uit het Middengebied. De eerste weken ging het bij de jongeren ook 
vooral over de betreffende nacht. Soms met verontwaardiging en schaamtegevoel bij 
jongeren voor wat de raddraaiers hebben gedaan. En soms bij bepaalde jongeren een 
gevoel van “gewonnen hebben” van de politie. Zowel op het eerste als het laatste hebben de 
coaches en jongerenwerkers veel geïnvesteerd om zo naar de jaarwisseling toe een (nog) 
betere informatiepositie te krijgen en een gedragsverandering bij de jongeren te 
bewerkstelligen. De opening van het jeugdhonk in Olympus heeft de jongeren ook een plek 
gegeven om samen te komen en coaches de gelegenheid te geven om in gesprek te gaan. 
Ook de jongere kinderen (13-) hebben in het clubhuis van Zeelandsport (tijdelijk) een plek 
waar jongerenwerk met hun aan de slag is. Het opbouwwerk van stichting ROAT heeft vooral 
geïnvesteerd in het, samen met een aantal betrokken bewoners van het eerste uur, opzetten 
van een wijktafel.   
 
De jongerenwerkers en coaches hebben ook bijgedragen aan de preventie voor het 
vroegtijdig afsteken van vuurwerk. In de weken voorafgaand aan de jaarwisseling heeft een 
team van coaches met vrijwillige jongeren een preventieproject Jongen Toezicht Teams 
(JTT) rondom het afsteken van vuurwerk opgestart.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het periodieke integrale jongeren overlast overleg, dat bij ROAT wordt gehouden, wordt de 
actuele jeugdoverlast, risicojongeren en risicogroepen, per wijk besproken. Het doel is om 
elkaar op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen binnen het eigen werkveld. 
Het herkennen van de actuele situatie “op straat” en afspraken maken wie welke actie, 
interventie of inzet gaat initiëren. Hierbij is gebleken dat we integraal in staat zijn om heel 
snel te acteren op overlastsituaties of jongeren of groepen jongeren die aan het opkomen 
zijn.  
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Deelnemers aan dit overleg zijn:  
 gemeente (coördinator handhaving, beleidsmedewerker veiligheid); 
 de politie (wijkagenten en jeugdagent); 
 Indigo (straathoekwerker); 
 ROAT (jongerenwerkers, straatcoaches, opbouwwerk en trajectbegeleiding)   

 
3.4. Gemeentelijke diensten 
 

Bouwen en Wonen toezicht 
Door het cluster Bouwen en Wonen zijn aannemers die werkzaamheden uitvoerden op of 
rond de risicolocaties benaderd met de vraag om risicovol materiaal te verwijderen en de 
bouwplaats goed af te sluiten. Hierbij waren geen bijzonderheden te melden.    
 
Beheer en Leefomgeving 
Tijdens deze jaarwisseling zijn helaas ook weer vernielingen aan gemeentelijke 
buitenmeubilair gepleegd. Dit is door de jaren heen helaas een structurele schadepost. Het 
totale schadebedrag voor de gemeente Vlissingen bedraagt ongeveer 10.000 Euro. Hiervoor 
is dan ook bij de politie aangifte gedaan. De vernielingen werden gepleegd aan 
verkeersborden, gemeentelijk buitenmeubilair en ondergrondse containers.   Jaarlijks worden 
op vooral aangeven risicolocaties of risicoroutes prullenbakken verwijderd of afgesloten. 
Deze worden na 1 januari weer teruggeplaatst. 
  
Handhavingsteam 
Het handhavingsteam heeft vanaf medio december extra aandacht besteed aan vandalisme 
gevoelige situaties en objecten. Tijdens gerichte surveillance is in alle wijken gecontroleerd 
op het verwijderen van schaftwagens, toiletunits etc. en het deugdelijk afsluiten van 
bouwlocaties. Daarnaast is gericht gezocht naar mogelijke voorraad ten behoeve van 
vreugdevuren. Tijdens de rondes zijn deze situaties niet tegengekomen.   
  
Tijdens de kerstvakantie is extra gesurveilleerd op en rondom de schoolpleinen om 
vuurwerkoverlast te controleren. In combinatie met het toezicht op de scholen zijn ook de 
bekende hotspots extra gecontroleerd (meerdere malen per dag) en heeft het 
handhavingteam geprobeerd nadrukkelijk zichtbaar aanwezig te zijn.   
De BOA’s hebben in de periode voor de jaarwisseling nauw met het vuurwerkteam van de 
politie en de straatcoaches van ROAT om overlast van vuurwerk tegen te gaan.  
 

3.5. Communicatie 
Voorafgaand aan de jaarwisseling is een communicatieplan gemaakt. Vanaf week 49 werd 
per week, in de Blauw Geruite Kiel, een specifieke boodschap afgegeven. Daarnaast werd 
via de social media kanalen aandacht gevraagd voor overlast en het vroegtijdig afsteken van 
vuurwerk. Alle informatie en meldpunten waren op de site van de gemeente Vlissingen na te 
lezen. 
 
