OVERLAST | Speurders elke middag en avond op pad in stad Utrecht

Jacht op hinder door vuurwerk
overlastmeldingen af te gaan.

De opsporingsambtenaren Anil, Mandy
en Joeri overleggen met teamleider
Alex Geurts over het plan van aanpak.
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Op de centrale in het Stadskantoor
komen alle meldingen binnen en
worden de 'vuurwerkteams'
aangestuurd.
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UTRECHT
Met een geluiddectieysysteem, het
monitoren van Twitter en Facebook
en een mobiel vuurwerkteam dat
surveilleert door de stad moet de
vuurwerkoverlast dit jaar worden
teruggedrongen. De gemeente
Utrecht zet alles op alles om
vuurwerkhinder een halt toe te
roepen. En dat blijkt na een dag in
de meldkamer en een avond op de
fiets lastig genoeg.
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Anil, Mandy en Joeri staan te
wachten voor een rood stoplicht in
de Van Hoornekade, Zuilen. Het is
tot nu toe een rustige dienst voor
de buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa's) van
de gemeente Utrecht. Het trio is
samen met een ander team deze
avond op pad in Utrecht om te
surveilleren en op
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Het licht is nog steeds rood als
plots, aan de overkant van de
drukke Marnixlaan, een harde knal
klinkt. Onmiddellijk spieden de drie
met hun ogen de overkant af. Waar
is de afsteker heen? Hoe groot is
de rookwolk die ervan afkomt? Is
dat illegaal vuurwerk? Omdat de
boa's zich aan de verkeersregels
moeten houden is dat het enige,
dat ze kunnen doen. Als het licht op
groen springt, schieten de drie weg,
als ware de Tour de France voor
heel even terug is in de stad.
Helaas, een 'heterdaadje' zit er niet
meer in. De bikers zijn te laat. Wat
de drie nog kunnen doen, is een
melding maken die zowel bij de
gemeente meldkamer als bij de
politie voorbijkomt. ,,Het kan zijn
dat op basis daarvan de politie hier
nog even langs komt en bij een
paar woningen aanbelt. Dat maakt
hopelijk genoeg indruk op die
jochies, zodat ze niet nog een keer
met vuurwerk gooien," zegt Joeri.
De melding die het vuurwerkteam
net heeft gemaakt komt binnen in
de meldkamer op de dertiende
verdieping van het Stadskantoor.
Daar zitten drie operators te turen
naar een aantal schermen, waarop
kaarten van de stad zijn
geprojecteerd.
Aansturen
Op die kaarten is goed te zien waar
de vuurwerkoverlast zich
concentreert. ,,Op die manier
kunnen we onze mensen op straat
goed en snel aansturen," zegt
teamleider Alex Geurts.
,,We hebben vooraf een aantal
locaties aanegewezen waar op
basis van eerdere meldingen de
meeste overlast valt te verwachten.
Dat zijn de hotspots. Op de kaarten
kunnen we zien of de overlast zich
verplaatst van die hotspots naar
andere plekken in de stad. En als
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dat gebeurt kunnen we daar ook
onze inzet op straat meteen op
aanpassen."
Dagelijks komen de mannen en
vrouwen, die de vuurwerkoverlast
tegen moeten gaan, bij elkaar voor
een korte briefing. Daarin worden
ze - iedere dag opnieuw bijgepraat over de gevaren van
vuurwerk en wat te doen als ze op
een grote partij illegaal vuurwerk
stuiten. Tassen gevuld met legaal
vuurwerk tot 25 kilo mogen de
boa's zelf vervoeren, grotere
partijen en illegaal vuurwerk zijn
voor de politie. ,,We blijven het erin
stampen, want de veiligheid van
onze mensen is erg belangrijk,"
zegt Geurts. ,,Iedere dag opnieuw
het zelfde praatje."
In de briefing komen ook de
resultaten en de meldingen van de
voorgaande dagen voorbij.
Samenmet de mensen die de straat
opgaan wordt besproken welke
plekken in de stad nog eens extra
bezocht kunnen worden.
Geluiddetectie
Ook maakt de gemeente dit jaar
voor het eerst gebruik van een
geluiddectiesysteem. Op
verschillende plekken in de stad
zijn er microfoons geplaatst die
harde knallen opnemen. ,,Het
systeem meet hoe hard die knal is.
En als het echt hard is, duidt dat
vaak op illegaal vuurwerk. Omdat
onze mensen via een gps-systeem
perfect te volgen zijn, kunnen we in
de meldkamer meteen zien welk
team het snelst ter plekke kan zijn,"
zegt teamleider Geurts. Waar die
microfoons hangen wil de
gemeente om tactische redenen
niet kwijt.
Daarbij komt dit jaar dat ook social
media zoals Facebook, Twitter en
Instagram nadrukkelijk worden
afgezocht.
Abdullah Pehlivan, die daarmee is
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belast, vertelt dat er via een groot
aantal zoektermen gezocht kan
worden op welke plekken mensen
overlast ervaren. Ook zijn er
jongeren die er foto's en filmpjes
plaatsen van ontploffend vuurwerk.
,,Het is een experiment en het kan
ondersteunend werken aan alles
wat we hier al doen," aldus
Pehlivan.
Terug naar de straat, waar Anil,
Mandy en Joeri inmiddels door
Overvecht fietsen. Dit is een van de
wijken die vooraf als hotspot is
aangemerkt en waar veel overlast
verwacht wordt. Er is geen steegje
of pleintje dat de bikers overslaan.
En stuiten ze op een groepje
hangjongeren, dan gaan ze een
praatje aan.
,,Het is belangrijk dat we ons even
laten zien," verduidelijkt Mandy,
terwijl ze stevig doortrapt. ,,Sinds
10 december zijn we iedere middag
en avond op straat te vinden. Ze
weten dat ze in de gaten gehouden
worden."
Is de aanpak succesvol? Dat moet
nog blijken, oudejaarsdag is pas
over ruim een week. En hoewel de
bikers strak worden aangestuurd
en snel kunnen reageren, zijn ze
vrijwel nooit op tijd en zijn de
daders al weer weg.
Bovendien zijn er slechts zes bikers
actief, op een stad die ruim
300.000 inwoners kent. ,,Dat is wel
eens frustrerend," zegt Joeri. ,,We
kunnen niet op alle plekken tegelijk
zijn, maar we doen ons best.
Bovendien is het signaal ook
belangrijk. We laten zien dat we er
bovenop zitten."
,,En'', zegt hij, ,,het is goed voor de
conditie. ,,We fietsen zo'n 45
kilometer per dag."
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