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Jaarwisseling 2017 -2018 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
 
De jaarwisseling 2017 - 2018 in Vlissingen, Oost-Souburg en Ritthem is rustig 
verlopen. Dankzij een gerichte aanpak en het nemen van allerlei zichtbare en 
onzichtbare maatregelen gedurende 2017, hebben zich geen ernstige incidenten 
voorgedaan. Ook de weersomstandigheden, met name overdag, droegen daar aan 
bij. In de Bloemenbuurt hebben zich geen ernstige incidenten voorgedaan en kende 
men een goede jaarwisseling. De schade aan gemeentelijke eigendommen valt dan 
ook lager uit dan voorgaande jaren. De eerste schatting komt rond de € 10.000,- in 
de gehele gemeente.   
 
Tijdens de afgelopen jaarwisseling was de sfeer op straat over het algemeen goed. 
Er werden enkele aanhoudingen verricht. Van de zes personen die een meldplicht 
hadden meldden er zich vier op de afgesproken tijden. Eén persoon verscheen 
slechts één maal en kwam vervolgens anderhalf uur te laat aan het bureau waarop 
deze is aangehouden. Eén persoon verscheen in het geheel niet. Naar hem is actief 
gezocht door diverse adressen te bezoeken. Deze man is later in de nacht alsnog 
aangehouden. Er zijn geen gebiedsverboden uitgereikt. 
 
In de gemeente Vlissingen waren 80 meldingen (bron: meldkamer VRZ). Al deze 
meldingen betroffen vuurwerkoverlast en kleine brandjes. Opvallend was een aantal 
branden in afvalcontainers (gegevens politie). In Vlissingen was het volgens de 
politie gezellig en rustig in de horeca en het horecaconcentratiegebied. De politie 
ontving van een aantal bewoners complimenten over het politieoptreden in de 
Bloemenbuurt. 
 
De proactieve communicatieve aanpak, de genomen fysieke maatregelen en het 
voortdurend in gesprek zijn met de bewoners lijken hun vruchten te hebben 
afgeworpen. Dit dankzij een goede samenwerking van de gemeente met de politie 
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(wijkagenten en team Walcheren), de wijktafel Middengebied, het moskeebestuur, 
de Stichting ROAT (de jongerenwerkers en het opbouwwerk), bewoners en 
vrijwilligers. Er werd op een positieve manier toegewerkt naar een prettige 
decembermaand en jaarwisseling maar ook werd strikt duidelijk gemaakt dat er 
daadkrachtig zou worden opgetreden tegen overlastplegers, handel en gebruik van 
illegaal vuurwerk en misbruik van legaal vuurwerk.  
 
Om dit doel te bereiken werden de volgende communicatiemiddelen ingezet en 
maatregelen genomen: 
- Blauw Geruite Kiel in de Faam  
- Website gemeente, politie en ROAT 
- Nieuwsbrief wijktafel Middelgebied (wordt door wijktafel uitgegeven) 
- Social media kanalen van gemeente, politie en ROAT 
- Zichtbaarheid op straat van politie, BOA’s en vrijwillige wijkteams 
- Buurtpreventieteam Middengebied 
- WhatsApp groepen 
- Zichtbare fysieke maatregelen (afsluiten vijf brandgangen; verkeersdrempels). 
 
In het kader van de openbare orde en veiligheid werden de instrumenten gebieds- 
verboden, samenscholingsverbod en meldplicht voor een aantal personen ingezet. 
Er was cameratoezicht in de gemeente.  
 
Reeds op 2 januari 2017 startten wij met de geschetste voorbereiding van de 
komende jaarwisseling. De gevolgde aanpak achten alle betrokkenen effectief en 
zetten wij daarom dit jaar voort. Binnenkort starten wij weer met het overleg met de 
wijktafel Middengebied. Tevens onderhouden wij onze contacten met de gehele 
buurt en in het bijzonder met de jongeren in de buurt. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Drs. A.R.B. van den Tillaar 
burgemeester van Vlissingen 
 
 
 
 
 
 




