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1. Werkgroep Oud en Nieuw 

Voor de komende jaarwisseling 2018/2019 zet de werkgroep “Oud en Nieuw” zich, net als bij de af-

gelopen jaarwisselingen, in om overlast en schade te voorkomen/beperken.  

 

De doelstellingen van de werkgroep zijn: 

•         een prettige en gezellige jaarwisseling voor iedereen  

• ontwikkelen van en uitvoer geven aan een samenhangende aanpak op het gebied van pre-

ventie, beheer, toezicht, handhaving en repressie tijdens de periode rond de jaarwisseling. 

• terugdringen van overlast in de wijken rond de jaarwisseling. 

• terugdringen van schade aan gemeentelijke gebouwen en straatmeubilair rond de jaarwisse-

ling.  

 

In onderstaande tabel worden de betrokken organisaties en hun contactpersonen weergegeven. 

Naam Organisatie/Afdeling  

F. de Jonge Burgemeester / Portefeuillehouder  

A. Riepma/A. Boiten Wijk coördinatoren  

E. Dobber, Maarsveld 

L. Woudwijk 

Bewonersbelangen 

Cereswijk 

 

Namens wijkraden 

 

B. Bos Lefier  

M. Steenstra Ondernemers  

J. van Broekhoven Horeca  

J. Koeman Politie  

S. Eefting 

 

A. Bouma 

Brandweer 

 

Ambulancezorg Groningen 

 

B. Viel Communicatie  

J. Post ROB (bijz. wetten)  

M. Dekker Team Beheer en Infrastructuur  

A. Hulsman Tintengroep – Welstad  

D. Rexwinkel 

 

D. Kloen 

 

P. Gelling 

Openbare Orde en Veiligheid 

 

Handelsvereniging Musselkanaal 

 

Dorpsbelangen Musselkanaal 
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2. Tijdpad – proces 2018 -2019 

 

Bijeenkomsten van de werkgroep vinden plaats in het gemeentehuis op:  

 

Donderdag 27 september 2018 om 14.00 uur (vergaderkamer 5) 

• Eerste bijeenkomst werkgroep 

• Actualiseren draaiboek door deelverantwoordelijken. Deelnemers zorgen voor aan-

leveren van  actuele teksten vanuit de eigen organisatie. 

               

Maandag 3 december 2018 om 14.30 uur (raadzaal) 

• Tweede bijeenkomst werkgroep  

• Draaiboek gereed 

• Diverse voorbereidende acties zijn al conform het draaiboek uitgevoerd. 

• Uitvoeren/voortgang van de diverse werkzaamheden, conform draaiboek. 

 

 

Oudejaarsdag  Maandag 31-12-2018 

Nieuwjaarsdag 

 

Dinsdag 01-01-2019 

Eerst volgende 

werkdag gemeente 

 

Woensdag 02-01-2019 

 

 

Nieuwjaarsdag: rapportage jaarwisseling aan burgemeester 

 

Rapportage door politie, brandweer, ambulancezorg, afdeling ROB en horeca (Fox) over de jaarwisse-

ling naar de burgemeester i.v.m. eventuele vragen van de pers; Nieuwjaarsdag voor 8 uur digitaal 

aanleveren bij mevrouw D. Rexwinkel. Emailadres: d.rexwinkel@stadskanaal.nl 

Mevrouw D. Rexwinkel  stuurt de rapportages omstreeks 8 uur door naar de burgemeester en met 

de heer B. Viel van team Communicatie. Team Communicatie stelt vervolgens samen met de burge-

meester het persbericht vast.   

 

Maandag 21 januari 2019 om 15.00 uur  

• Evaluatiebijeenkomst 

• Publicatie in één bericht: resultaat / schade / eventueel pluim 

• Wijkraden meenemen bij de informatie 

 

Evaluatie 

In januari evalueert de werkgroep de oud en nieuw viering. De evaluatie zal onder andere 

bestaan uit een inventarisatie van de eventuele kosten (vernielingen) van de oud en nieuw 

viering, reacties, ervaringen deelnemers werkgroep en reacties van burgers. 
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3. Gemeente Stadskanaal 

3.1 Vreugdevuren 

Zoals beschreven in artikel 5.5.1. lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden in 

de open lucht afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.  

Het college van Burgemeester en Wethouders kan van dit verbod ontheffing verlenen. Ontheffing 

kan worden geweigerd in het belang van a. de openbare orde, b. openbare veiligheid, c. de volksge-

zondheid en d. bescherming van het milieu. 

In de periode van oud en nieuw wordt een dergelijke ontheffing geweigerd in het belang van de 

openbare orde en veiligheid en bescherming van het milieu APV art. 5.5.1. lid 3, juncto art, 1.8 lid a, b 

en d. 

3.2 Gebiedsontzegging 

De burgemeester kan indien daar op grond van gedrag aanleiding toe is een gebiedsont-

zegging opleggen voor een aangewezen gebied gedurende een bepaalde periode.     

APV Artikel 2.1.1.2 Gebiedsontzeggingen 

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van 

overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de veiligheid 

van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten 

of openbare orde verstorende handelingen verrichten een bevel geven zich gedurende ten hoog-

ste vier weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te 

houden. 

2.  Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een persoon 

aan wie tenminste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die strafbare feiten of 

openbare orde verstorende handelingen verricht, een bevel geven zich gedurende ten hoogste 

acht weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te 

houden. 

3.  Een bevel krachtens het tweede lid kan slechts worden gegeven als het strafbare feit of de open-

bare orde verstorende handeling binnen zes maanden na het geven van een eerder bevel, gege-

ven op grond van het eerste of tweede lid, plaatsvindt. 

4.  De burgemeester beperkt de in het eerste of tweede lid gestelde bevelen, als hij dat in verband 

met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De burgemeester 

kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel. 

