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RAADSMEDEDELING 

 

 

Onderwerp: Jaarwisseling  

 

 

Steenbergen; 7 januari 2022 

 

Beste (burger)raadsleden, 

In navolging van mijn eerdere bericht over de jaarwisseling, hecht ik eraan u bij deze op 

de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen hieromtrent.  

Zoals u mogelijk al via de media heeft vernomen, zijn de 15 verdachten van de rellen op 

oudejaarsavond in Dinteloord na één of twee dagen vrijgelaten met een proces-verbaal 

en een boete voor verstoring van de openbare orde.  

Daarmee is de kous echter nog niet af. Inmiddels heeft de politie bekendgemaakt dat 

het onderzoek naar de gewelddadigheden op het Raadhuisplein wordt voortgezet en 

dat is wat mij betreft goed nieuws.  

Gelet op de gang van zaken, heb ik me hiervoor de afgelopen dagen, in overleg met 

politie en het openbaar ministerie, ook persoonlijk sterk gemaakt. Dit zal u allicht niet 

verbazen.  

In mijn beleving kan het namelijk nooit zo zijn, dat met name het geweld tegen onze 

hulpverleners – in de ruimste betekenis – al na zo’n korte onderzoeksperiode zou 

kunnen worden afgerond. Gelukkig nemen ook politie en justitie deze zaak hoog op en 

onderschrijven zij dat er sprake is van een ernstig vergrijp.  

Daarbij zijn explosieven onder een handhavingsauto van onze gemeente gegooid, 

waardoor twee van onze medewerkers wellicht blijvende gehoorschade hebben 

opgelopen. De politie-eenheid die vervolgens arriveerde om in te grijpen, werd 

eveneens met zwaar vuurwerk bekogeld. Volgens de politie zijn er ondertussen ook 

weer nieuwe beelden waarop een en ander te zien is. 

Het betreft - gelukkig - een relatief kleine groep jonge mensen die het helaas nodig vindt 

om zich dusdanig te misdragen, dat een aanmerkelijk deel van onze goedwillende 

gemeenschap daar hinder van ondervindt. De verontwaardiging daarover is groot. 

Vanuit dat perspectief, ben ik blij dat het onderzoek wordt voortgezet. Het gaat er mij 

niet om welke straf de verdachten uiteindelijk wel of niet krijgen, dat is aan justitie.  



RD2200009 

2 

 

Graag herhaal ik nog maar eens dat iedereen die zich inzet voor de openbare orde en de 

veiligheid van anderen zich te allen tijde beschermd moet weten. Hoe gaan we er anders 

voor zorgen dat zij deze belangrijke taak in de toekomst willen blijven vervullen? En hoe 

gaan er dan voor zorgen dat de rust in onze gemeenschap, zeker in zulke situaties, 

bewaard blijft?  

Wat mij bij dit alles in ieder geval sterkt, zijn de in overgrote meerderheid positieve 

reacties die ik heb ontvangen, gelezen en gehoord vanuit Dinteloord, van inwoners die 

hun waardering uitspreken voor de wijze waarop onze gemeente, samen met de politie, 

de (vuurwerk)overlast zowel in aanloop naar als tijdens jaarwisseling heeft aangepakt.  

Vertrouwend op het vervolg, hou ik u uiteraard graag op de hoogte wanneer daar 

aanleiding toe is. 

Met vriendelijke groeten, 

Uw burgemeester, 

 

 

Ruud van den Belt 

 


