
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Met deze brief informeer ik u over het verloop van de jaarwisseling 2018-

2019. Tijdens de jaarwisseling zelf zijn er weinig incidenten geweest, maar de 

aanloop naar de jaarwisseling was in Paddepoel en Hoogkerk onrustig.  

 

Ook dit jaar hebben we gewerkt met de projectgroep oud en nieuw, met een 

integrale aanpak binnen de stadsdelen. Haren en Ten Boer zijn hierin vanaf 

het begin meegenomen.   

 

Preventieve maatregelen 

Elk jaar nemen we maatregelen om de jaarwisseling rustig te laten verlopen 

en om schade en overlast zoveel als mogelijk te voorkomen. Onder andere op 

uw verzoek is er dit jaar extra inzet geweest op preventie en voorlichting. 

Voorafgaand aan de jaarwisseling is er fors ingezet op een communicatie-

campagne gericht op bewustwording van de gevaren en overlast die vuurwerk 

geeft. Samen met hulpdiensten, studentenverenigingen en 

binnenstadondernemers is er een campagne gevoerd voor een veiliger feest.  

 

Halt heeft de voorlichting aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs 

flink uitgebreid. In nauwe samenwerking met de stadsdelen zijn de scholen 

gericht benaderd voor lessen ‘overlast rond de jaarwisseling’. Halt heeft dit 

jaar in totaal 81 lessen verzorgd (ter vergelijking; vorig jaar zijn er 54 lessen 

verzorgd). Ook zijn op maat voorlichtingen gegeven in de jeugdsozen van 

Beijum, Oosterpark, en Indische buurt/Korrewegwijk. 

Verder heeft Halt in de aanpak problematische jeugd onder meer samen met 

de politie in totaal 17 huisbezoeken afgelegd in Hoogkerk en Paddepoel. 

 

Hot spot locaties en incidenten 

Een aantal locaties was als ‘hot spot’ aangemerkt waarvoor specifieke 

maatregelen waren getroffen. Deze maatregelen hebben over het algemeen 
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goed gewerkt. Zo was er extra aandacht voor jeugd(groepen), werd in een 

aantal gevallen afspraken gemaakt met bewoners over een vuur en werd dit 

gefaciliteerd met een containerbak of vuurtonnen. Daarnaast was op een 

aantal locaties extra toezicht van politie en inzet van jongerenwerkers en 

jeugdstraatwerk.  

In aanloop naar de jaarwisseling is er extra contact geweest met de 

problematische jeugd en hun ouders in Lewenborg, Paddepoel en Hoogkerk.  

 

Onrust in aanloop naar oud en nieuw 

In aanloop naar oud en nieuw was het onrustig in Hoogkerk en Paddepoel. 

Vanwege de toenemende onrust is de driehoek bijeen geweest. 

 

In Hoogkerk begonnen de eerste buitenbrandjes op de avond van 23 december, 

in de loop van de dagen namen deze brandjes in omvang en aantal toe. Men 

was duidelijk uit op een kat- en muisspel met de hulpdiensten. 

Van een aantal woningen, zowel leegstaande woningen als een bewoonde 

woning, zijn de ruiten ingegooid.  

Afgesproken werd om vooreerst in te zetten op de dialoog en de-escalatie.  

Ik heb vervolgens op 29 december een aantal bewoners van Hoogkerk 

bezocht en de situatie met ze besproken. Dat heeft geleid tot de afspraak dat 

de vuurbak diezelfde dag op het Nijverheidsplein geplaatst zou worden.  

Een aantal buurtbewoners wilde zich inzetten om de jeugd in toom te houden 

en het vuur te reguleren. Verder was afgesproken dat politie, brandweer en 

gemeentereiniging vanaf dat moment dagelijks vanaf 17.00 uur paraat zouden 

staan ten behoeve van het snel blussen en ruimen.  