5.  Een ieder aan wie een gebiedsontzegging is opgelegd, is verplicht, op een daartoe strekkend bevel 

van een ambtenaar van de politie, zich te verwijderen van de gebieden als vermeld in de gebieds-

ontzegging. 

3.3 Vernielingen  

Ingeval van schade aan gemeente eigendommen wordt een lik op stuk beleid gevoerd;  

In alle gevallen van schade aan gemeentelijke eigendommen wordt aangifte gedaan en wordt de 

schade op de dader(s) verhaald. Vanuit Communicatie gaat er gestuurd worden op het gebruik van 

de FIXI app. M. Dekker stemt dat af, ook met communicatie. 
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3.4 Communicatie 

Team communicatie van de gemeente Stadskanaal informeert de burgers enkele weken voor oud en 

nieuw over het beleid en de activiteiten rond en in aanloop naar Oud en Nieuw.  

Diverse communicatie middelen zullen ingezet worden om de aanpak rond oud en nieuw te commu-

niceren, dit wordt in een plan vastgelegd.  

3.5 Draaiboek  

Het onderhavige draaiboek wordt aan alle deelnemers van de werkgroep per e-mail toegezonden. 

Deze personen dragen er zorg voor dat het draaiboek bekend is bij de eigen organisatie/ afdeling en 

achterban  zodat iedereen zijn taken kent en garant staat voor de uitvoering.   

3.6 Veilige publieke taak 

Specifieke aandacht (we haken aan bij de landelijke campagne) wordt gevraagd voor de 

veiligheid van de publieke taak ten aanzien van de personen die rondom de jaarwisseling 

actief zijn. Dit betreft politie, brandweer, ambulance maar ook medewerkers van/voor de 

gemeente, ziekenhuispersoneel e.d.  
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4. Taken deelnemende organisaties   

 

4.1 Communicatie:  

Communicatie rond het terugdringen van overlast door oud en nieuw.  

4.1.1 Inleiding 

Rond oud en nieuw is er meestal sprake van vernielingen en overlast. Dat brengt grote kosten voor 

de gemeenschap met zich mee. Diverse partijen, waaronder de gemeente, willen een bewustwor-

ding/houding bij inwoners creëren, dat oud en nieuw vooral een feest moet zijn. Dit om het aantal 

vernielingen en de kosten ervan terug te dringen. 

4.1.2 Doel 

Het aantal vernielingen en de kosten ervan tijdens oud en nieuw terug te dringen. 

4.1.3 Doelgroepen 

In eerste instantie de (voornamelijk) jongeren die de vernielingen plegen en de overlast veroorzaken. 

Maar om hen te bereiken zal vooral moeten worden ingestoken op ouders en scholen; ouders moe-

ten zich bewust zijn van wat hun kinderen op straat doen. 

4.1.4 Strategie 

De doelgroep jongeren zal zich moeilijk laten raken of beïnvloeden door directe communicatie met 

deze groep. De insteek zal moeten zijn de jongeren via de ouders en de scholen te benaderen. Dat 

betekent dat de communicatie zich met name ook op de ouders en de scholen zal moeten richten. 

(Ook al hebben scholen in het verleden aangegeven dat veelal de tijd en middelen ontbreken het 

onderwerp op te pakken).   

4.1.5 Boodschap 

De boodschap moet zijn dat we een feestelijk en gezellig oud en nieuw willen. Die boodschap moet 

boven die van de reductie van de kosten gaan. De boodschap van een feestelijk oud en nieuw is posi-

tiever.  

 

Aandachtspunten 

• Probeer de boodschap een positieve draai te geven; veroordeel al niet van tevoren 

• Volsta niet met advertenties. Probeer netwerken aan te boren, zoals wijkraden. 

• De onderwerpen ‘niks onder 18’ en ‘vooraf indrinken’ meenemen.  

• Aandacht voor opruimen vuurwerkrommel en ander afval 

• (Niet zozeer communicatie: Bied mogelijkheden en alternatieven). 

  

Communicatiemiddelen 

• Advertentie in Kanaalstreek (advertentie met oog voor de boodschap en de aandachtspun-

ten) 

• Een redactioneel stuk (interview burgemeester) in één van de huis-aan-huisbladen (met aan-

dacht voor de boodschap en aandachtspunten) 

• Wijkraden inzetten bij het benaderen van wijkbewoners via netwerken. Wijkraden kunnen 

ook worden ingezet om preventieve maatregelen te treffen, in de wijken  
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• Aansluiten bij nieuwsbrieven/wijkkrantjes die vanuit de wijkraden verschijnen. (Eind oktober 

begin november toesturen naar de verschillende redacties!) (de teksten voor de nieuwsbrie-

ven en de wijkkranten moeten voor 1 november bij Anneke Boiten en/of Aafke Riepma wor-

den aangeleverd). (VPT er ook in opnemen). 

• Streven moet blijven scholen in te schakelen, hoe lastig ook. Bezoek van leerlingen aan de 

brandweerkazerne waar ze worden gewezen op de gevaren van vuurwerk en vreugdevuren 

is evenwel een bestaand, goed middel.   

• Gebruik sociale media voor het verspreiden van praktische informatie (Facebook, Twitter): 

wat te doen bij…   

4.1.6 Planning 

De communicatie moet plaatsvinden in de maand december, na Sinterklaas, met een nadruk op 

week 52 en 1.  

De voorbereidingen moeten al in november zijn afgerond. Dat betekent: 

• Afstemming over de tekst van de advertentie in de huis-aan-huisbladen 

• Tijdig (september/oktober) afspraken maken met de wijkraden en met de wijkkrantjes. (let 

op: dit laatste heeft alleen zin als ze ook in december verschijnen) 

• Met de scholen is contact gelegd en is gevraagd in de klas de jaarwisseling te bespreken (met 

aandacht voor de boodschap en de aandachtspunten).     

