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Terugkoppeling jaarwisseling 2020-2021 Leusden
De afgelopen jaarwisseling is door de coronacrisis anders dan voorgaande jaren.
Evenementen waren (en zijn nog steeds) verboden, de horeca is gesloten, er zijn
maatregelen verbonden aan samenkomsten en groepsgroottes en er was een landelijk
vuurwerkverbod opgesteld.
Voorafgaand aan de jaarwisseling was de verwachting dat door het ontbreken van
gereguleerde activiteiten die zo kenmerkend zijn voor de jaarwisseling er meer dan andere
jaren ongereguleerde activiteiten zouden worden ontplooid. Hier waren de gemeente,
jongerenwerker en de politie, zo goed als mogelijk op voorbereid. Zo is er extra capaciteit
beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving, heeft de gemeente een FIFA-toernooi
gefaciliteerd onder de jongeren, is de jongerenwerker de week voorafgaand aan de
jaarwisseling extra in gesprek gegaan met de jongeren, zijn we vooraf in contact getreden
met groepen carbidschieters en hebben we extra gecommuniceerd richting inwoners via een
extra gemeentepagina en social mediaberichten. Daarnaast is er op initiatief van fort33 een
extra toezicht camera geplaatst op het dak van Fort33 om de parkeerplaats in de gaten te
houden. Dit omdat het voorgaande jaren daar wat onrustig was.
De eerste balans van de jaarwisseling 2020/2021 is inmiddels opgemaakt. De
hulpverleningsdiensten spreken over een zeer rustige jaarwisseling in Leusden. Vanuit
inwoners is er verschillend omgegaan met het vuurwerkverbod. Rond middennacht is er toch
een aanzienlijk grote hoeveelheid vuurwerk afgestoken boven Leusden. Wel was de duur
van het vuurwerk veel korter dan andere jaren en was het tegen 00:45 alweer rustig qua
vuurwerk.
Brandweer:
Volgens Brandweer Veiligheidsregio Utrecht is de brandweer in onze regio tijdens de
jaarwisseling 217 uitgerukt naar incidenten/branden. In Leusden is de brandweer tijdens de
jaarwisseling 3x uitgerukt voor een brand overig. (Alles wat geen gebouw-, voertuig- of
containerbrand is). In dit geval ging het om 3x rommel op straat die aangestoken was.
Vorig jaar is de brandweer tijdens de jaarwisseling 7 keer uitgerukt (1x brand vuilnis,
3x vuilcontainers,3x brand ondergrondse vuilcontainer).
Politie:
Het basisteam van de politie Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg was tijdens de
jaarwisseling erg druk met incidenten in de omliggende gemeenten. Zowel in Zeist als in
Woudenberg is het erg onrustig geweest en moest zelfs de ME eraan te pas komen om de

situatie weer onder controle te krijgen. In Leusden is het een stuk rustiger verlopen en
hebben we geen grote incidenten gehad. In de periode van 21 december tot 1 januari zijn de
volgende meldingen binnengekomen bij de politie (gekoppeld aan de jaarwisseling):
Afsteken vuurwerk

29

(11 tijdens de jaarwisseling)

Meldingen jeugdoverlast

5

( 2 tijdens de jaarwisseling)

Vandalisme

2

Vernieling van auto/

1

Brand

1

Vernieling

1

Ruzie Twist

1

Gemeente:
Binnen de gemeente hebben we geprobeerd op diverse manieren overlast tijdens de
jaarwisseling te voorkomen. Hierbij is vooral de samenwerking gezocht met de inwoners.
Vanuit de buitendienst en de milieustraat is er voorafgaand aan de jaarwisseling proactief
ingezet op het aanspreken van inwoners m.b.t. brandbare goederen die in de voortuin lagen
c.q. in de nabijheid van de woning. Deze zijn door de bewoners opgeruimd of daar waar
nodig in samenwerking met de gemeente.
De schade aan gemeentelijke eigendommen komt tijdens de jaarwisseling 2020-2021 neer
op 3700 euro. Dit is de schade voor 9 prullenbakken, 4 verkeersborden en 1 bankje. Het van
tevoren weghalen van de prullenbakken is dusdanig veel werk, dat deze kosten ongeveer
gelijk zouden zijn aan het schadebedrag was nu is ontstaan door vernieling aan
gemeentelijke eigendommen. Dit zal dus geen effect hebben op het verlagen van het
schadebedrag.
Vorig jaar lag het schadebedrag lager, maar hierbij moet wel opgemerkt worden dat alle
prullenbakken die toen vernield werden, vervangen konden worden door prullenbakken uit
eigen voorraad. Hiervoor zijn toen geen kosten gerekend en daarom viel het schadebedrag
laag uit.
Jaarwisselin
g
Schadebedrag

20132014
€ 4.400

20142015
€ 12.305

20152016
€ 4.110

20162017
€ 6.850

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

€ 4.990

€ 1.500

€ 1.200

€ 3.700

In de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling hebben we extra toezichthouders en
handhavers ingezet. Deze toezichthouders hebben gecontroleerd op de Coronamaatregelen
(winkelgebieden), eventuele overlast gevende groepen (jongeren), carbidschieten en
vuurwerkoverlast. Enkele dagen voor de jaarwisseling heeft de gemeentelijke toezichthouder
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gezamenlijk met de politie en de toezichthouder van Woudenberg een vuurwerkactie
gedraaid over meerdere dagen. Hierbij zijn geen grote incidenten gemeld.
De gemeente heeft 8 meldingen gehad van vuurwerkoverlast in de periode voorafgaand aan
de jaarwisseling en tijdens de jaarwisseling zelf. Eén van deze meldingen ging over
carbidschieten op het terrein naast de Spieghel. Echter was de overlast niet alleen afkomstig
van het carbidschieten, maar voornamelijk van een andere groep jongeren die aan het eind
van het carbidschieten zijn komen kijken. Toen de carbidschieters naar huis zijn gegaan, is
deze groep blijven staan en hebben daar vuurwerk en nitraten afgestoken. De burgemeester
heeft een gesprek met deze groep gevoerd en zij zijn uiteindelijk rustig uit elkaar gegaan. Na
18:00 is de jaarwisseling erg rustig verlopen.
Jongerenwerker:
De jongerenwerker heeft op oudejaarsdag kunnen concluderen dat er weinig jongeren op
straat waren. Zij heeft jeugd tegenover Fort’33 gesproken en deze bleken uit Woudenberg
en Hoogland te komen. Zij wilde zelfgemaakte carbid-blikken gaan schieten en later op de
avond gingen ze naar Hoogland om te feesten.
In de Berkelwijk was een grote groep met kinderen slaags geraakt en bij toeval kwam de
jongerenwerker langs. De ruzie werd gelijk uitgesproken. Op de vraag wat de jongeren
tijdens de avonduren gingen doen, bleek dat ze van de ouders in de wijk vuurwerk mochten
afsteken. Er was vanuit de ouders weinig betrokkenheid richting het vuurwerkverbod.
Agressie hulpverleners:
Binnen de gemeente Leusden zijn er rondom de jaarwisseling géén meldingen van agressie
tegen hulpverleners binnengekomen.
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