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Met deze brief willen wij u informeren over het verloop van de jaarw isseling 
2017-2018. Uit de eerste bevindingen komt een beeld naar voren van een 
jaarvsisseling die in goede sfeer is verlopen, zowel in de binnenstad als in de 
wijken. 

Oud en nieuw is een feest met risico's. De voorbereidingen vooreen preuige 
en veilige viering van oud en nieuw worden daarom al in de zomer gestart. 
De integrale aanpak binnen de projectgroep en de stadsdelen werkt goed. 
Diverse partijen werken al geruime tijd samen, signaleren en analyseren de 
risicovolle situaties en ontwikkelen een gezamenlijke aanpak. De kracht zit 
vooral in de preventie. Bewonersparticipatie is hierbij van groot belang. We 
stimuleren en ondersteunen initiatieven van bewoners zoals een gezamenlijk 
feest, het beperken van afsteken van vuurwerk en in een enkel geval op een 
aangewezen locatie een vreugdevuur. 

Hot spot locaties, incidenten en meldingen 
F.en aantal locaties in de stad was als een hot spot locatie aangemerkt, 
waarvoor specifieke maatregelen waren getroffen. 
Deze maatregelen hebben over het algemeen goed gewerkt. Deze varieerden 
van extra aandacht voor jeugd(groepen) door de jongerenwerkers, gesprek 
met de burgemeester, een gebiedsverbod. een burgemecslersbrief naar 
jongeren naar aanleiding van overlast van hel afgelopen jaar en er werden 
fysieke maatregelen ingesteld zoals cameratoezicht en extra verlichting. Ook 
werden in een enkel geval afspraken gemaakt met bewoners over een vuur en 
werd dit gefaciliteerd met een containerbak of vuurtonnen. waarvoor 
bewoners de verantwoordelijkheid droegen. Daarnaast was op een aantal 
locaties extra toezicht van politie en inzet van jongerenwerkers. 
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1 ijdens de avond en nacht was er veel inzet van politie, brandweer. 
Stadsloezicht. Stadsbeheer en WIJ. 
De politie heeft zo'n 140 incidenten geregistreerd, ruim 50 meer dan vorig 
jaar. Deze stijging is onder andere een gevolg van het feit dat de politie meer 
heeft ingezet op het vastleggen van incidenten, juist vanwege het nemen van 
eventuele maatregelen in het vervolg. Ruim driekwart van de incidenten heeft 
betrekking op brand en vuurwerk. Er zijn 4 aanhoudingen verricht, 3 minder 
dan vorig jaar. Het totaalbeeld is een relatief rustig verloop van de 
jaarwisseling. 
Door een goede samenwerking tussen politie en de jongerenwerkers van WIJ 
is escalatie in een aantal situaties juist voorkomen. 
F,r zijn geen incidenten gemeld in kader Veilige Publieke Taak. 

Met de inzet van 2 Multidisciplinaire Surveillance Teams is een efficiënte 
inzet van 'het treintje" gerealiseerd (politie, tankautospuit en containerwagen 
van Stadsbeheer) ten behoeve van het blussen en ruimen van branden. Het 
merendeel van de meldingen kwam binnen tussen 20.00 en 04.00 uur. er zi jn 
ongeveer 75 meldingen verwerkt. In ruim 20 situaties was een volledige inzet 
van het treintje noodzakelijk. In andere situaties hadden bewoners o f politie 
kleine brandjes geblust. De weersomstandigheden hadden een gunstig effect 
op de brandjes tijdens de jaarwisseling; de brandweer trof een aantal natte 
brandstapels aan, deze werden geruimd door Stadsbeheer. 
Tijdens het blussen hebben zich geen incidenten voorgedaan, de sfeer was 
over het algemeen gemoedelijk. 
{•r l i jkt een lichte toename te zi jn van het aantal vuren in tonnen en 
vuurkorven (met kerstbomen en schoon hout als brandstof). Maar er zijn ook 
plaatsen waar de voorraad g ro fvu i l wordt opgestookt. 

