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Inleiding 
De afgelopen jaren verliep de jaarwisseling in gemeente Woudenberg zeer onrustig.  Bij 

de jaarwisseling 2021-2022 was er sprake van vernielingen, het bekogelen van 

hulpdiensten, mishandeling en afsteken van illegaal vuurwerk. De ME heeft meerdere 

keren moeten optreden voordat het weer rustig werd. Hieruit is gebleken dat de 

jaarwisseling in gemeente Woudenberg echt anders moet. Naar aanleiding van de evaluatie 

van de afgelopen jaarwisseling is het uitgangspunt om vroegtijdig de samenleving te 

mobiliseren en in gesprek te gaan. Hieruit is het idee gekomen om twee bijeenkomsten te 

organiseren waarin inwoners, organisaties en partners met elkaar in gesprek gaan over de 

jaarwisseling.  

Aanleiding 
Maandag 6 juli 2022 heeft de eerste bijeenkomst, ‘Het tij keren voor de jaarwisseling’,  

plaatsgevonden voor inwoners, organisaties en partners. Er zijn ongeveer 60 deelnemers 

bijeengekomen in zalen & sportcentrum De Camp. Zij zijn in gesprek gegaan over hoe we 

met elkaar voor een veilige en gezellig jaarwisseling gaan zorgen.  

De aanwezige inwoners, organisaties en partners zijn uiteengegaan in groepen aan 

verschillende tafels. Na het welkomstwoord van burgemeester Jansen zijn deze groepen 

met elkaar in dialoog gegaan onder leiding van een gespreksleider. De avond was 

opgedeeld in drie rondes, per ronde is er een centrale vraag gesteld. Bij de eerste ronde 

is het gesprek gegaan over het verleden en de oorzaken van de onrustige jaarwisseling. 

Vervolgens is tijdens de tweede ronde de toekomst aan bod gekomen en wat het ideale 

beeld is voor de jaarwisseling. Tenslotte is er ingegaan op het heden en welke concrete 

acties vandaag en in de loop van het jaar ondernomen moeten worden om het tij te keren 

voor de jaarwisseling.  

Er heerste een open sfeer en iedereen dacht actief mee aan oplossingen. Er was een 

dwarsdoorsnede van Woudenberg aanwezig, zowel jong als oud waardoor er vanuit 

verschillende invalshoeken input kwam. Alle aanwezigen herkenden dat het de afgelopen 

jaren misging en gaven aan het belangrijk te vinden om nu positief vooruit te kijken naar 

hoe we het anders kunnen doen. De bijeenkomst heeft voor nuttige inzichten gezorgd en 

er zijn allerlei ideeën naar voren gekomen die we in een tweede bijeenkomst in augustus 

nader willen uitwerken.    

 

 

 
Impressieverslag 
 

Bijeenkomst ‘Het tij keren voor de 
jaarwisseling’  

6 juli 2022 



2 

 

Concrete opbrengst 
Hieronder wordt de concrete opbrengst van de avond gegeven. De groepen kwamen ook 

met veel overeenstemmende ideeën. Deze zijn bij elkaar genomen en hieronder 

samengevat.   

Vraag 1: Wat waren oorzaken voor de onrustige jaarwisseling en het getoonde  
gedrag? 

▪ Traditie  

- het idee dat met oud & nieuw alles kan/mag je losgaan; 

- van generatie op generatie  

- samenkomen op de Poort is traditie, dit escaleerde; 

- ook veel dertigers, veertigers en vijftigjarigen aanwezig op het Poortplein; 

- auto’s als doelwit, op de Poort in brand steken en daarna blussen; 

- kroegen gingen vroeger na 01.00 uur open, dus rustiger op straat; 

- ruzie in de kroeg werd vroeger opgelost met de vuist/klomp en nu met wapens; 

- de Poort – van kruispunt naar het plein had anders ingericht moeten worden; 

- vroeger waren bij een tentfeest uitsmijters en veel Woudenbergers aanwezig – 

toezicht op elkaar. 

 

▪ Activiteiten of alternatieven 

- jongeren vervelen zich, geen plek om te zijn; 

- Corona hielp niet mee/ door COVID werd plan afgebroken; 

- Vuurtonnen. 

