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Onderwerp: jaarwisseling 2022-2023 
 
 
Geachte leden van het college, 
 
Allereerst wens ik u de beste wensen voor 2023 namens het bestuur van VvE P.J. Oudstraat 4-162. In deze 
brief delen we als bestuur u mede hoe vervelend de jaarwisseling 2022-2023 bij ons complex is verlopen. 
Tevens vraag ik u om uw besluit te herzien om bij komende jaarwisselingen geen hekken te plaatsen rondom 
de vuurwerkvrije zone voor ons appartementencomplex. 
 
Het begin 
Tijdens de jaarwisseling 2018/2019 en 2019/2020 is er voor bijna € 30.000 aan vuurwerkschade ontstaan aan 
ons appartementencomplex. Dit hebben wij toen ook aan u medegedeeld. Naast het financiële gedeelte heeft 
de schade ook gezorgd voor een onveilig gevoel bij bewoners. Bovendien heeft het herstellen van de schade 
ontelbare uren gekost van bestuursleden die vrijwillig veel tijd steken in het netjes houden van het complex en 
de omgeving. Als bestuur waren wij daarom blij dat u als college de P.J. Oudstraat afgelopen drie 
jaarwisselingen als vuurwerkvrije zone heeft bestempeld en het grote gemeentelijke grasveld voor ons 
complex met hekken heeft afgezet. 
 
Verloop jaarwisseling 2022-2023 
Vanaf 31 december 2022 +/- 12.00 uur is het vanaf de hoek P.J. Oudstraat – Wiardi Beckmanstraat tot diep in 
de nacht helaas een compleet oorlogsgebied geweest. Van de vuurwerkvrije zone was helaas niets van te 
merken. Rond 23:00 uur werden er vuurwerkbommen tegen het trafohuisje naast ons complex geplaatst. Ook 
is er vuurwerk over de door u geplaatste afzetting heen gegooid. Er is gedurende de dag meerdere malen 
contact geweest met de Politie. Dit heeft tot geen enkel resultaat geleid. 
 
Het door u geplaatste hekwerk is onze redding geweest, want anders was dit grasveld weer als centrum 
gebruikt voor het afsteken van vuurwerk. Gezien de harde wind waren er waarschijnlijk weer vele ruiten 
beschadigd geraakt. 
 
Geen hekwerk meer vanaf de jaarwisseling 2023-2024 
Op 1 november 2022 schreef ambtenaar mevrouw E. Franse namens u het volgende: “Ten aanzien van het 
afzetten van het grasveld voor de flat hebben wij besloten deze maatregel voor deze jaarwisseling nog één keer 
op onze kosten te treffen. Het is een gemeentelijke taak om toe te zien en te handhaven op de bestuurlijke 
maatregelen die worden getroffen in verband met de jaarwisseling, zoals de vuurwerkvrije zones. Het 
beveiligen van particulier eigendom is echter geen onderdeel van deze taak en zal dan ook niet langer door ons 
worden uitgevoerd.” 
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Zoals door u wordt aangegeven is het inderdaad aan de gemeente om toe te zien en te handhaven op 
bestuurlijke maatregelen. Helaas hebben we zoals eerder genoemd geen enkele ondersteuning mogen 
ontvangen vanuit gemeentelijke BOA’s of de Politie en stonden we er alleen voor. We hebben de betreffende 
relschoppers zelf vriendelijk aangesproken. Ze gingen gewoon door en zeiden letterlijk: “Bel de Politie maar, 
die komen toch niet”. U zult begrijpen dat wij uw besluit om vanaf komende jaarwisseling geen hekwerk meer 
te plaatsen rondom het grasveld voor ons complex erg moeilijk vinden en vragen u om dit te heroverwegen. 
 
Afsluitend 
De jaarwisseling zou een heugelijk moment moeten zijn. Helaas is dit voor ons als bestuur al jaren de 
beroerdste dag van het jaar. Om over de voornamelijk oudere bewoners in ons complex nog maar te zwijgen. 
We hopen dat u als college opkomt voor de burgers in Papendrecht en samen met de raad zich hard maakt 
richting Den Haag voor een landelijk vuurwerkverbod waarbij zowel het afsteken als de verkoop van particulier 
vuurwerk aan banden wordt gelegd. Tot het zover is hopen we dat er handhavend wordt opgetreden en het 
hekwerk rondom het grasveld voor ons complex ook komende jaarwisseling weer wordt geplaatst. 
 
We zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Namens het bestuur, 
 
Geert Drinkwaard 
Bestuurslid VvE P.J. Oudstraat 4-162 
P/a: Postbus 51 
3430 AB Nieuwegein 
vve@vvemetea.nl  

mailto:vve@vvemetea.nl