• Afspraken zijn gemaakt met één van de huis-aan-huisbladen voor een redactioneel stuk. 

 

Publicatie na de jaarwisseling 

Publicatie in 1 bericht: resultaat/ schade/ eventueel pluim naar alle betrokken partijen.  

4.1.7 Onderlinge communicatie  

Alle ketenpartners van de werkgroep communiceren met hun eigen achterban en/of specifieke doel-

groep. Alle partners zorgen ervoor dat informatie die van invloed is op de jaarwisseling bekend is bij 

de overige ketenpartners of achterban/specifieke doelgroep (denk aan jongerenwerk, wijknetwer-

ken, gemeente (intern: diverse afdelingen), onderwijs, ondernemers/winkeliers, horeca, aannemers 

bouwprojecten).  

 

De stukken over de BOCK-campagne (Bewust Oplettende Carbid Knaller) 2018 zijn met de partners 

gedeeld. We doen dit jaar weer mee met de BOCK-campagne. De BOCK campagne stimuleert het 

schieten met ballen in plaats van het traditionele schieten met deksels. Deksels brengen veel meer 

letsel toe als er iet mis gaat met afschieten. Ballen geven eenzelfde knaleffect maar brengen aanzien-

lijk minder letsel toe. 

4.2 Afdeling ROB/ openbare ruimte 

4.2.1 Bereikbaarheid 

Stadskanaal werkt met een Klant Contact Centrum (KCC). Voor meldingen tijdens en in aanloop naar 

de jaarwisseling kan men bellen met het algemene nummer 0599 631 631 van de gemeente. In geval 

van calamiteiten verzorgt Pricon voor, tijdens en na de jaarwisseling de achtervang.    

4.2.2 Verlichting 

In heel Stadskanaal blijft tijdens de jaarwisseling de verlichting branden. 
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4.2.3 Wegafsluitingen/ wegomleidingen  

Eventuele wijzigingen hierin door onvoorziene omstandigheden worden tijdig doorgegeven aan de 

hulpdiensten. 

 

Er is een link waar de actuele stremmingen zichtbaar zijn. Deze link is:   

http://viewer.ltc.falk.nl/index.html?uid=stadskanaal 

 

Hier staan ook andere gemeenten op. Dus het is van elkaar te raadplegen. Hulpdiensten worden 

rechtstreeks over stremmingen geïnformeerd. 

 

  

4.2.4 Afvalbakken  

De afvalbakken worden voor de jaarwisseling geleegd.  

4.2.5 Kerstbomen  

Verwijderen kerstboom openbare ruimte voor de jaarwisseling. 

4.2.6 Kledingcontainers  

De kledingcontainers in de gemeente worden door Humana verwijderd en na de jaarwisseling te-

ruggeplaatst. 

4.2.7 Glasbakken  

De bovengrondse glasbakken worden voor de jaarwisseling verwijderd en na de jaarwisseling te-

ruggeplaatst. De ondergrondse glasbakken worden niet afgesloten. Deze leveren geen gevaar op 

bij het afsteken van vuurwerk. 

4.2.8 Ondergrondse afvalcontainers  

Ondergrondse restafval containers zijn het hele jaar door afgesloten. Deze zijn alleen toegankelijk 

met behulp van een pasje van de gebruikers.  
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4.2.9 Acties 31 december – 1 januari  

De gemeente ruimt ’s nachts en/of op 1 januari alleen resten op wanneer deze zorgen voor een ge-

vaarlijke situatie en na melding/opdracht van de hulpdiensten. Dit afval wordt tijdelijk in depot gezet 

totdat het volledig is uitgebrand. Vervolgens wordt dit afval naar de afvalverwerking in Veendam 

gebracht. In week 1 zal e.e.a. door medewerkers van Beheer & Infra definitief worden verwijderd. 

4.2.10 Acties op 2 januari 2018 

- Vegen door veegmachines mits de weersomstandigheden dit toelaten. 

- Opruimen brandresten en in depot zetten. 

- Afvalbakken ledigen 

4.2.11 Acties vanaf 2 januari 2018 

- Inventariseren schade door de gehele gemeente. 

4.2. 12 Reparaties 

Eventueel door brandjes ontstane schade aan het wegdek wordt, indien er geen sprake is 

van een gevaarlijke situatie, niet direct hersteld. Ook licht beschadigde verkeersborden 

worden niet direct vervangen. Beschadigde verkeersborden die wel vervangen worden, 

worden vervangen door borden die extra stevig zijn, ze worden ook zoveel als mogelijk 

hoger geplaatst en/of aan lantaarnpalen. 

 

4.3 Afdeling ROB/accommodatiebeheer 

4.3.1 Scholen en sporthallen e.d.  

Vroegtijdig aandacht vragen voor preventie rond Oud en Nieuw  

November: Brief versturen met verzoek maatregelen te nemen om schade tijdens de jaarwisseling te 

voorkomen zoals: 

• computers en andere waardevolle voorwerpen uit het zicht opbergen in de best beveiligde 

ruimte. 

• controle hang- en sluitwerk op deugdelijkheid. Bij afwijkingen tijdig melden ter reparatie 

langs de gebruikelijke weg. 

• afspraken maken over de contactpersoon tijdens feestdagen en extra controle in de vakan-

tieweken. 

• meerdere malen controle en verwijdering op brandbaar materiaal op schoolplein/nabijheid 

gedurende het kerstreces. 

• controle evt. hekwerk op mankementen. Dit tijdig melden ter reparatie langs de gebruikelij-

ke weg. 

• controle op uitschakeling van de eigen apparatuur (koffiezetappara-

tuur/kopieermachines/bureaulampen e.d.). 

• afdichten brievenbus(en) in deuren, maar ook de losstaande exemplaren. 

• containers binnen zetten of in een afgesloten ruimte plaatsen. 