Oud en nieuw in de binnenstad 
Oud en nieuw in de binnenstad was ook dit jaar weer vergelijkbaar met een 
drukke uitgaansavond. De horeca organiseerde feesten voor diverse 
doelgroepen, met kaartverkoop. Voorafgaand aan de jaarwisseling was er een 
overleg geweest met de horeca over maatregelen zoals beveiliging, 
bezoekersaantallen, toezicht op schenken aan minderjarigen en doorschenken. 
Tijdens de jaarw isseling was er ook controle vanuit horecatoezicht. 

Op de Vismarkt was er tussen 23.30 en 00.30 uur een aftelmoment, l i r waren 
naar schatting tussen de 5000 en 6000 bezoekers (afgelopen jaar zo"n 3500). 
Het aflelmoment loonde in presentatie wat "mager" len opzichte van een volle 
Vismarkt. De geluidsinstallatie was niet toereikend, het podium was slecht 
zichtbaar en weinig belicht. De sfeer in hel publiek was goed. Er waren voor 
het merendeel jongeren, maar ook wel wal ouder publiek. Na 00.30 uur ging 
het merendeel van hel publiek de horeca in. Beelden van hel aftelmoment 
waren te zien in hel NOS journaal. 
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Mede op init iatief van de Groninger City Club is er in samenwerking met de 
gemeente een installatie met 'digitaal vuurwerk" geplaatst op de verhoging op 
de kop van de Vismarkt. Burgers konden d.m.v. een app het vuurwerk 
activeren. Hel digitale vuurwerk was een mooi in i t iat ief in een gebied wat 
was aangemerkt als vuurwerkvri je zone. De ui lwerking viel wal legen: 
vanwege technische problemen is de inslallalie later geplaatst en vanwege de 
storm eerder verw ijderd. De installatie was klein en gaf een gering 
"vuurwerkeffect". 

Vuurwerklelsel 
Ui l een invenlarisalie van Vei l igheidNl. bl i jkt dat er op de spoedeisende hulp 
van hel U M C G 4 slachtoffers met vuurwerkletsel zi jn behandeld en op de 
spoedeisende hulp van hel Martiniziekenhuis 3 slachtoffers. 
Bi j de huisartsenpost zi jn 23 slachtoffers met kleine verwondingen 
behandeld. 
Het brandwondencentrum heeft 18 slachtoffers behandeld, een aantal hiervan 
zijn ook opgenomen. Hel brandwondencentrum behandelt slachtoffers uit een 
groot verzorgingsgebied. 

Feesten en activiteiten 
Op een aantal locaties in de stad werden feesten georganiseerd voor diverse 
doelgroepen en met grote bezoekersaantallen. Spreiding van bezoekers over 
diverse evenementen is juist wenselijk met oud en nieuw, daarmee wordt de 
druk van de binnenstad gehaald. We monitoren de draaiboeken en zien erop 
toe dat de feesten op een veilige w ijze verlopen. 
Op hel Suikerunielerrein waren er 2 feesten met in totaal ongeveer 4500 
bezoekers. In cultuurcentrum De Ooslerpoort was een feest mei 2750 
bezoekers. 
Ook was er het jaarli jkse feest in de sporthal van Hoogkerk voor de bewoners 
van Hoogkerk. Dit feest was druk bezocht met ruim 800 vooral jonge 
bezoekers. 

WIJ heefi ook dit jaar in de kerslvakantieperiode een gevarieerd 
activiteitenaanbod "Opzngronings" georganiseerd in de wijken, maar ook 
stedelijk voor jongeren van 4-18 jaar. Deze activiteiten voorzien in een 
behoefte en zijn goed bezocht. 

Vuurwerkuerelateerde maatregelen 
Vuurwerkvrije zones 
Dit jaar waren er in totaal 8 vuurwerkvrije zones, een uitbreiding ten opzichte 
van hel afgelopen jaar met een vuurwerkvrije zone in hel uitgaansgebied. De 
vuurwerkvrije zone betrof de periode van "s avonds 18.00 uur lot "s nachts 
02.00 uur. Er werd toezicht gehouden door 8 BOA's en 20 beveiligers. 

