
Inspreektekst beeldvormingvergadering van 14 januari 2015.  

Na aanleiding van de vuurwerkincidenten tijdens de jaarwisseling . 

 

Geacht college en leden van de gemeenteraad, 

 

 

Ik ben Jan bosters, voorzitter van de dorpsraad van Nieuw-Vossemeer.  

 Namens de dorpsraad  en buurtbewoners van de pannekooi in de wijk Boerengors wil  ik het 

woord tot u richten. 

 

Zoals inmiddels bij iedereen bekend, is de vuurwerkschade in Nieuw-Vossemeer 

buitengewoon hoog  uitgevallen. 

 

De dorpsraad heeft samen met Fox4fun en B.C. de Hoogte in de middaguren het 

carbietschieten georganiseerd om zodoende de overlast  in het dorp te beperken.  

Echter,  we werden we door de wet ingehaald,  die bepaalde dat het vuurwerk pas vanaf 18.00 

uur mocht worden afgestoken.  

Desalniettemin werd het een groot succes! De jeugd trok op de dag  in grote getale naar het 

Evenemententerrein in de Veerweg, zodat er in het dorp geen sprake was van 

vuurwerkoverlast.  

 

Dit beeld veranderde in de avonduren al heel snel, zodra het donker werd  begon het feest 

rondom de pannakooi en speelveld.  

Als buurtbewoner kan ik u verzekeren dat wij het gevoel kregen in een oorlogsgebied te zijn 

beland.   

Zeker toen ook nog in de wijk de straatverlichting  uitviel,  door het opblazen van een 

lichtmast. 

 

Bij navraag blijkt dat er die avond zes meldingen vanuit Nieuw-Vossemeer zijn 

binnengekomen bij de meldkamer. 

Het verbaast de buurtbewoners en de dorpsraad dan ook dat in een  krantenartikel  van 2 

januari over Nieuw-Vossemeer,  staat dat er geen enkele melding zou zijn gedaan naar de 

Meldkamer.  

Dit kan uitgelegd worden dat het de inwoners van Nieuw-Vossemeer niets zou kunnen 

schelen wat er gebeurt in ons dorp, echter niets is minder waar! 

Ik ben in die dagen als dorpsraad lid veel aangesproken over deze vernielingen. 

De boosheid en  de verontwaardiging in Nieuw-Vossemeer is groot,  maar ook een 

schaamtegevoel  over hoe het toch zo mis kon gaan.  

 

Op Nieuwjaarsdag heb ik de schade opgenomen en foto's  gemaakt, deze heb ik op de sociale 

media gezet en doorgegeven aan de St.Courant en de website Foxlake.  

Omwonenden hebben nu al aangegeven volgend jaar  een zero tolerance beleid te willen gaan 

voeren. Wat zoveel wil zeggen, dat wanneer ze er weer alleen voor komen te staan, men het 

heft in eigen hand wil nemen.  

Dit mag en kunt u als bestuurders toch niet toestaan.  

Elke inwoner van onze gemeente heeft recht op een gevoel van veiligheidheid en dat daar 

naar gehandeld wordt door de bestuurders van onze gemeente! 

 

Hoe kon het zo mis gaan? 

Vorige jaarwisseling ging het ook al fout  rondom de panne kooi.   

De sfeer was toen al zeer agressief en er was  ook  veel schade. 

In een gesprek van de dorpsraad met de wijkagente,  werd ons toen als advies gegeven om 

zoveel mogelijk overlast te melden, dan zou er vanzelfsprekend een beleid  op volgen. 



Dit heeft de dorpsraad in het dorpsbelang dan ook doorgegeven aan de inwoners.   

Nieuw-Vossemeer heeft veel last van een groep jongeren die het steeds weer voor elkaar 

krijgt om onrust te zaaien en vernielingen aan te richten. 

Uit onderzoek weten wij dat het ook deze keer weer de zelfde groep jongeren is,  die vorig 

jaar ook al verantwoordelijk was voor de vuurwerkoverlast rondom de panne kooi. 

Omdat er niet wordt opgetreden, oefent dit aantrekkingskracht uit op  jongeren uit omliggende 

kernen en plaatsten waarvan wij weten dat er aanwezig waren.   

De gemeente en handhaving had dus toen al kunnen weten dat het dit jaar zomaar weer mis 

zou kunnen gaan.  