• controlerondes op het goed afsluiten van ramen en deuren. 

• indien mogelijk, het inschakelen van vrijwilligers/omwonenden voor extra toezicht op het 

gebouw. 

• laten branden van verlichting (begane grond en schoolplein). 

• verwijderen van losse op-/overklimgelegenheid. 



 

 

 
12 van 22 Versie: december 2018

4.4 Afdeling ROB / vergunningen / handhaving 

4.4.1 APV- vergunningen  

Afgegeven vergunningen gaan in afschrift naar de politie. 

4.4.2 Horeca 

Zonder ontheffing is het verboden tussen 20.00 uur oudejaarsdag en 12.00 uur nieuwjaarsdag geo-

pend te zijn. De volgende horeca-inrichtingen hebben tijdig een ontheffing van dit verbod aange-

vraagd, welke op 16 december 2018 ook zijn verleend.  

 

Naam Adres Open Sluiting (verwacht) 

Cafe ‘t Mingelmous Menistenplein 10 Stadskanaal 00.30 04.30 

FOX Nightlife Hoofdstraat 94 Stadskanaal 01.00 07.00 

City Hotel  Raadhuisplein 30 Stadskanaal 20.00 (31-12) 02.30 (01-01) 

Café Bolle Ruud Nederlandlaan 5A Stadskanaal 20.00 04.00  

De Gelegenheid Kruisstraat 1 Musselkanaal 00.30 05.00 

Summertime Musselweg 41 Mussel 00.30 04.00 

 

4.4.3 Vergunningen vuurwerkverkoop  

Vuurwerkverkopers hebben op hun voordeur een waarschuwingsadres dat 24 uur per dag bereikbaar 

is en tevens melden ze op de laatste verkoopdag (31 december) de hoeveelheid restvoorraad aan de 

brandweer. Dit gebeurd op vrijwillige basis. Afgegeven vergunningen gaan in afschrift naar de politie 

en brandweer.  

 

Lijst vuurwerk verkopende inrichtingen.  

 

Naam inrichting Straat  Nummer Postcode Plaats Hoeveelheid 

vuurwerk in 

KG 

controle 

Klapster markthal A weg 11 9581 AK Musselkanaal 5000 +2000 Ja 

ACM/ Welkoop / 

Agrifirm 

Nijverheidslaan  50 9581 EK Musselkanaal 1000 Ja 

Mestemaker Han-

delsonderneming 

Stadskanaal 

Steenhouwer 20 9502 EV Stadskanaal 5000 +2000 ja 

ARA de Hengelsport Hoofdstraat  14 A 9501 CL Stadskanaal 5000 +2000 ja 
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4.4.4 Risicovolle leegstaande panden en bouwplaatsen 

Aan de bouwvergunningen die voor de kerstperiode verleend zijn wordt de voorwaarde verbonden 

dat de containers bouwafval vóór de kerstdagen verwijderd zijn. Bouw- en Woningtoezicht inven-

tariseert de risicovolle leegstaande panden en risicovolle bouwplaatsen. De eigenaren en beheer-

ders worden aangesproken op het treffen van adequate maatregelen. Politie en brandweer kun-

nen risicovolle plaatsen doorgegeven aan Bouw- en Woningtoezicht:  

 

In week 50/51/52 worden alle bouwaannemers en civieltechnische aannemers verzocht om de 

bouwplaatsen te ontdoen van “brandgevaarlijke objecten”  

 

Wordt meegenomen in gesprekken met aannemers. Men haalt meestal tegen kerst de waardevolle 

spullen weg en zet deze binnen. Afgesproken met Freddie Boekelo (ODG) 

4.4.5 Hot Spots 

Gemeente gebouwen waarvoor bijzondere aandacht nodig is:  

 

Voormalige CBS De Meander >> dit voormalige schoolgebouw aan de Ceresstraat 44 in Cereswijk 

staat leeg en wordt verbouwd door aannemer Raadgever tot MFA.  

 

Gabriel Damschool   

 

Musselkanaal Klaverstraat/Akkerstraat Vreugdevuren 

Musselkanaal Azaleastraat/Geraniumstraat/Begoniastraat Vreugdevuren 

Musselkanaal Markstraat Leegstaande (winkel)panden 

Musselkanaal Hanne Bruiningstraat 
Mogelijke onrust vanwege conflicten bewoners  
Hanne Bruiningstraat omgeving van Swinderenstraat 

Musselkanaal De Brink Leegstaand pand voormalig AZC. Inmiddels deel bewoond 

Onstwedde Landlaan Zwembad 't Vlasmeer. Vernielingen 

Onstwedde Dorpsstraat / Jabbingelaan Abri object voor vernielingen 

Alteveer  Jabbingelaan Abri object voor vernielingen 

Alteveer  Berkenstraat   Branden buurtbewoners 

Alteveer  Meidoornlaan Branden buurtbewoners 

Alteveer  Beukenstraat Branden buurtbewoners 

Alteveer  Iepenlaan Branden buurtbewoners 

Alteveer  Keiweg  

Kringloopwinkel + peuterspeelzaal 't Krekeltje,  
De Drijscheer en achterzijde voetbalveld VV Alteveer.  
Vernielingen  

Mussel Molenstraat Branden buurtbewoners 

Stadskanaal Menistenplein  

Centrum Stadskanaal. Vernielingen aan prullenbakken  
winkelpercelen. Ook worden er straatbrandjes veroorzaakt  
op het Menistenplein en de Europalaan en de Hoofdstraat.  
Het opblazen van prullenbakken met zwaar vuurwerk is  
een aandachtspunt. School Willibrordschool Esperantolaan  
vernielingen 

Stadskanaal Acaciahage  

Op het nieuwe schoolplein van de Hagenhofschool en de Ark  
aan de Aciahage wordt geregeld iets vernield. Ook dit is een  
locatie om in de gaten te houden. Ook het in de brand steken  
van kerstbomen ed. is hier niet vreemd. 
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Stadskanaal Weegbree  

De Weegbree. Nabij de speelplaats vreugde vuur.  
De hoeveelheid afval moet enigszins beperkt blijven. 
Er wordt jaarlijks allerhande rotzooi op gegooid.  
Op verschillende tijdstippen komen er brandbare materialen  
achter de huizen vandaan. Bewoners verzamelen dit en  
bewaren de troep in hun tuin. Van bankstellen tot pallets 

Stadskanaal Dagwerkstraat  
Dagwerkstraat. Midden in de woonwijk vreugdevuur.  
Zelfde aanpak als De Weegbree. 

