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Raadsinformatiebrief jaarwisseling 2022 - 2023
Geachte raad,
Aanleiding
Sinds de jaarwisseling 2009 – 2010 wordt in Vlissingen de aanpak jaarwisseling integraal
met de veiligheidspartners politie, openbaar ministerie en de drie Walcherse gemeenten
voorbereid. Op deze manier is gebleken dat we de beschikbare capaciteit, acties en
maatregelen ook werkelijk kunnen inzetten daar waar die het meest noodzakelijk is of zijn.
Voor de komende jaarwisseling zijn we begin september al begonnen met de
voorbereidingen en afstemming tussen de gemeente en de hulpdiensten om zo tijdig alle
nodige maatregelen te kunnen nemen.
De jaarwisseling van 2021-2022 was een bijzondere vanwege de op het laatste moment in
december genomen landelijke corona maatregelen (waaronder een landelijk
vuurwerkverbod). Helaas moet wel worden geconstateerd dat er in het hele land flink wat
vuurwerk afgestoken werd en ook in Vlissingen men zich niet aan het vuurwerkverbod heeft
gehouden. Aan de andere kant kan ook worden gesteld dat het voor de politie in Vlissingen
een zeer rustige jaarwisseling op het gebied van openbare orde en veiligheid betrof.
Op dit moment is er geen informatie beschikbaar dat er wederom door het kabinet corona
maatregelen worden afgekondigd waaronder een afsteekverbod. Ervaring leert ons echter
dat dit ook op het laatste moment nog steeds mogelijk is. In de scenario voorbereiding wordt
hiermee rekening gehouden.
Er wordt ook dit jaar weer gewerkt met een operationeel integraal draaiboek waarin de
volgende onderwerpen zijn opgenomen;
operationele informatie
 Besluitvorming basisteamdriehoek (vaststellen tolerantiegrenzen en bijzondere
maatregelen en prioriteit inzet)
 capaciteit politie, brandweer en gemeentelijke handhavers;
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piket verschillende disciplines (namen en telefoonnummers);
communicatie;
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, vooralsnog
in de kazerne, aanwezigheid in de wijken van jongerenwerkers);
hotspots en risicogebieden;
bestuurlijke instrumenten als mogelijke inzet, denk hierbij aan gebiedsverboden,
samenscholingsverboden, 12 uurs gebiedsverboden.
Handhaven van de bestaande vuurwerkvrije zones

In aanvulling op het bovenstaande willen wij een aantal punten nader toelichten:
Toezicht op straat
In de aanloop naar en tijdens 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 8 BOA’s in dienst. Op 31
december doen 8 BOA’s dienst van 10.00 uur tot 18.30 uur. De BOA’s hebben een
(jaarlijkse) aanwijzing van het openbaar ministerie gekregen om ook voor het afsteken van
vuurwerk te kunnen bekeuren of daarvoor een HALT verwijzing te doen.
De politie heeft dit jaar verdeeld over de ochtend-, middag- en nachtdienst op Walcheren ca.
100 man in dienst (inclusief ME en ondersteuning) om op te treden daar waar dat
noodzakelijk is. Zij zullen (besluitvorming driehoek) prioriteit geven aan openbare orde
problematiek en excessen. Daarnaast is het streven om zo zichtbaar als mogelijk aanwezig
te zijn en op te treden op de hotspots en in de wijken/buurten van de gemeente Vlissingen.
Vuurwerk afsteekverbod APV
De politie geeft aan dat handhaven op het afsteken van vuurwerk uitvoerend niet mogelijk is
(in geval er in de APV een gemeentelijk verbod wordt opgenomen) en vanuit de politieregio
is aangegeven daar niet actief op te zullen handhaven, grotendeels vanwege de
beschikbare capaciteit en de zwaarte van de handhaving openbare orde en
veiligheidsproblematiek op Walcheren en deels vanwege de lage pakkans en moeilijke
bewijslast. Uiteraard treden zij wel (handhavend) op wanneer de openbare orde en
veiligheid in gevaar komt, ook als in of bij die situaties illegaal vuurwerk wordt afgestoken.
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Om die reden is op advies van de Basisteamdriehoek (drie burgemeesters, gebiedsofficier
van Justitie en de teamchef van politie) besloten geen uitvoering te geven aan de wens van
uw raad om over te gaan tot een algeheel afsteekverbod voor siervuurwerk (zogenaamde
singleshots en knalvuurwerk zijn immers al verboden) in de gemeente Vlissingen.
De vergunde verkoop van het legale vuurwerk blijft in Vlissingen toegestaan, ook in geval
van een afsteekverbod in de APV.
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 de dagen voorafgaand aan de
jaarwisseling, dag dagelijks op de hoogte van waar de meldingen vandaan komen. Op die
manier kunnen zij zo adequaat als mogelijk inspelen op de overlastmeldingen en daar waar
mogelijk ook handhavend optreden.
Illegaal vuurwerk
Het vuurwerkteam van de politie zet zich ook dit jaar weer 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).
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke drs. A.R.B. van den Tillaar
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