De de-escalerende lijn heeft gewerkt. Vanaf 29 december ’s avonds bleef het 

rustig. Er werd vuur gestookt in de vuurbak, de sfeer was goed. Ook tijdens 

de jaarwisseling was de sfeer gemoedelijk en de bewoners hadden een feest 

georganiseerd op het Nijverheidsplein. 

 

Ook in Paddepoel (omgeving Voermanstraat, Grote Beerstraat) was het in 

aanloop naar oud en nieuw onrustig vanwege brandjes en vernielingen.  

Op de avond van 29 december werd de sfeer grimmiger, hulpdiensten werden 

belaagd en gehinderd in hun werk. Daarom werd op 30 december ’s avonds 

extra politie ingezet om aanhoudingen te verrichten. Uiteindelijk is ’s avonds 

laat de Mobiele Eenheid ingezet met als doel een groot aantal 

overlastgevende personen op te pakken en daarmee de rust en veiligheid in de 

wijk te herstellen.  

Naast buurtbewoners, bleek het ook te gaan om personen die niet in de wijk 

woonachtig zijn en met elkaar afgesproken hadden naar Paddepoel te komen. 

Uiteindelijk zijn 14 mensen aangehouden, daarvan zaten er nog 6 vast tijdens 

de jaarwisseling. Daarna is het tijdens de jaarwisseling rustig gebleven.  



 

3 

 

 
 
 

 

Op oudejaarsochtend ben ik de wijk in geweest en heb met een aantal 

wijkbewoners gesproken. Het is mij gebleken dat een aantal van de 

aangehouden personen al geruime tijd veel overlast veroorzaakt in de buurt, 

ook los van oud en nieuw.  

 

Incidenten 

Met de inzet van 2 Multidisciplinaire Surveillance Teams (MST) is een 

efficiënte inzet van het zogenoemde ‘treintje' gerealiseerd (politie, 

tankautospuit en containerwagen van Stadsbeheer) ten behoeve van het 

blussen en ruimen van branden. In de stad Groningen werden 94 meldingen 

ontvangen, waarop 28 inzetten volgde. Daarmee was de inzet iets meer dan 

het voorgaande jaar. De sfeer op straat was gemoedelijk en de hulpdiensten 

hebben goed hun werk kunnen doen in dit ‘treintje’, er is geen agressie of 

geweld gebruikt. 

 

In Haren is de brandweer een keer ingezet vanwege een vuurpijl op een dak 

en het blussen van een vreugdevuur. Verder waren er in Haren, Glimmen en 

Onnen drie vreugdevuren in een vuurcontainer. Bewoners namen de 

verantwoordelijkheid voor een veilig verloop.  

In Ten Boer zijn er iets meer brandjes geweest op bestrating dan afgelopen 

jaar (vreugdvuurtjes), maar inzet van de brandweer is niet nodig geweest. 

 

Geweld tegen hulpverleners  

We kunnen constateren dat ramen van politieauto’s zijn ingegooid, dat er met 

vuurwerk naar hulpverleners gegooid werd en dat er stenen verzameld 

werden met de intentie om deze naar de hulpverleners te gooien.  

Deze gebeurtenissen hebben zich voorgedaan in aanloop naar oud en nieuw. 

Uiteraard keur ik dit gedrag ten zeerste af en wil ik dat de verantwoordelijken 

hiervoor gestraft worden. Ik ga hierover nader in gesprek met de leden van de 

lokale driehoek.  

 

Oud en nieuw in de binnenstad 

Aftelmoment 

Het aftelmoment op de Vismarkt trok dit jaar zo’n 5.500 – 6.000 bezoekers.  

De Vismarkt was een evenemententerrein met passende veiligheidsmaat-

regelen. De crowdmanagement maatregelen hebben goed gewerkt.  

Om te zorgen dat het terrein vuurwerkvrij was, werd er gewerkt met geleide 

toegangswegen met controle door beveiligers. Uiteindelijk is er toch op een 

paar plekken aan de rand van de Vismarkt iets van grondvuurwerk 

afgestoken. Twee personen zijn aangehouden door de beveiliging en 

overgedragen aan de politie.  