Stadskanaal 
JFH Meijerstraat / Oranjestraat / Koningin-
nelaan  Vreugdevuren 

Stadskanaal Burg. Van Sevenhovenstraat 
Pand voormalig Parkwijkschool (Burg.  
Van Sevenhovenstraat 47) 

Stadskanaal Esdoornstraat  Vreugdevuren 
 

In het pand op de hoek van de Dorpsstraat in Onstwedde is tijdens vorige jaarwisseling brand ge-

sticht. Op de hoek Luringstraat/Dorpsstraat staat nog steeds een dichtgetimmerd pand: situatie is 

nog niet veranderd. 

 

Winkelcentra: 

In de periode tussen kerst en oud & nieuw extra aandacht voor de risicogebieden en hotspots.  

 

Wijk/gemeente/stad Locatie Naam Reden 

Stadskanaal Wijk Maarswold  Het speelterrein aan de 

Hollandselaan ter hoog-

te van de Schielandlaan 

is een locatie voor een 

vreugdevuur. Dit speel-

terrein is een voet-

bal/basketbal terrein. 

Terrein is verhard en 

omheind. 

Verder worden er de 

laatste jaren op kruisin-

gen van de Holland-

selaan met de Beem-

sterlaan en Purmerlaan 

brandjes gestookt. 

Stadskanaal Wijk Maarswold 

 

Er staan nu hekken om 

het pand.  

 Gabriel Dam school, 

Utrechtselaan in het 

fietsenhok en op het 

schoolplein hangt veel-

vuldig jeugd rond. 

Stadskanaal Wijk Maarsveld 

 

 Meester Neuteboom-

school, Neuteboom-

straat 5. Overlast jeugd 

 

Stadskanaal Wijk Centrum  Vernielingen aan prul-

lenbakken en winkel-

percelen. Ook worden 

er straatbrandjes ver-

oorzaakt op het Menis-

tenplein en de Europa-

laan. 
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Hoofdstraat: Het opbla-

zen met groot vuur-

werk van de prullen-

bakken is een aan-

dachtspunt.   

Zowel de schade en het 

gevaar wat daardoor 

ontstaat. 

Schoolplein Willibrord-

school Esperantolaan: 

vernielingen. 

Stadskanaal  Wijk Hagen  Op het schoolplein van 

de Hagenhofschool en 

de Ark aan de Aciahage 

wordt geregeld iets 

vernield. Ook dit is een 

locatie om in de gaten 

te houden. Ook het in 

de brand steken van 

kerstbomen ed. is hier 

niet vreemd. 

Stadskanaal Wijk Maarsveld  De Weegbree. Nabij de 

speelplaats vreugde 

vuur De hoeveelheid 

afval moet enigszins 

beperkt blijven. Er 

wordt jaarlijks aller-

hande rotzooi op ge-

gooid. Op verschillende 

tijdstippen komen 

er brandbare materia-

len achter de huizen 

vandaan. Bewoners 

verzamelen dit en be-

waren de troep in hun 

tuin. Van bankstellen 

tot pallets 

Stadskanaal Wijk Maarsveld  Dagwerkstraat. Midden 

in de woonwijk vreug-

devuur. Zelfde aanpak 

als De Weegbree. 

Stadskanaal Parkwijk  JFH Meijerstraat, Oran-

jestraat, Koninginne-

laan, Lyceumlaan enke-

le vreugdevuren 

Stadskanaal Parkwijk  Verlengde brugkade 

zijn veel vernielingen 

gepleegd aan het in-

middels leegstaande 

pand; voormalige Mei-

doornschool. Bouw-
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watch heeft ook toe-

zicht middels came-

ra/verlichting. 

Stadskanaal Parkwijk  Voormalig Parkwijk-

school (Burg. Van Se-

venhovenstraat 47). 

Stadskanaal Stadskanaal Noord  Esdoornstraat t.h.v. de 

Taxusweg vreugde vuur 

   Noorderbos: stoken 

van vreugdevuren 

Stadskanaal Stadskanaal Noord  Iepenlaan nieuw voetbal-

court 

Stadskanaal Stadskanaal Noord   Westerschool Noorder-

diep 2  

Stadskanaal Stadskanaal Noord  Oleander Meidoornstraat 

19 (recent veel vernielin-

gen geweest) 

 

Oranje Naussauschool,

Meidoornstraat 9, (ook 

recent veel vernielingen 

geweest) 

 

Wijk/Gemeente/Stad Locatie Naam Reden 

Musselkanaal Willem Diemerplein Centrum Overlast jeugd, hang-

plek en twee verzor-

gingshuizen 

Musselkanaal Klaverstraat Ceresdorp In verleden vaak groot 

vreugdevuur in deze 

volkswijk 

Onstwedde Basis onderwijs CBS de 

Rank + voortgezet on-

derwijs Ubbo Emmius 

 In verleden veel vernie-

lingen en brandjes 

Onstwedde Omgeving Jabbingelaan 

(bushokjes) 

 In verleden veel vernie-

lingen en brandjes 

Onstwedde Gebouw “de Bolster” 

