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Geachte Raad,
De jaarwisseling is één van de grootste evenementen van het land. De aandacht en inspanning
voor een veilige en rustige jaarwisseling is in Nederland in de afgelopen jaren sterk
toegenomen, zo ook in Voorschoten. Graag wil ik u met deze brief informeren over de wijze
waarop de jaarwisseling is verlopen.
Na de zomer van 2019 is gestart met de voorbereidingen op de jaarwisseling. Er is een
multidisciplinaire overleg gestart met daarin brandweer, politie, jongerenwerk, de GOA’s, het
UB, adviseur OOV en de afdeling communicatie. In dit overleg is gekeken naar de potentiele
risico’s, is beleid bepaald en een communicatiestrategie ontwikkeld. Dit alles is vertaald in een
draaiboek voor de jaarwisseling dat is gedeeld met alle ketenpartners die een rol hebben tijdens
en rondom de jaarwisseling.
De jaarwisseling is in zijn geheel genomen rustig verlopen. Het blijft een periode waarin het
afsteken van vuurwerk voor overlast kan zorgen. Politie en de GOA’s hebben zoveel mogelijk
handhavend opgetreden. Het schadebedrag is net als vorig jaar erg laag. Er was in Voorschoten
schade aan enkele verkeersborden, straatnaamborden en prullenbakken. De totale kosten van
deze schade, inclusief montage bedroegen duizend euro. Het optreden van de hulpdiensten is
goed verlopen en er is geen sprake geweest van geweld tegen de hulpdiensten. De
samenwerking tussen de hulpdiensten onderling en met de overige partijen zoals het UB zijn
goed verlopen. Jongerenwerk organiseerde op oudejaarsdag een activiteit waar veel jongeren
op af zijn gekomen.
De afgelopen jaren is het rustig gebleven in Voorschoten. Dit enerzijds dankzij de positieve
sfeer die de inwoners van Voorschoten hebben neergezet, anderzijds dankzij een goede en
uitgebreide voorbereiding op - en een daadkrachtig optreden tijdens de jaarwisseling. Ik kijk als
burgemeester terug op een prettige samenwerking tussen de verschillende partijen en op een
goed verloop.
In de media en onder bestuurders wordt er recentelijk veel gesproken over een algemeen
verbod van al het knalvuurwerk en vuurpijlen. Ik ben voornemens hierin de landelijke lijn te
volgen.
Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester,

P.J. Bouvy-Koene
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