 

Horeca 

Ook dit jaar waren er weer veel besloten feesten in de horeca, het 

bezoekersaantal was echter minder dan voorgaande jaren. Het was een beeld 

van een drukke uitgaansavond met enkele incidenten.  
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Vuurwerk en vuurwerkvrije zones 

Op uw verzoek was het aantal vuurwerkvrije zones dit jaar uitgebreid naar 10. 

Evenals vorig jaar werden er 8 BOA’s en 20 beveiligers ingezet voor het 

toezicht in deze zones. Er werd nauwelijks vuurwerk afgestoken in de zones, 

met uitzondering van de zone in het uitgaansgebied. Het toezicht had zich 

grotendeels geconcentreerd op de Vismarkt, rondom de mensenmassa van het 

aftelmoment. Op de Grote Markt, waar beduidend minder mensen waren, 

werd op enig moment wel vuurwerk afgestoken. Dit bleek niet te handhaven.  

Wat dit jaar opviel was het grote aantal Duitse bezoekers. Zij waren niet op 

de hoogte van de vuurwerkvrije zone in het uitgaansgebied. We zullen dit als 

aandachtspunt in de communicatie meenemen voor het komende jaar. 

 

In Ten Boer werd voor de tweede keer een vuurwerkshow georganiseerd bij 

het sportveld. De vuurwerkshow startte om 0.45 uur en werd bezocht door 

zo’n 500 inwoners van ten Boer. Nadien was er gelegenheid voor een drankje 

in het dorpshuis van Ten Boer. 

 

Schade aan gemeentelijke eigendommen 

De schade die is toegebracht aan gemeentelijke eigendommen bedraagt voor 

Groningen € 23.006,-. Dat is zo’n € 6.000,- meer dan vorig jaar. De toename 

wordt vooral veroorzaakt door schade aan asfalt, het vervangen van kliko’s en 

de reparatie van een ondergrondse container. 

De schade in Ten Boer bedraagt dit jaar € 1.885,-. 

De schade in Haren bedraagt € 3.300,-. 

 

Aandachtspunten voor volgend jaar  

- De onrust in aanloop naar oud en nieuw was zorgelijk en vroeg om 

gericht ingrijpen om de openbare orde en veiligheid te herstellen.  

We moeten ervoor waken dat dit niet een nieuwe trend wordt. We 

hebben er nu voor gekozen om de-escalerend op te treden.  

- Een aantal personen bleek eerder betrokken te zijn geweest bij 

incidenten en overlast in de buurt en was bekend bij hulpverleners.  

Dit maakt inzichtelijk dat er nog meer integraal samengewerkt moet 

worden tussen zorg en veiligheid. Wij gaan de samenwerking op dit 

punt intensiveren, waarbij we gericht gaan inzetten op dossieropbouw 

en het volgen van deze personen. Hiermee kunnen we incidenten zoals 

in Paddepoel voorkomen door eerder en beter in te grijpen met een 

persoonsgerichte aanpak en eventuele specifieke maatregelen voor 

oud en nieuw.  

- In de gemeente Groningen hebben we thans te maken met gebieden 

waar carbid schieten een traditie is. Met het oog op de veiligheid is het 

goed om de regulering van het carbid schieten nog eens nader te 

beoordelen.  
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- Het is momenteel zo dat in elke wijk meerdere vreugdevuren gestookt 

worden. Wij zetten in op voorlichting hierover en we kunnen in 

samenwerking met omwonenden een vuur faciliteren zodat het veilig 

gebeurt. De vraag is of dit in de toekomst op dezelfde manier moet. 

Wij zullen dit opnieuw gaan beoordelen.  

- Conform de motie van GroenLinks van afgelopen jaar, zal er dit jaar 

een onderzoek plaatsvinden naar de haalbaarheid van een centrale 

vuurwerkshow in onze gemeente. Wij zullen u uiteraard informeren 

over de uitkomsten van dit onderzoek en het vervolg met u bespreken.   

 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester van Groningen, 

 

 

 

 

Peter den Oudsten 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