Boslaan 46 

 In verleden veel vernie-

lingen en brandjes 

Onstwedde Zwembad ’t Vlasmeer  In verleden veel vernie-

lingen en brandjes 

Alteveer Jeugd Iepenlaan – Mei-

doornlaan - Beuken-

straat 

 In verleden veel vernie-

lingen en brandjes 

Alteveer Keiweg: voormalig OBS 

’t Zonnedal + peuters-

peelzaak ’t Krekeltje, de 

Drijscheer en achterzij-

de voetbalveld VV Alte-

veer 

 In verleden veel vernie-

lingen en brandjes 

Mussel Molenstraat  Extra aandacht op 

rondtrekkende en ver-
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nielende jeugd 

Musselkanaal A-Kade 17A Hoere Conflict met Gemeente 

Musselkanaal Kruisstraat 10 Garage Bulthuis Leegstaand pand 

Musselkanaal Kruisstraat 7 Chinees restaurant Leegstaand pand 

Musselkanaal Marktstraat 57, 66, 95, 

97, 98. 

Leeg Leegstaand pand 

Musselkanaal Sluisstraat 128, 129 Leeg Leegstaand pand 

Musselkanaal Begoniastraat, Gerani-

umstraat en Azalea-

straat 

Leeg Sloopwoningen 

 

4.5 Wijkraden   

 

Met de wijkraden / plaatselijk belangen kan deze werkgroep  rechtstreeks communiceren. Voor alle 

wijken geldt bewustwording creëren en daarmee inzet van bewoners te genereren voor bijvoorbeeld 

het stimuleren van opruimacties, voorkomen van schade e.d. 

Naam Contactpersoon e-mailadres 

Bewonersbelangen Ceres-

wijk 

Mevrouw L. Woudwijk bewonersbelangenceres-

wijk@gmail.com  

Wijkbelang Maarsveld  Mevrouw E. Dobber  e.a.dobber@gmail.com  

Wijkraad Parkwijk De heer J. Holtjer parkwijk@stadskanaalportaal.nl   

Wijkraad Stadskanaal-Noord De heer M. Bruins info@wijkraadnoord.nl 

St. Pl. Belang Vledderveen De heer H. v.d. Bree hansenlenievanbree@gmail.com 

St. Dorpsbelang Tange-

Alteveer 

De heer J.G. Sterenborg info@dorpsbelangtangealteveer.nl 

Ver. Pl. Belang Mussel De heer R. Wijnschenk  pbm@musselonline.nl 

Stichting Ocrea (Onstwedde) De heer J.H. Wilzing  info@ocrea.nl 

Bewonersplatform Maars-

stee 

De heer A. Karseboom info@maarsstee.nl 

Wijkraad Nautilus 

(Hagen, Borgen, Vogelwijk) 

Mevrouw E. Stratingh wijkraadnautilus@gmail.com 

 

Dorpsbelangen Musselkanaal De heer P. Gelling dorpsbelangenmusselka-

naal@gmail.com 

4.5.1 Dorpskranten  

In de dorps/wijkkranten worden de teksten geplaatst om overlast, vandalisme en ongelukken met 

vuurwerk tijdens Oud en Nieuw zo veel mogelijk te voorkomen. Deze teksten en foto's worden ook 

geplaatst op de website www.stadskanaalportaal.nl.  

4.5.2 Actie in Maarsstee door bewoners: 

- Op 30 en 31 december vinden er inspectierondes plaats in de wijk en worden bewoners 

geattendeerd op losliggende rommel, die tijdens Oud en Nieuw voor de verkeerde doel-

einden gebruikt kunnen worden. 

- Op Nieuwjaarsdag wordt de schade in de wijk opgenomen. 
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4.5.3 Lefier, gemeente en WEDEKA  

Opruimactie, beveiliging, telefonische bereikbaarheid, 24 uur ruitenservice, schaftketen en bouwma-

terialen verwijderen/opruimen.  

4.5.4 Ondernemers, bedrijvenparken en Winkeliers (KVO)  

Communiceren via handelsverenigingen alert te zijn op afvalcontainers, oud papier en andere zaken 

die brand en/of vandalisme gevoelig zijn. Inventarisatie risicosituaties, leegstaande winkelpanden. 

Draaiboek toesturen naar voorzitter Handelsvereniging, Musselkanaal  Alteveer, Mussel en 

Onstwedde. 

4.5.5 Horeca 

De volgende horeca gelegenheden hebben ontheffing aangevraagd en zijn geopend tijdens de jaar-

wisseling:   

 

Stadskanaal 

-  Fox, Hoofdstraat; (ontheffing APV art. 2.3.1.5a).  

-   ’t Mingelmouse, Menistenplein  

-   Café Bolle Ruud, Nederlandlaan 

-    Best Western Hotel Raadhuisplein 

Musselkanaal  

- De Gelegenheid, Kruisstraat 1 

Mussel 

- Summertime, Musselweg 42 

Als de horeca sluit en er (grote) groepen mensen op straat komen zal er gebruik gemaakt worden van 

de horecatelefoon om de politie hiervan in kennis te stellen.  

4.6 Brandweer    

De brandweer maakt een eigen draaiboek en actielijst. In overleg met de politie en de gemeente 

Stadskanaal zijn de volgende afspraken gemaakt voor de komende jaarwisseling:  

  

• Het beleid qua vreugdevuren is gelijk aan de vorige jaren.  

• In principe gaat de politie als eerste ter plaatse en bepaalt of de brand uit moet tenzij 

een centralist uit de melding kan opmaken dat het gevaar dusdanig is dat de brand-

weer direct ter plaatse moet gaan. 

• Mocht de politie een vreugdevuur onveilig vinden dan wordt via de meldkamer de 

brandweer gealarmeerd. 

• De bevelvoerder van de brandweer bepaalt uiteindelijk de gevaar zetting en in over-

leg met de politie wordt bepaald of het vuur uitgaat. 