Er is in december door de wijktafel Middengebied een nieuwsbrief voor de bewoners van 
(een deel van) het Middengebied gemaakt met onder andere actuele informatie over de 
voorbereiding van de jaarwisseling en waar bewoners hun meldingen of klachten kunnen 
doen. 
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DECEMBER = FEESTMAAND 
 
U begint zo langzamerhand aan de voorbereidingen voor de komende feestdagen. De jaarwisseling 
is daar één van. De één verheugt zich op het feest, de oliebollen en het samenzijn met familie en 
vrienden. De ander verheugt zich op het afsteken van vuurwerk. Nu wil dat laatste, in een aantal 
gevallen ook overlast of schade voor mens, dier en goederen met zich meebrengen. Soms onbedoeld 
en helaas ook soms met opzet. 
Na de gebeurtenissen van vorig jaar wordt door bewoners terecht de vraag gesteld wat we dit jaar gaan 

doen om herhaling te voorkomen. Direct op 2 januari zijn we begonnen met het nemen van maatregelen 

samen met de bewoners en partners. Zo is door de wijkagenten direct contact gelegd in de wijk. Een 

aantal bewoners heeft met begeleiding van ROAT, voor de zomer een wijktafel opgestart. Er is een 

jongerencentrum geopend in de wijk. De jongerenwerkers en straatcoaches van ROAT werken dagelijks 

met en voor de jongeren uit de diverse wijken. De politie treedt daadkrachtig tegen illegaal vuurwerk en 

misbruik van legaal vuurwerk. De komende weken leest u in deze rubriek over de maatregelen die gericht 

zijn op de jaarwisseling, zoals het afsluiten van brandgangen, verkeer remmende maatregelen om het 

rijden over de trottoirs tegen te gaan, extra cameratoezicht, vuurwerkmaatregelen en persoonlijke 

maatregelen. We gaan ervan uit dat we ons op een prettige decembermaand voorbereiden, maar zijn 

samen ook zeker voorbereid op de mogelijke excessen tijdens de komende jaarwisseling. 
 

  

Voorbeeld BGK, week 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusie en aanbevelingen 
De jaarwisseling in Vlissingen geeft een rustig beeld te zien zonder grote incidenten. Zoals 
eerder gesteld zijn er ook dit jaar helaas wel weer vernielingen en overlast voor inwoners te 
betreuren geweest. een tweeledig beeld. De gemeente, politie, brandweer, Openbaar 
Ministerie, Stichting ROAT, de wijktafels, de woningbouwcorporaties en iedereen die bij de  
voorbereiding is betrokken zullen ook dit jaar weer alles op alles zetten om onaanvaardbare 
overlast en vernielingen te voorkomen en/of daders daarvan aan te pakken. Als het kan 
vooraf met preventiemaatregelen en anders achteraf met strafmaatregelen. 
Er zal verder worden ingezet op de leefbaarheid in de wijk en het versterken van de 
contacten met de bewoners van het Middengebied. 
  
4.1 Aanbevelingen 
In feite is deze evaluatie alweer het startschot voor de voorbereiding op de komende 
jaarwisseling. Onderstaand zijn daarvoor de aanbevelingen benoemd en zullen na 
vaststelling de komende periode tot de jaarwisseling 2018 - 2019 worden geïmplementeerd. 
 

1. De politie inzet en prioriteit voor de jaarwisseling 2018 - 2019 vaststellen in de 
lokale driehoek;  

2. Overleg met politie, brandweer en de stichting ROAT om de werkplannen af te 
stemmen; 

3. OM beleid rond snelrecht en lik-op-stukbeleid handhaven (geen lik op stuk zaken 
tijdens de jaarwisseling 2017 - 2018 opgedaan);   

4. Nadrukkelijk inventariseren van de risicolocatie(s); 
5. De afsluiting van een deel van de brandgangen in de Bloemenlaan handhaven;   
6. Voorlichting op scholen door bureau HALT voortzetten; 
7. De tijdelijke verkeersdrempels in de Bloemenlaan en omgeving zijn verwijderd. Zij 

voldeden niet aan de wettelijke eisen voor permanente verkeer remmende 
maatregelen. Er wordt een verkeersonderzoek gedaan om te komen tot 
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advisering over nieuw te nemen-, of aanpassing van bestaande, -verkeer 
remmende maatregelen in de Bloemenlaan en omgeving. Hiertoe zal een 
collegevoorstel worden gedaan. 

8. Het aanspreken van potentiële raddraaiers. Dit kan doormiddel van gesprekken 
met de wijkagent, coaches van ROAT en burgemeester brieven of gesprekken. 
Het doel van deze acties is erop gericht om potentiele raddraaiers mee te geven 
dat er op hun gelet wordt en dat ze in beeld zijn;  

9. Het onderzoeken of er een gebied of gebieden (extra) kunnen en moeten worden 
aangemerkt waar helemaal geen vuurwerk mag worden afgestoken, een 
zogenaamd vuurwerkverbod. Een besluit hierover zal onderdeel uitmaken van de 
voorbereiding op de komende jaarwisseling en oktober/november 2018 genomen 
worden; 

10. De inzet van de bestuurlijke maatregelen als een samenscholingsverbod, 
meldplicht, inzet 12 uurs verbod, continueren; 

11. Communicatiecampagne, met naast aandacht voor de preventieve maatregelen 
ook nadrukkelijke en actieve communicatie over de tolerantiegrenzen en 
repressieve aanpak van overlast en vernielingen (ook richting college en raad); 

12. De wijktafel continueren en versterken; 
13. Het buurtpreventieteam Middengebied continueren. 

 


