OUD EN NIEUW MOET VOORAL EEN FEEST ZIJN!

Zo langzamerhand komt de
voetbaltoernooien en noem maar op.
jaarwisseling weer in zicht.
Er-1 daarnaast pakken we raddraaiers die het toch niet
Gemeente, politie en brandweer
kunnen láten, ook stevig aan. De vernielingen die ieder
zijn al weer geruime tijd aan het
jaar ,toch weer aangericht worden, zijn op geen enkele
werk om ervoor te zorgen dat
manier goed te prateq. Van het geld dat wij moeten
ook dit jaa .jlte vJéring van Oud
m uit@
even om all /$ eer te f~pareren, hadden we op
en Nieuw ~~i(IJ'fj en feestelijk,Î~ andere plaats
n de stad ~U:~ige dingen voor Nijmegen
kan verlo ~én : ~êlukkig is he~in
l kunnen doe
n dan heb ik het nog niet eens over
Nijmegei 'l j afen relatief rustig.
~ensen die enen hul_p~ rlene ts met vuurwerk of op een
Dat willeri w.e graag zo houden.
andere ag . ieve ma11ier te moefen besto.ken.
"'"1
LevensgeJaarlij~ én absoluut onto~ laatbaa~r. Daarom
In het verlètlen ging het' mog wel
leggen wi j ál Rréven ief. verblijfsontzeggingen op aan een
eens mis. E'Ç bleken li~den te zijn
hele kleine griSep die het wangedrag in h~t verleden niet
die de viering van het nieuwe jaar
\ kdn laten. Daarnaàst zal er voor, tijdens$~ na de
aangrepen om zich te misdragen. ~êÇnielingen, overlast,
\jaarwis?~ling voi.Poer;~<:Îe, ofïtie en brag~eer op de been
dronk~nschap~ baldadigheid,_ het ,!~ m a!lemaal vooroij
'zij ~ Wf ,9ebjfik l#
. s ef\_we pál<~~~ ill,eg
Dat Willen we In onze Stad nJetr
d en nieUW moet
\U ~XW k aan.
IQ IS het O~ergrote diE]fN
e
vooral een feest ziJ·n!
r"
,..
Nl'i·l· ~e
n bezig met ~Tl echt g~~llig feest. Ik
i*r "tffil
~·
•
Als overheid doen we daarom samen alles wat we kunn
rQ'ei
, om zaken die niet door d!,:!1'b eugel
om te zorgen dat iedereen ongestoord eR#feest~ijk het
den bij . R · ·e of':gemeente. ftaten we de
nieuwe jaar in kan. Een enorm pakke . aan maatr~gelen
li in"..
e"fhet ni . n laten(., onsJ eest niet laten
de laatste jaren ingevoerd en verder verbeterd. Denk aa
vergallen. S
er:l" maken we er ee gezellige
activiteiten voor de jeugd, het vclcyaf al weghalen van
"" jàarwi~q·elin
! Op www.nijm
n.nl .vindt u alle
spullen in de stad die gevoelig zUn voor vernielingen, het ·~"'"'n{äatreg~l
rond. oud en nie
getrÖffen zijn.
openstellen van wijkcentra, h~ organiseren van
(
Hubert Bruis,
van Nijmegen
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..,.. Hotspots en hotshots
Er is een analyse gemaakt van de
die een relatie hebben m'e t branr1''"'11'r1
.i""
~
waaraan een openbaar prde risico
probleemgebieden worden rond de
ng extra in de
gaten gehouden. Hetzelfde is gedaa
de zogenaamde
hotshots: jongeren jongerengroepl n en volwassenen die
tijdens de vorige jaarwisseling strafb<;~re feiten hebben
begaan. Zij worden g~ed in de gat~gehouden of
gewaarschuwd, en alsf dat nodig is ~i\ ngepakt.

I

I

..,.. Verblijfsantzegging en sa nflnsc
n
De e~_rder geno~mde hotspots worJfn ge~
verbli]fsontzegg1ng kan worden opgelegd aan ·.
openbare orde verstoren of dreigen ~a~ e doen e
burgemeester gaat hotshots schriftelijK: waarschtiwen om zich
rond de jaarwisseling te gedragen. Als ze zich toçh mis~ragen
of zich in het verleden ernstig hebben mi?dragen,.,krijg~n ze
alsnog een verblijfsontzegging . In d~AP\Z is al een algemeen
samenscholingsverbod opgenomen. Dit verbod geldt v~or de
hele gemeente. Als zich ernstige ord;.erstoringen voorttoen of
de vrees daarvoor bestaat, kan dit a ~kel worden toege~ast
om groepen te vragen uit elkaar te gaan. Bij het niet voléfoen
aan dat bevel kan iemand worden opgepakt en vervolgd.,

Jt/

vn,nrlit"hting
·onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' is dit jaar
.ook veel aandacht voor het geven van voorlichting. Een
aantal wijkmanagers organiseert buurtbijeenkomsten in
wijken waar de schade vorig jaar groot was. Tijdens die
hii'""'''""r'rn.ct-.::i.n praten zjj m~t de b~wqners over
.
· problemen e ~ oplossingen. Over stadsbrede
· ragsre ~els co~ mUniceert de ge(Tièente
74 ~
R
med en webs[!..
es.
w

J

~,

tj
~·

VOO J
en
n<>•=nr<>li"LrPn met WijkbewonerS i~ dUidelijk gevSorden
is aan activiteiten voor jongeren in aanloop
ng ~ De jongerencentra die vroeger in de
waren, gaan daarom sinds enkele jaren
n aantal extra dagen open. Daarnaast
\Afr\r.l"1t:ln Clr::>nC"IIrPO'n uiteenlopende activit~iten georganiseerd .
e activiteiten wordt 'oo k voorlichting
rbeeld over vuurwerkpreventie en
r;;;oro<:r•'n"''"'''*' Zie www.tandemwelzijn.l l voor een

'I
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..,.. Oprui .... .."_
.. ,,.."'
..,.. cameratoezicht
\
Jongeren va , 2 tot 18 jaar die door de politie zijn
Tijdens de jaarwisseling wordt actief gebruik maakt van het
aangehoude
bijvoorbeeld vuurwerkoverlast of
reeds bestaande cameratoezicht. Camerabeelden van
risicolocaties worden tijdens de jaarwisseling rechtstreeks
"' vernieling
de jaarwisseling worden aangepakt met een
lik-op-stukd. Via een Halt-afdoening moeten ze op 1 of
uitgekeken op het politiebureau. Daarmee kan snel
;
\
2 januari
DAR of gemeentemedewerkers vuurwerk
worden opgetreden bij verstoringen van de openbare orde
~
Afgesproken is dat er dit jaar vooralsnog geen aanvullendEl
·
opruimen.
i
~
camera's zullen worden geplaatst. De brandweer werkt ook dit
I
..,.. Schade voorkomen
jaar met camera's op helmen, de politie met camera's op de
schouders van een aantal politiemensen. Deze camera's
Ook dit jaar f9beert de gemeente schade te voorkomen
en andere 'huftergevoelige' obieden
weg
door afvalbailfen
dragen bij aan de veiligheid van de hulpverleners en het uit de
~
J
te halen of te'tSeschermen. Ook plekken waar veel afval of
anonimiteit halen van daders.
brandbaar më;~,!eriaalligt, worden opgeruimd. Bewoners
..,.. Opsporen illegaal vuurwerk
kunnen onveïflge situaties melden bij bureau Toezicht via tel.
14024 of toezichtteamnoord-oost@nijmegen. nl
De overlast en gevaren van zwaar vuurwerk zijn groot. Dat
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