 

 

Als we nu geen paal en perk stellen aan deze uitwassing heeft Nieuw-Vossemeer en de 

gemeente Steenbergen binnen de kortste keren mogelijk een naam als het Oost-Brabantse 

Veen. 

Dit verdient Nieuw-Vossemeer natuurlijk niet. 

Naar aanleiding van de vuurwerkincidenten heeft de BOA een buurtonderzoek ingesteld en 

aangegeven dat het nu menens is. 

Als de betreffende jongeren in kaart zijn gebracht,  wacht hen,  samen met hun ouders,  een 

pittig gesprek met de burgermeester. 

 

Waar hebben wij het over !!!! 

Over jeugd die al brommer en auto rijdt en dus bij overtredingen voor het burgerlijkwetboek  

strafbaar is. Waarschijnlijk zullen ze,  als de Burgemeester zijn vinger opsteekt om zijn  

dreigement duidelijk te maken , zij de ander vinger in de lucht steken. 

De dorpsraad is al vele jaren bezig met deze groep en heeft daarvoor al verschillende malen 

de hulp van de handhaving en gemeente ingeroepen.  

Deze problematiek doet zich niet alleen in Nieuw-Vossemeer voor, ook andere kernen hebben 

hier veel last van. 

 

Het laatste overleg met het college over dit probleem dateert van mei 2013. 

In dit overleg heeft de dorpsraad aangegeven dat de problemen met deze groep jongeren uit de 

hand ging lopen en daarbij ondersteuning nodig heeft. 

In dit overleg gaf het college aan een project te starten "’Ben ik in beeld .  

 

De dorpsraad moet constateren dat het project dat aanvankelijk een succesvolle start kreeg,  

is mislukt. Dit  omdat de betrokken organisaties en instellingen langs elkaar heen gingen 

werken. 

En Ambtenaren van de gemeente op bepaalde tijden niet wilden, of konden meewerken. 

 

In aanloop naar de verkiezingen heeft de dorpsraad in oktober 2013 een  wensenlijstje over de 

jeugd weggelegd  bij de politieke partijen. 

 

De dorpsraad heeft toen een politiek café georganiseerd met o.a. de vraag hoe zij dachten over 

het wensenlijstje ten aanzien van de  overlast gevende jeugd? 

Heel handig werd toen met de ontbijtbordjes geschoven,  die uiteindelijk toch weer bij de 

dorpsraad terecht kwamen. Zo van: met elkaar in gesprek gaan, de wijkagent inschakelen en 

hier ligt een schone taak voor de dorpsraad.  

 

Voor alle duidelijkheid; de dorpsraad en de inwoners van Nieuw-Vossemeer zijn deze fase 

allang voorbij. Alles is al uit de kast gehaald en in de steigers gezet. Er is nu een flinke 

professionele ondersteuning nodig. Het beleid van de gemeente Steenbergen schiet hier tot 

nog toe in te kort. Eén jongerenwerker voor vijf kernen, is gewoon te weinig. Met overal een 



paar uur besteding aan een groot probleem, kom je er niet. Meer ambtelijke ondersteuning, 

zou ook zeer gewenst zijn.  

 

Na de emotie en verontwaardiging komt meestal de berusting en zal men deze schade 

accepteren als een verantwoord maarschappelijke uitgave, of zoals iemand zei :"Ze dronken 

een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. " 

 

Wat nu te doen?  De dorpsraad is zeker niet tegen het vuurwerk, sterker nog, deze prachtige 

traditie moet behouden blijven voor de toekomst maar het kan en mag niet zo maar door 

enkele worden verziekt.  

De Dorpsraad kan en mag niet op de stoel van de raadsvertegenwoordiger gaan zitten,  maar 

vraagt wederom om hulp en ondersteuning met de volgende vragen. 

 

Hoe denk de raad en het college er over volgend jaar deze problemen te voorkomen? 

Wordt het geen tijd om de problemen met de jeugd in onze gemeente extra aandacht te geven   

 

Als u vindt dat het beleid geen aanpassingen vraagt, toon dan in ieder geval uw 

verantwoordelijkheid en daadkracht bij de volgende jaarwisseling, zorg er dan voor dat zij die 

verantwoordelijk zijn voor de schade  het in hun portemonaie zullen voelen. 

 

Ik dank u voor uw aandacht 

 

Jan Bosters.  

Voorzitter Dorpsraad Nieuw-Vossemeer. 

 

 

 

 

   

 

 

  