 

▪ Ramptoerisme  

- Scherpenzeel en Renswoude – iedereen kwam vroeger naar Woudenberg 

(Poortplein). 

 

▪ Sociale controle  

- gebrek ingrijpen sociale omgeving; 

- in de nacht gebeurt er te weinig om in de hand te houden/te krijgen (jeugd met 

bier, enz.); 

- gevoel van schaamte ontbreekt of mensen hebben er ‘schijt’ aan – hoe verander 

je dat?; 

- ouders praten het goed, “mijn kinderen doen dat niet”; 

- lage meldingsbereidheid. 

 

▪ Handhaving  

- ME en politie vroeg aanwezig, veel politie daagt uit;  

- angst voor charges ME, niet alleen Poortplein maar ook omliggende straten;  

- imago boa’s door het jaar heen;  

- geen respect voor de overheid; 

- lage pakkans. 

 

▪ Social media  

- Veel en ook negatieve aandacht in de media voorafgaand aan de jaarwisseling. 

 

▪ Alcoholgebruik  

- overmatig alcoholgebruik; 

- zuipketen in het buitengebied – indrinken; 

- jeugd had vroeger minder geld en de alcoholprijzen zijn nu anders;  

- vroeger een biertje en nu een combinatie bier en pillen. 

 

▪ Vuurwerk  

- was vroeger minder zwaar.  
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Vraag 2: Hoe ziet uw ideale beeld voor de jaarwisseling eruit? 

 

▪ Sociale controle  

- rolmodellen op het Poortplein aanwezig laten zijn; 

- centrum: meer “goede” mensen dan relschoppers, behoud van rust; 

- jongeren luisteren naar rolmodellen – sociale omgeving – ouders; 

- goede vertrouwensband tussen jongeren en gezag.  

 

▪ Dorpsvereniging of stichting  

- dorpsvereniging/stichting oprichten als intentie ‘Trots op Woudenberg’ – voor & 

door Woudenberg – (gezellig Woudenbergs feest). 

 

▪ Cultuurverandering 

- jaarwisseling zonder vernielingen; 

- goede vertrouwensband jongeren en gezag;  

- voor iedereen een gezellig feest. Hoe gezelliger hoe minder rotzooi; 

- een week lang gezelligheid op het Poortplein in de aanloop naar de jaarwisseling; 

- geef de ruimte om iets te ondernemen; 

- gemeente flexibeler.   

 

▪ (Tent)feest Poortplein en/of andere locatie 

- registratie/kaart op naam; 

- geen grote hoeveelheden kaarten tegelijk verkopen; 

- foodtrucks; 

- meer gezelligheid/aankleding Poortplein; 

- uitsmijters en beveiliging inzetten; 

- Woudenbergers laten organiseren - dat geeft controle; 

- feest voor jong & oud; 

- vanaf 0.00 uur tot 03.00 uur; 

- tent op het kruispunt (poortplein blijft altijd het centrale punt) of een andere 

locatie (traditie doorbreken). 

 

▪ Alternatieven  

- ook activiteiten in de middag – stamppot, happy hour; 

- vuurwerkshow maar tentfeest heeft de voorkeur; 

- droneshow/lasershow; 

- wat kan wel – boerenfeesten of elke wijk zijn eigen feest?; 

- mogelijkheid tot ontmoeten, contact op straatniveau – essentieel. 

 

▪ Kosten/geld  

- activiteiten kosten geld, maar brengen ook op, de plus bewaren voor volgend jaar, 

schade onder X bedrag in de pot voor volgend jaar. 
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Vraag 3: Wat kunt u zelf betekenen/ welke acties kunt u ondernemen om het tij  

te keren voor de jaarwisseling? 
 

▪ Sociale controle en bewustwording 

- elkaar aanspreken op foutief gedrag; 

- in gesprek met verenigingen/clubs voorafgaand– aandacht voor 

preventie/voorlichting; 

- rolmodellen uit eigen sociale omgeving inzetten (campagne); 

- inzetten buurtouders; 

- Het creëren van een ‘knuffelmuur’; 

- slogan “doe ff normaal man!”; 

- ouders bewust houden; 

- ook in kerken: “mijn kinderen doen dat niet” tegengaan; 

- afzetten van het dorp (voorbeeld Scherpenzeel); 

- heroverwegen inzet/rol Boa’s; 

- gesprek met jongeren, behoefte peilen/verantwoordelijk maken; 

- politie moet verbinding zoeken met de jongeren; 

- gesprekken op scholen wat kan wel/niet. Wat kan georganiseerd worden? Politie 

op school/ervaringsverhalen. Wat doe je als je vriendje iets doet wat niet mag; 

- blauwe oliebollen uitdelen door de politie om in gesprek te gaan- ook dus op de 

basisscholen; 

- positief nieuws brengen – leuk nieuws promoten.  