• Ook onrust in de buurt / wijk kan een reden zijn het vuur uit te maken, dit ter beoor-

deling aan de politie. 

• Uitgangspunt is dus: geen overlast, geen gevaar en alleen schoon hout: laten bran-

den. 

• Banden, gasflessen, huisraad, e.d. mogen niet worden verbrand. 

• Mocht er geblust moeten worden dan blijft de politie aanwezig. 
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• Als er geen politie is en de situatie te bedreigend wordt dan trekt de brandweer zich 

terug als dit geen verdere consequenties heeft. 

• Via de meldkamer wordt direct extra ondersteuning aangevraagd. 

• Er zal dit jaar overigens extra hard worden opgetreden tegen geweld richting politie, 

brandweer, ambulance en andere ambtenaren. 

• Na het eventueel blussen staat de gemeente klaar om indien nodig afval direct af te 

voeren. Deze mensen komen pas als laatste in beeld en zullen niet zonder aanwezig-

heid van politie en/of brandweer in actie komen. 

• Aangezien de meldkamer het over het algemeen erg druk heeft kan het handig zijn 

rechtstreeks contact te hebben. 

• Dit geldt niet voor de brandweereenheden die nog niet onderweg zijn, deze moeten 

via de meldkamer worden gealarmeerd! 

4.7 Politie  

De politie maakt een draaiboek voor haar eigen organisatie.  

4.7.1 Preventief 

De buurtagenten en de analist verstrekken voorafgaand aan de jaarwisseling steeds actuele informa-

tie over Hotspots. In de laatste dagen voorafgaand aan de jaarwisseling zullen de laatste probleem-

gebieden nog worden kortgesloten met de brandweer en met de gemeente.  

 

Er wordt een lijst gemaakt met mogelijke verstoorders van de openbare orde. Getracht zal worden 

deze personen te laten bezoeken door de buurtagent, i.v.m. preventieve werking. 

 

Op oudejaarsnacht zijn wij voorstander van een treintje met de brandweer en de gemeente reiniging 

om direct de brandhaard weg te halen. Indien dit niet mogelijk is laten we vreugdevuren gecontro-

leerd uitbranden, wetende dat vreugdevuren niet getolereerd worden 

 

Aangehouden arrestanten worden uiteindelijk overgebracht naar Groningen, het cellencomplex, 

waarbij eenvoudige zaken in principe worden afgehandeld middels de snelrecht procedure. De Offi-

cier van Justitie zal op 31 december en 1 januari op de cellengang aanwezig zijn en deze direct kun-

nen afhandelen. 

4.7.2 Afsteken vuurwerk/vreugdevuren 

Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31-12 van 18.00 uur tot 01-01 tot 02.00 uur.  

Vreugdevuren: GEEN vreugdevuren toegestaan!! Met de gemeente en brandweer is de procedure 

besproken. 

Bij Carbidschieten moet voldaan worden aan APV voorschriften. Deze voorschriften zijn 

diverse keren gepubliceerd dus ieder heeft daar kennis van kunnen nemen. Ook de politie 

beschikt over de voorschriften voor carbidschieten en zal hierop controleren. 

 

4.7.3 Probleemjongeren 

• Gebiedsontzegging 

• Van te voren persoonlijk aanspreken/waarschuwen 

• Raddraaiers van de vorige jaarwisseling een maatregel opleggen 
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4.8 Ambulancezorg Groningen 

De bezetting tijdens oud en nieuw wijkt niet af van de reguliere bezetting. Gezien de inzetten gerelateerd 

aan deze feestdagen de laatste jaren, is het niet nodig om extra voertuigen in te zetten. Vanuit omliggen-

de posten te weten Ter Apel, Winschoten, Veendam en Drenthe worden voertuigen voorwaardenschep-

pend ingezet. Met andere woorden is het gebied leeg (in dit geval is Stadskanaal ingezet), dan is het aan 

de meldkamer in Drachten om voertuigen op te schuiven dan wel te stationeren in Stadskanaal zodat de 

dekking gehandhaafd blijft. De nadruk voor het personeel ligt op eigen veiligheid, draag kleding volgens 

de voorschriften en het advies vanuit de organisatie is om gebruik te maken van veiligheidsbrillen en oor-

doppen of een helm daar waar nodig. 

Is er sprake van onrust en dergelijke gezien de melding dan gaat de politie waar nodig mee ter ondersteu-

ning. In de voorbereidende fase zijn de hotspot punten voor de regio Stadskanaal bekend bij de meldka-

mer in Drachten. 

4.9 Welstad 

De openingstijden van Skillz en de Kwinne: 

Skillz, Musselkanaal 27, 28 en 29 december van 13.00-17.00 uur 

Voor beide locaties geldt dat wij open zijn onder voorbehoud. 

Wanneer de sfeer in of dichtbij de locaties grimmig of onveilig wordt, zijn wij genoodzaakt de desbetref-

fende locatie te sluiten voor de jeugd. Er dient melding van gemaakt te worden bij de politie. 

4.10 Alarmnummers en servicenummer gemeente  

 

•  Spoed  (alles)    112 

•  Politie algemeen    0900 - 8844 

•  Gemeente    0599 - 631 631  

•  Meld Misdaad Anoniem  0800 – 7000 

• Lefier     088 – 20 33 000 

• Welstad    0599-635999 
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Bijlage 1   Publicatie vuurwerk  

 

VUURWERK TIJDENS DE JAARWISSELING 

Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 

uur. Kopen en verkopen van illegaal vuurwerk is verboden. 

 

Veilig afsteken van vuurwerk 

Elk jaar weer gebeuren er ongelukken met vuurwerk. De meeste ongelukken worden veroorzaakt 

doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen ge-

bruiken. Lees dus altijd de afsteekinstructie en gebruik een aansteeklont en een verzwaarde fles of 

PVC buis om vuurpijlen mee af te steken. 