Er was een communicatiecampagne in de maand december, gericht op 
verantwoordelijkheidsgevoel en gezond verstand van burgers mei als slogan: 
"Welkom in de binnenstad, maar laatje vuurwerk alsjeblieft thuis". 
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Er is samenwerking gezocht met de horeca, Groningen City Club en de 
studenlenverenigingen. Z i j ondersteunden de campagne door verspreiding 
van de posters waarop tevens hun logo/naam stond vermeld. De posters 
werden verspreid via de horeca, Groninger City Club, studenlenverenigingen, 
de gemeentelijke gebouwen en de WIJ locaties. Verder hebben de bewoners 
binnen de diepenring een brief gekregen en is informatie verspreid via de 
websites, digitale nieuwsbrieven en de social media. Hel Klant Contact 
Centrum was t i jd ig geïnformeerd om vragen van bewoners Ie beantwoorden. 
Er was veel aandacht vanuit de media voor de vuurwerkvrije maatregelen. De 
berichtgeving hierover was positief en was daarmee ook ondersteunend aan 
onze campagne. 
Met webcare werd gevolgd wat zoal de meningen waren m.b.l. vuurwerkvri j : 
deze varieerden van positief lot negatief. l-> zijn duidelijke voor- en 
tegenstanders van vuurwerk. Toch l i jkt de boodschap wel aan te slaan. 
Burgers hebben er overwegend wel begrip voor dal hel afsteken van 
vuurwerk in een drukke binnenstad risicovol is. 

In het uitgaansgebied werd in de loop van de avond een aantal keren burgers 
aangesproken die voornemens waren vuurwerk af Ie steken. Vanaf 23.30 uur 
staken meerdere personen vuurwerk af en rond middernacht werd er 
vuurwerk afgestoken rondom de Vismarkt (vooral in de zijstraten) en de 
Grote Markt. Dit was niet meer tegen te houden. In overieg met de politie is 
hier door de toezichthouders niet verdergaand legen opgetreden. Toch werd er 
minder vuurwerk afgestoken dan voorgaande jaren. Rond 01.00 uur werd er 
nauwelijks nog vuurwerk afgestoken in hel uitgaansgebied. 
In de overige vuurwerkvri je zones werd gedurende de aanwezigheid van 
toezichthouders nauwelijks tol geen vuurwerk afgestoken. Veelal werden 
mensen preventief aangesproken dat ze een vuurwerkvri je zone binnenliepen. 
Bij het Heijmanshuis werd wel een groep aangesproken op hel afsteken van 
vuurwerk, deze vuurwerkvri je zone l igl in een woonomgeving. 
Vooraf was bepaald dat burgers zouden w orden aangesproken en er enkel 
gehandhaafd zou worden bij excessen. Handhaven is amper mogelijk, en 
vooral niet in de binnenstad met duizenden mensen op de been. 

Bewonersiniliatieven vuurwerkvrij 
Dit jaar hadden we twee vuurwerkvri je zones op initiatief van bewoners. Er 
w as geen toezicht vanuit de gemeente, bewoners namen zelf een aantal 
maatregelen. Er was afstemming mei het project oud en nieuw en er werd 
ondersteuning geboden. 

De bewonersorganisatie Zeeheldenbuurt had een aantal straten als 
vuurwerkvri j aangemerkt en een feestelijke activiteit georganiseerd bij hel 
van Brakelplein. Op deze plek verzamelden zich rond middernacht zo"n 200 
bewoners en werd er vuurwerk afgestoken. De insteek van de bewoners was 
om hel vuurwerk af te steken op een gezamenlijk punt. zodat bewoners die 
niet van vuurwerk houden er zo min mogelijk last van hebben. De indruk was 
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dal er meer vuurwerk centraal vserd afgestoken, maar in de omliggende 
stralen v\erd ook nog vuurwerk afgestoken. 

