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19 januari 2015 
Raadsinformatiebrief jaarwisseling 2014-2015 
Laura Scholte 
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Geachte leden van de raad, 
 
Middels deze memo wil ik u wat uitgebreider informeren over het verloop van de jaarwisseling en 
over het schade bedrag van de vuurwerkvernielingen. 
 
Verloop jaarwisseling 
Afgelopen week is de evaluatie geweest met alle betrokken diensten en afdelingen,  daarin is 
naar voren gekomen dat de jaarwisseling rustig is verlopen. Op twee containerbrandjes en een 
voertuigbrand na zijn er geen grote noemenswaardige incidenten gebeurd.  
Een van de aandachtspunten die wel naar voren is gekomen zijn de vele vernielingen, van 
voornamelijk prullenbakken, aan de Sleedoorn in Poortugaal. Hier wordt volgend jaar extra 
aandacht aan besteedt om te kijken naar passende maatregelen.  
 
Tevens de landelijke trend dat er meer zwaarder (illegaal) vuurwerk wordt afgestoken was ook 
dit jaar in onze gemeente te merken. Dit blijft een aandachtspunt voor komende jaren bij alle 
hulpdiensten.  
 
Dit jaar was het eerste jaar dat het afsteken van vuurwerk werden beperkt van 18.00 uur op 31 
december tot 02.00 uur op 1 januari. Zowel de gemeentelijke Boa’s als de politie hebben hierop 
overdag gehandhaafd en bij beide partijen was het algemene beeld dat de meeste mensen zich 
aan deze tijden hebben gehouden. 
 
Schades jaarwisseling 
In vergelijking met vorig jaar kan ik u vertellen dat wij dit jaar minder schades vanuit 
vuurwerkvernielingen hebben in de gehele gemeente. Het schade bedrag is in elke kern 
verminderd ten opzichte van vorig jaar. Het overzicht hiervan kunt u hieronder lezen: 
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 2013-2014 2014-2015 
Rhoon 3850,- euro 2900,- euro 
Portland 2350,- euro 1770,- euro 
Poortugaal 14.895,- euro 8720,- euro 
 
Uiteraard wil ik hier wel aan toevoegen dat elke schade er één teveel is en dat wij proberen ook 
de schades zoveel mogelijk te verhalen op de dader en dat we elk jaar verschillende 
maatregelen inzetten om de schades nog meer te  verminderen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


