Extra toezicht na autobranden

Utrecht op scherp met oud en nieuw
volgens de woordvoerder. Zeker
omdat daders al enkele straten
verderop zijn, voordat de auto
daadwerkelijk in brand staat. Het
overgrote deel van alle
aanhoudingen gebeurt volgens de
gemeente naar aanleiding van een
tip van een buurtbewoner.
Een van de autobranden van het
kerstweekend vond dinsdagavond
plaats op de Agamemnondreef in
Overvecht.
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De stad Utrecht zet tientallen
gemeentelijke toezichthouders in
tijdens de jaarwisseling. Met dit
extra toezicht reageert de
gemeente op de dertien
voertuigbranden sinds het
kerstweekend. De gemeente vraagt
daarnaast ook Utrechters mee te
helpen door uit te kijken naar
verdachte figuren die het gemunt
hebben op geparkeerde auto's.
Ook andere gemeenten in de regio
nemen maatregelen.

Verdachten die vuurwerkoverlast
hebben veroorzaakt, of
vernielingen hebben aangericht
tijdens de jaarwisseling, komen in
aanmerking voor een
snelrechtzitting op 5 januari op de
rechtbank. Voorwaarde is wel dat
het volgens het Openbaar
Ministerie een 'eenvoudige zaak'
moet zijn. Dat wil zeggen dat er
geen extra onderzoek nodig mag
zijn om het bewijs rond te krijgen.
Alleen zaken zoals
vuurwerkdelicten, die direct met de
jaarwisseling te maken hebben,
komen in aanmerking voor
supersnelrecht.

gebieden zoals dierenweides,
verzorgings- en verpleeghuizen.
Wijk bij Duurstede
In Wijk bij Duurstede waarschuwt
de politie niet als er sprake is van
vuurwerkoverlast, maar wordt er
meteen een bekeuring
uitgeschreven. Is er sprake van
illegaal vuurwerk, dan kan de
verdachte meteen een bezoek aan
huis verwachten. In Langbroek mag
de PJGU Langbroek ook tijdens de
komende jaarwisseling een
tentfeest houden. Al enkele jaren
verloopt dit feest volgens
burgemeester Poppens bijzonder
goed en voorziet het duidelijk in
een behoefte. Net als in andere
gemeenten zijn schoolpleinen in
Wijk bij Duurstede tijdens de
jaarwisseling verboden gebied.
Regio P2

In de regio nemen enkele
gemeenten naast het verwijderen
en afsluiten van prullenbakken en
containers extra maatregelen.
Zeist

Net als vorig jaar plaatst de
gemeente op de Theemsdreef in de
wijk Overvecht mobiele camera's.
Door het mobiele cameratoezicht
was het bij de laatste jaarwisseling
rustig in dat gebied. In
Kanaleneiland maakten 32
buurtvaders samen met politie en
handhaving een mooi feest van de
jaarwisseling.
De gemeente Utrecht heeft naar
aanleiding van de vele autobranden
in het afgelopen kerstweekend
nieuwsbrieven verspreid in de
wijken waar de autobranden
hebben plaatsgevonden. Volgens
een woordvoerder van de
gemeente wordt er intensief
samengewerkt met politie en
Jongerenwerk om de daders in
beeld te krijgen. De hulp van
bewoners is daarbij hard nodig,
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In Zeist zijn vrijwilligers,
medewerkers van buurtpreventie
Centrum en buurtnetwerkers
momenteel veel op straat. Tijdens
de jaarwisseling patrouilleren naast
de gemeentelijke buitenwoon
opsporingsambtenaren (boa's) en
politie ook beveiligingsmensen van
de Zeister Nachtveiligheidsdienst.
IJsselstein
In IJsselstein staan alle
wijkagenten via de verschillende
WhatsAppgroepen in direct contact
met de burgers. Wordt er iets
gemeld via een groep, dan kan een
wijkagent snel schakelen.
Diverse gemeenten hebben
daarnaast vuurwerkvrije zones in
het leven geroepen bij gevoelige
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