Ook was er een bewonersinitialief voor een vuurwerkvrije zone rondom de 
kinderboerderij Eelderbaan en manege de Oude Held. Een bewoner was in 
samenwerking mei een opbouw werker van WIJ actief op zoek gegaan naar 
een breder draagvlak in de buurt. Het buurtprevenlieteam bood ondersteuning 
door dit gebied in hun rondes mee te nemen. Er is rondom de manege en de 
kinderboerderij minder vuurwerk afgestoken dan voorheen. De wens is geuit 
om dit gebied volgend jaar mee le nemen in de vuurwerkvrije zones. 

('uwwerkvoorliehlin^ 
Hall heeft dit jaar meer de aansluiting gezocht bij de stadsdelen en is actiever 
ingezet op vooriichting op scholen. Halt heeft in de aanloop naar oud en 
nieuw op diverse scholen in de stad in totaal 54 "vuurwerklessen" gegeven. 
Halt en brandweer hebben dit jaar voor het eerst een vuurwerkcarrousel 
georganiseerd op praktijkschool De Bolster voorde leeftijdsgroep 12-13 
jarigen. 

In aanloop naar en tijdens de jaarw isseling hebben de jongerenwerkers van 
WIJ vuurwerkbril lcn uitgedeeld. Ook werden jongeren gewezen op het veil ig 
afsteken van vuurwerk. 

\ 'uurwerkoverla.st 
Bij hel meldpunt Overlast en Zorg zijn in de periode I december 2017 tot 4 
januari 2018 in totaal 33 meldingen binnengekomen van overlast door 
vuurwerk. De meldingen waren verspreid over de stad. Een deel van de 
meldingen betrof hel afsteken van zwaar (vermoedelijk illegaal) vuurwerk. In 
totaal 6 meldingen hadden betrekking op overiasl voor dieren. Hel merendeel 
van de meldingen wordt gedaan in aanloop naar de jaarwisseling 

Schade 
De schade die tijdens de jaarwisseling is toegebracht aan gemeentelijke 
eigendommen bedraagt € 16.781,— (zie bijlage). Daarmee is de schade zo'n 
€ 3.000,— lager dan lager dan het afgelopen jaar. 
Voorafgaand aan de jaarw isseling heeft Stadsbeheer bovengrondse papier- en 
kledingconlainers en afvalbakken verwijderd en ondergrondse containers 
afgesloten. Ook zijn er in diverse wijken opruimacties gehouden waardoor er 
minder brandbaar materiaal voorhanden was. Daarmee is schade voorkomen. 

We kunnen concluderen dal de jaarw isseling in onze stad relatief rustig en in 
goede sfeer is verlopen. De incidenten waren beheersbaar. De schade is 
wederom minder dan vorig jaar. De vuurwerkvrije zones lijken wel enig 
effect le hebben. 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert in haar rapport 
"Veiligheidsrisico's jaarwisseling" dat oud en nieuw een feest is mei een 
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schaduwzijde vanwege de vuurwerkrisico's en verstoringen van de openbare 
orde. Dit is een hardnekkig probleem. Landelijk en lokaal zal de urgentie 
gevoeld moeten worden om maatregelen te nemen om dit patroon te 
doorbreken. Het maatschappelijk debat over de veiligheidsrisico"s tijdens de 
jaarwisseling komt op gang. wi j zullen hierbij aansluiten. De aanbevelingen 
uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veil igheid willen we dit voorjaar 
mei uw raad bespreken en loepassen op de Groningse situatie. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd. 

Mel vriendelijke groet. 
burgemeester en weihouders van Groningen. 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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Overzicht schade 
M a t . -1- A r b e i d 

V e r h a r d i n q 
1 Asfal t Herstel 98 m2 € 60,00 e € 5 . 8 8 0 , 0 0 
2 Asfal t Vervangen door k l inkers m2 € 55,00 c c -
3 Open ve rha rd inq Herstel 116 m2 € 25,00 € e 2 . 9 0 0 , 0 0 
4 Open ve rha rd inq Schoonmaak 463 m2 € 5,00 e € 2 . 3 1 5 , 0 0 
5 Ha l fve rhard ing Herstel m2 C 175,00 € c -
/ Penet ra t iepad Herstel m2 e 30,00 c c 
8 Zandpad Herstel m2 e 30,00 e c 
9 S( or iabr iks Herstel m2 e 80,00 c c 
10 Ste lconplaat Vervanq ing st c 325,00 e e 
11 T ro t to i rband Vervang ing st € 60,00 c c 
12 Rubber teqel Vervang ing m2 € 100,00 c c 
13 Happy Landing Herstel m2 € 250,00 e c 

