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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief jaarwisseling

Geachte raadsleden,

Aanleiding   
Sinds de jaarwisseling 2009 – 2010 wordt in Vlissingen de aanpak jaarwisseling integraal 
met de veiligheidspartners voorbereid. Ook dit jaar is dat het geval. Vorig jaar was in het 
draaiboek bijzondere aandacht besteed aan de inzet in het middengebied. Dit jaar valt op te 
merken dat we die bijzondere aandacht ook dit jaar nog zullen hebben voor het 
middengebied. Er wordt gewerkt met een operationeel integraal draaiboek waarin de 
volgende onderwerpen zijn opgenomen;

operationele informatie

• capaciteit politie, brandweer, straatcoaches ROAT en gemeentelijke handhavers;
• piket verschillende disciplines (namen en telefoonnummers);
• communicatie;
• horecasluiting en (draai)deur beleid;
• verwijderen van risicovol materiaal;
• waarschuwen aannemers, uitvoerders en beheerders;
• verdere schade beperkende maatregelen (verwijderen of dichtmaken prullenbakken 

op risicolocaties);
• daderaanpak en pakkans verhogende maatregelen (inzet vuurwerkteam van de 

politie, controles op illegaal vuurwerk, social media scan, groepsaanpak, individuele 
aanpak overlastgevers en risicojongeren);

• preventie en preventieve maatregelen (Halt lessen voor basisonderwijs op de 
brandweer kazerne, aanwezigheid in de wijken van jongerenwerkers);

• tolerantiegrenzen OM, lik op stuk beleid;
• hotspots en risicogebieden, waaronder speciale aandacht voor het middengebied;
• vuurwerkvrije zones;
• bestuurlijke instrumenten als mogelijke inzet, denk hierbij aan gebiedsverboden, 

samenscholingsverboden, 12 uurs gebiedsverboden.
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In aanvulling op het bovenstaande willen wij een aantal punten nader toelichten:

Toezicht op straat
In de aanloop naar de jaarwisseling worden er afspraken gemaakt tussen de politie en de 
gemeente over de inzetbaarheid, inzettijden en inzetplaatsen, op locaties die als vuurwerk 
hotspot worden ervaren. Op die manier kunnen we de handhaving zo efficiënt mogelijk 
inzetten. De inzet wordt ook mede bepaald door de meldingen die actueel worden opgepakt 
door het vuurwerkteam van de politie en de gemeentelijke BOA’s. In week 52 zijn tussen 
08.00 uur en 21.30 uur in verschillende diensten, steeds 6 BOA’s in dienst.  Op 31 
december doen 4 BOA’s dienst  van 10.00 uur tot 18.00 uur, daarnaast is tijdens de 
vuurwerk afsteektijd tussen 18.00 uur en 02.00 uur de politie aanwezig en inzetbaar. De 
BOA’s hebben een (jaarlijkse) aanwijzing van het openbaar ministerie gekregen om ook voor 
het afsteken van vuurwerk buiten de afsteektijden te kunnen bekeuren of daarvoor een 
HALT verwijzing te doen.

De politie heeft vorig jaar naar aanleiding van de gebeurtenissen van de voorafgaande
jaarwisseling extra personeel beschikbaar en een operationele strategie vastgesteld. Mede 
hierdoor is de jaarwisseling in Vlissingen en met name in het middengebied rustig en zonder 
grote incidenten verlopen. Ook dit jaar zal de politie rekening houden met beschikbare inzet 
en capaciteit voor de gemeente Vlissingen. In de lokale driehoek wordt de operationele 
strategie verder besproken en vastgesteld.

Meldingen
De politie heeft een apart meldpunt voor vuurwerkoverlast. De gemeente kent het algemene 
meldpunt via de website. Deze meldpunten zullen ook nog benoemd worden in de Blauw 
Geruite Kiel. Zowel de BOA’s als het vuurwerkteam is dag dagelijks op de hoogte van waar 
de meldingen vandaan komen. Op die manier kunnen zij adequaat inspelen op de 
overlastmeldingen en daar waar mogelijk ook handhavend optreden.  

Illegaal vuurwerk
Het vuurwerkteam van de politie zet vooral in op het achterhalen van illegaal vuurwerk. Dit is 
vaak zwaar en gevaarlijk vuurwerk dat ook de meeste overlast en/of schade zal opleveren. 
De politie communiceert ook altijd dat er illegaal vuurwerk is gevonden en in beslag is 
genomen. Ook hier maken zij gebruik van de informatie uit het speciale meldpunt vuurwerk 
of van Meld misdrijf anoniem (MMA meldingen).

Vuurwerkvrije zones  
In algemene zin is het op grond van artikel 2:64 van de Apv verboden op een openbare 
plaats vuurwerk af te steken als dat gevaar schade of overlast kan veroorzaken.
Daarnaast kan het college op grond van dit artikel gebieden aanwijzen waar het in het 
belang van de openbare orde en veiligheid verboden is vuurwerk af te steken.
Uit overleg met de politie komt naar voren dat het verder instellen van vuurwerkvrije zones, 
zoals u in uw motie aangeeft, niet handhaafbaar is.  

Vorig jaar zijn er naar aanleiding van uw vuurwerkmotie extra vuurwerkvrije zones ingesteld. 
Deze zones zullen dit jaar gehandhaafd blijven. In artikel 1:9 van het Algemeen 
aanwijzingsbesluit, zijn de volgende gebieden aangewezen;
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- Het overkapte gedeelte van de Lange Zelke, de Sint Jacobsstraat en de passage 
tussen de Aagje Dekenstraat en de Walstraat (ABC-complex);

- De Walstraat;
- Alle (brom)fiets- en voetgangerstunnels;
- Binnen een straat van 100 meter van het ziekenhuis;
- Alle – al dan niet met enige beperking – toegankelijke parken, plantsoenen, 

speelweiden, bossen, duinen, stranden en natuurterreinen;
- De stations Vlissingen en Vlissingen-Souburg;
- Winkelcentrum Papagaaienburg;
- Winkelcentrum Paauwenburg;
- Terreinen van alle basisscholen.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