 

▪ Feest/activiteiten  

- feest organiseren in een tent met andere leuke dingen erom heen en activiteiten 

in de middag – aantrekkelijk maken voor iedereen, jong en oud; 

- alternatieven buiten het dorp; 

- carbid schieten buitengebied (gebeurt al); 

- horeca op een gecontroleerde manier open door bv. kaartverkoop; 

- Een nachtmarkt in het dorp; 
- met elkaar iets opbouwen: wat kan wel bv. Vuurkorf. 

 

▪ Crowdfunding en subsidie 

- Het ophalen van geld binnen de samenleving voor evenementen/activiteiten door 

crowdfunding en/of subsidie; 

- Horeca, ondernemers, bedrijven betrekken/sponsoring. 

 

▪ Samenwerking in de breedte van de samenleving 

- concreet plan maken (activiteit) – initiatief en samen uitwerken jong & oud – mix 

van de samenleving – voor & door Woudenberg; 

- Een mix van Woudenbergers zoals bv: DES + verenigingen + Oranjecomité + St. 

Haantjesdag + gemeente + kerken + jongeren die gaan samen werken. 

Goedwillende mensen aantrekken. In september bij elkaar halen. Uitvoering: wie 

gaat wat doen: afgevaardigden en die kennen hun achterban; 

- activeren en werven van initiatiefnemer o.a. jongeren. 

▪ Melden  

- signalen doorgeven aan de politie of gemeente; 

- vuurwerkacties voorafgaand aan de jaarwisseling: melden. 
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Afsluiting en vervolg 
Aan het einde van de avond heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden. Per tafel nam 

één van de aanwezigen het woord om een korte samenvatting te geven over wat ze hadden 

besproken. Het waren verschillende gesprekken maar bij elke tafel was de rode draad 

duidelijk terug te zien. Het gevoel dat de aanwezigen zich echt willen inzetten om het tij 

te keren kwam duidelijk naar voren en dat heeft de burgemeester ook in haar bedankwoord 

benoemd.  

Vervolgbijeenkomst 

We willen graag een vervolgbijeenkomst organiseren om dieper in te gaan op de ideeën 

en acties die uit de eerste sessie gekomen zijn. Tijdens de vervolgbijeenkomst willen we 

deze concrete acties en ideeën verder vormgeven. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 

31 augustus 2022. De uitnodiging voor deze avond volgt. 

Werkgroep 

Tijdens de eerste bijeenkomst gaven de aanwezigen aan dat het belangrijk is om een 

comité of werkgroep voor de jaarwisseling op te richten die uit een mix van Woudenbergse 

ambassadeurs bestaat, jong en oud. Graag roepen wij daarom inwoners, organisaties en 

partners op om deze werkgroep te vormen, waarin u samen aan de slag gaat met de 

uitwerking van de concrete ideeën uit de bijeenkomsten. Wilt u naar voren stappen als 

Woudenbergse ambassadeur en deze werkgroep vormgeven? U kunt zich aanmelden via 

het volgende mailadres: info@woudenberg.nl.    

Digitale en analoge ideeënbus 

Naast de bijeenkomsten wordt een digitale en analoge ideeënbus opgericht. Deze wordt in 

de periode voor de tweede bijeenkomst ingezet. Hierin kunnen inwoners, organisaties en 

partners ideeën of suggesties deponeren met betrekking tot de aankomende jaarwisseling 

2022/2023. Op deze manier krijgen ook de personen die niet aanwezig kunnen zijn bij de 

bijeenkomsten een kans om een bijdrage te doen voor de jaarwisseling. De digitale 

ideeënbus krijgt een plek op de gemeentelijke website en over de analoge ideeënbus zal 

via social media gecommuniceerd worden.  
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