G r o e n 
20 Gazon Herstel 4 3 2 m2 C 3,00 € c 1 . 2 9 6 , 0 0 
21 Bomen Herp lan t st e 450,00 e c -
22 Heesters Herp lan t m l c 40,00 e e 
23 Haaq Herp lan t m l € 40,00 c 
24 Biels Vervanq ing st € 45,00 e c 
25 Boompaa l Vervanq ing st e 23,00 c c -
2b Beplant ing Vervang ing 9 m2 € 25,00 e c 2 2 5 , 0 0 
2 / Paal hondenu i t laa tqeb ied Vervanq inq st e 100,00 c -
28 B loembak Vervang ing st e 250,00 e c 

M e u b i l a i r g e m e e n t e 
30 Be tonrand zandbak Reparat ie st e 100,00 e e 
31 Putdeksel Vervang ing st € 35,00 e € -
32 Conta iner MD Vervang ing 1 st 80 ,00 e c 8 0 , 0 0 
33 Ondergrondse conta iner Vervang ing st € 4 .000 ,00 c e -
34 Ondergrondse conta iner herstel st € 1.000,00 e 
35 Ver l icht ing comp le te mast Vervang ing st c 675,00 € e 
36 Ver l icht ing a rma tuu r Vervanq ing st € 250,00 C c 
3 / Ver l ich t ing mastdeur 1 lerstel st € 50,00 C c -
38 Speel toeste l k le in Vervanq ing 2 st e 600,00 € c 1 . 2 0 0 , 0 0 
39 Speel toeste l k lein Herstel st c 100,00 c -
40 Verkeersbord / s t raa tnaambord Vervang ing 14 st c 100,00 € c 1 . 4 0 0 , 0 0 
4 1 Verkeersbord -i- Paal Vervang ing st c 250,00 € c -
42 Verkeerszu i l Vervang ing st c 500,00 € c -
4 3 A fva lbak Vervang ing 7 st c 195,00 € c 1 . 3 6 5 , 0 0 
44 Afs lu i thek Vervanq inq st c 350,00 € e -
45 Bank eenvoud ig Vervanq inq st e 400,00 € c 
46 Fietsbeuqels per rek 6 p laatsen Vervanq ing st c 350,00 C c -
47 Afs lu i tpaal Vervang ing 2 st c 60,00 C c 1 2 0 , 0 0 
48 Hekwerk Vervanq ing m l c 150,00 c c -
49 VRI Vervanq ing st c 250,00 € 

D i v e r s e n 
50 Houten brug Vervanq inq st e 
51 p 
52 

T o t a a l g e m e e n t e c 1 6 . 7 8 1 , 0 0 
V o r i g j a a r e 19 .665 ,00 

M e u b i l a i r d e r d e n 
70 Br ievenbus Vervanq inq 1 st c Onbekend c 
71 Abr i (aanta l locat ies) Herstel 3 st € Onbekend c 
72 CAI -kas t Vervanq ing 0 st € Onbekend c 
73 Telefooncel Herstel 0 st € Onbekend c 
74 Mupi Herstel 0 st € Onbekend € 75 Spoo rboom Herstel 0 st € Onbekend C 76 Stadsp la t tegrond Herstel st Onbekend 

Totaalschade geschiedenis 
2002 € 46.456,00 
2003 e 44.483,00 
2004 € 61.128,00 
2005 € 63.225,00 
2006 e 135.315,00 
2007 € 111.286,00 
2008 c 65.216,00 
2009 e 24.357,00 
2010 e 29.072,00 
2011 e 21.610,00 
2012 e 24.110,00 
2013 e 31.813,00 
2014 e 19.660,00 
2015 e 30.963,00 
2016 € 19.665,00 
2017 € 16.781,00 