Vuurwerkvoorlichting: Voorlichting door de brandweer over het veilig afsteken van vuurwerk (vuur-

werkvoorlichting) voor de eerste groepen van de middelbare scholen en de speciale scholen. Voor-

lichting van de brandweer, politie, bureau halt, lotusgroep. De politie trekt dit, de brandweer is gast 

heer en daar vindt het plaats bij de brandweer. De burgemeester wil hier graag een rol in vervullen. 

Stukje opnemen over carbidschieten in bokcampagne opnemen zegt Jeroen post).  Johannes geeft bij 

Danielle aan met wie zij contact kan opnemen over de rol van burgemeester.  

 

VUURWERKTIPS Voorbereiding 

•   Maak nooit zelf vuurwerk! Meestal explodeert dit onverwacht en op het verkeerde mo- 

     ment. Laat het maken van vuurwerk aan de experts over. Koop dus alleen legaal vuurwerk 

     bij officieel erkende verkooppunten. 

•   Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen: experimenteren met vuurwerk is    

     levensgevaarlijk! 

•   Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen en nooit  

     in je broek- of jaszak. 

•   Lees de gebruiksaanwijzing op tijd: zo weet je van tevoren hoe je het vuurwerk veilig kunt 

     afsteken en hoef je het niet op oudejaarsavond zelf te doen. 

•   Koop alleen bij officiële verkooppunten op 28, 29 of 31 december 2018 

•   Bereid je ook goed voor, zorg dat je je vuurwerk op de juiste manier kunt afsteken. 

 

Tijdens het afsteken 

•    Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af. 

•    Draag geen brandbare kleding of een capuchon. 

•    Steek geen vuurwerk uit je hand af. Vuurwerk wordt vaak in de hand afgestoken en dan  

     weggegooid. Dat is ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid te voorspellen valt wan- 

     neer het vuurwerk zal ontploffen, en waar het precies terecht zal komen. 

•    Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond. 

•    Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand of water. 

•    Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten bevatten 

      tegenwoordig een PVC buis. 

•    Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.  

•    Let op omstanders (mens en dier). 

•    Let op de windrichting. 

•    Houd vuurwerk buiten het bereik van kinderen. 

•    Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. 
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•    Neem voldoende afstand, minstens 6 meter. 

•    Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op!  

•    Een misverstand is vuurwerk voor kinderen, sterretjes bijvoorbeeld. Ook al noemen ze die 

      wel eens kindervuurwerk of koud vuur, ONZIN! Koud vuur bestaat niet,  dus ook sterretjes  

      zijn gevaarlijk: het brandende deel heeft een temperatuur van 1.500 graden Celsius! 

 

Na het afsteken 

•    Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan: de lont kan al zover 

      zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde poging direct explodeert.  

•    Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer 

      water over. 

•    Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het ge- 

      woon bij het huisvuil doen. 
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Bijlage 2 Voorschriften Carbidschieten 

 

APV: Afdeling 6 Vuurwerk en Carbidschieten 

 

Artikel 2.6.1a Begripsomschrijvingen carbidschieten 

Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een (melk)bus/container/opslagvat op explosieve wijze ver-

branden van acetyleengas, afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gas-

mengsels met vergelijkbare eigenschappen. 

 

Artikel 2.6.3a Bezigen van carbidschieten 

1. Het is verboden carbid te schieten. 

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:  

a. indien gebruik wordt gemaakt van maximaal 10 originele (melk)bussen / containers / opslagvaten met 

een maximale inhoud van 40 liter en/of indien gebruik wordt gemaakt van gasflessen met een maximale 

inhoud van 200 liter, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het 

carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen op-

treden voor mens en milieu; 

b. het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop-

volgende jaar en 

c. degene(n) die carbidschiet(en) 16 jaar of ouder is/zijn en niet onder invloed is/zijn van alcohol of drugs. 

3. In aanvulling op hetgeen er in lid 2 gesteld is, geldt dat indien het carbidschieten wordt verricht met 

(melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen waarvan de inhoud meer dan 2 liter bedraagt, de 

volgende voorschriften in acht dienen worden genomen:  

a. de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, is gelegen op een afstand van ten minste 100 meter van 

woonbebouwing van derden en 

b. het carbidschieten plaatsvindt op een afstand van ten minste 300 meter van zorginstellingen en van in 

gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren. Indien een kleinere afstand wordt gehanteerd 

is schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar, of de houder van de dieren, vereist; 

c. het terrein dient met touwen, linten of anderszins zodanig te worden afgezet dat toeschouwers niet in 

de nabijheid van de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen kunnen komen; 

d. er mag niet geschoten worden als er toeschouwers binnen het afgezette terrein aanwezig zijn; 

e. de toeschouwers dienen minimaal op 10 meter afstand van het carbidschieten worden gehouden; 

f. er dient geschoten te worden in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijn-

de woonbebouwing is gelegen en de toeschouwers zich bevinden en 

g. het vrije schootsveld dient minimaal 75 meter te zijn; 

h. in het schootsveld dienen geen verharde openbare wegen of paden te liggen; 

i. er mag niet worden geschoten op momenten dat de weggeschoten deksel(s) weer worden opgehaald 

(dit is niet van toepassing indien de deksel(s) aan een touw verbonden zijn en door middel van dit touw 

teruggehaald kunnen worden, mits dit terughalen plaatsvindt vanaf de achterzijde van de (melk)bussen / 

containers / opslagvaten / gasflessen; 

j. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang, dient het schietterrein goed te worden ver-

licht; k. de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen moeten stevig worden verankerd in de 

bodem of in een frame, of op andere wijze zodat terugslag kan worden voorkomen; l. de deksel(s) van de 

(melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen mogen niet extra worden verankerd of vastgezet. 


