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Geachte raadsleden, 
 
De afgelopen Covid-19 jaarwisselingen waren vuurwerkvrij. Afgelopen jaarwisseling was weer zoals 
‘vanouds’. Dit zorgde ervoor dat er een andere voorbereiding op deze jaarwisseling was dan de jaren 
daarvoor. De voorbereiding en inzet van diverse mensen (politie, brandweer, jongerenwerk, beveiligers 
en gemeentelijke diensten) heeft geleid tot een relatief rustige jaarwisseling. In deze raadsinformatiebrief 
leest u hier meer over.  
 
Schades gemeentelijke eigendommen 
 
1) Speeltoestellen 
Qua speeltoestellen is het rustig geweest. Op dit moment zijn er geen schades aan speeltoestellen 
bekend die tijdens de jaarwisseling zijn ontstaan. Wel zijn er her en der brand- en schroeiplekken in de 
speelondergronden/het kunstgras aangetroffen. Vanaf 12 januari is een extern bedrijf begonnen met de 
inspectie van de speeltoestellen. Zij maken ook een inventarisatie van alle brand-/schroeiplekken.  
 
2) Verkeersborden 
Waar er de voorgaande jaren nogal eens verkeersborden doelwit waren van vandalisme tijdens de 
jaarwisseling valt dit deze jaarwisseling mee. Er is slechts 1 bord beschadigd, vorig jaar waren dat er 6.  
 
3) Afvalbakken/hondenpoepbakken/blikvangers 
Wat voor de verkeersborden geldt, geldt ook voor de afvalbakken. Werden er vorig jaar 45 bakken 
vernield, dit jaar zijn het er 20 geweest.  
 
4) Schadebedragen 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de schades van afgelopen jaarwisselingen.  
 

2016-2017 € 17.000,00 

2017-2018 € 4.199,60  

2018-2019  € 4.998,60 

2019-2020  € 6.571,35   

2020-2021  € 9.313,46 

2021-2022      €16.603,81 

2022-2023 €11.054,81 



 
 

 
 

Facet Jongerenwerk 

Facet is tijdens de oudjaarsavond tot 23:00 de straat op gegaan met oliebollen, vuurwerkbrillen en 
aansteeklonten. Ze zijn met de Facet Bus door heel Ridderkerk gereden om deze in de wijken uit te 
delen. Hierbij zijn ze twee keer bekogeld met vuurwerk. Eénmaal hiervan hebben zij de wijkagent 
hierover ingelicht, omdat dit jongeren waren die met vuurwerk naar elkaar en naar voorbijgangers aan het 
gooien waren. Verder is de avond rustig verlopen. 
 
Particuliere beveiligers 
Bij aankomst (16:45 uur) zijn de beveiligers gaan surveilleren op de vuurwerkvrijezones. Er is eenmalig 
contact opgenomen met de politie, omdat een groepje van vijf jongens in het centrum vuurwerk had 
afgestoken. Tevens was er een brandje gesticht in een prullenbak op de parkeerplaats t.h.v. het 
Vlietplein. Het brandje was snel geblust. De beveiligers hebben tot 03:00 uur gesurveilleerd op de 
vuurwerkvrijezones. 
 
Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond 
De jaarwisseling is in de regio zonder grote incidenten verlopen. Er was sprake van een drukke maar 
beheersbare situatie. Door een gedegen voorbereiding en het adequaat reageren op incidenten konden 
de meldkamers, de brandweer en de ambulancedienst de juiste hulp verlenen waar het nodig was. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
   
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
  
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke 

 
 
mw. A. Attema 


