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Geachte mevrouw, heer, 
 
 
Met deze brief informeren wij u over het verloop van de jaarwisseling 2020-2021. Afgelopen jaarwisseling is 
voor eenieder een bijzondere jaarwisseling geweest door het coronavirus. Zo was er dit jaar een algeheel 
vuurwerkverbod en waren er coronamaatregelen van kracht. Binnen de politie-eenheid Rotterdam is de 
hoogste prioriteit toegekend aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Hier is zowel door de 
politie als de gemeente extra personeel op ingezet in de vorm van boa's en suswachters. 
 
Cijfers 

 Op 31 december en 1 januari is de brandweer 1 keer uitgerukt voor een buitenbrand. 

 Bij de gemeente zijn 69 meldingen van vuurwerkoverlast door vuurwerk gemeld in de Melddesk. 
Vorig jaar betroffen dit 29 meldingen. De meldingen liggen over het algemeen verspreid. Wel is 
zichtbaar dat 15 meldingen vlak na de jaarwisseling 2019-2020 zijn gemaakt over of nabij de P.J. 
Oudstraat. De afgelopen jaarwisseling zijn er hoge hekken geplaatst op het grasveld voor de flat. 
Hierdoor is er deze jaarwisseling geen schade aan de woningen.  

 Bij de politie zijn in 2020 121 meldingen binnengekomen met betrekking tot vuurwerkoverlast. Dit zijn 
er heel wat meer dan in 2019. Toen waren het er 30. Een verklaring hiervoor kan zijn dat mensen 
meer thuis (aan het werk) zijn en daardoor meer overlast ervaren en melden. 

 Het schadebedrag aan gemeentelijke eigendommen komt voor de jaarwisseling op € 3.800,-. Er zijn 
2 afvalbakken, 3 binnenbakken, 1 hondenpoepbak, 14 verkeersborden en 3 straatnaamborden 
vernield. De vorige jaarwisseling was het schadebedrag € 5.900,- en tijdens jaarwisseling 2018-2019 
€ 6.200,-. 

 
Sfeer 
Dit jaar zijn door de gemeente verschillende maatregelen genomen om de jaarwisseling zo goed mogelijk te 
laten verlopen. Zo zijn hoge hekken geplaatst om het grasveld voor de flat aan de P.J. Oudstraat om 
herhaling van escalaties van voorgaande jaarwisseling(en) te voorkomen. Tevens is extra toezicht geregeld. 
De jaarwisseling is in Papendrecht betrekkelijk rustig verlopen volgens de politie en de boa's. Wel is melding 
gemaakt door de suswachters dat zij beschoten zijn met een vuurpijl. Vanuit de andere 
hulpverleningsdiensten zijn geen meldingen bekend van geweld tegen hen bij de uitoefening van hun 
functie.  
De politie is voor 12 meldingen uitgerukt. Deze meldingen bestonden uit opstootjes, afsteken van vuurwerk 
en feestjes. 
 
Samenvattend kijken wij terug op een jaarwisseling die zonder grote incidenten is verlopen. De ervaringen 
en evaluatie van deze jaarwisseling worden betrokken in het participatietraject over hoe de inwoners van 
Papendrecht de jaarwisseling willen vieren. Over dit traject wordt u via aparte raadsinformatiebrieven 
geïnformeerd. Daarnaast verwachten wij, dat nu een eerste jaarwisseling met een vuurwerkverbod heeft 
plaatsgevonden, de landelijke discussie hierover nog een vervolg krijgt. Wij volgen deze ontwikkelingen en 
nemen de uitkomsten mee bij de voorbereidingen van de jaarwisseling 2021-2022.  



 
Hoogachtend, 
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