Joure, december 2018

Geachte ondernemer,
Het grootste jaarlijkse evenement van Fryslân komt er aan, namelijk de Oud en Nieuw viering!
Natuurlijk willen we allemaal dat de jaarwisseling rustig en feestelijk zal gaan verlopen.
Goede afstemming kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Gemeente De Fryske Marren is ook
dit jaar weer met verschillende partijen rond de tafel gaan zitten om voor deze afstemming te zorgen.
Zo ook met de Politie Fryslân en is er op provinciaal niveau contact geweest met de Kamer van
Koophandel. Gezamenlijk hebben we deze brief opgesteld, die we graag onder uw aandacht willen
brengen.
De brief is bedoeld om u erop te attenderen dat we tijdens de jaarwisseling gezamenlijk aan onze
leefbaarheid en veiligheid kunnen werken. De politie is tijdens de jaarwisseling uiteraard aanwezig,
maar kan natuurlijk niet op alle plaatsen tegelijk zijn. U hebt zelf ook een verantwoordelijkheid hierin.
Enkele tips:
· Zorg dat uw pand goed verlicht is.
· Zorg ervoor dat uw pand en een eventueel toegangshek goed zijn afgesloten.
· Voorkom dat vuurwerk of brandend materiaal naar binnen gegooid kan worden (via de
brievenbus bijvoorbeeld).
· Verwijder brandbare voorwerpen (waaronder pallets) rondom uw pand of zet deze veilig weg
zodat deze onbereikbaar zijn.
· Controleer de bereikbaarheid van de brandkraan in de openbare weg bij uw pand.
· Laat geen containers of andere objecten achter die door de ‘oud en nieuw feestvierders’
versleept c.q. in brand gestoken kunnen worden.
· Haal vlaggen binnen.
· Houd zelf uw pand in de gaten.
· Verblijf zelf in uw pand of regel dit samen met uw buren.
· Ga kritisch na of uw afspraken met uw particuliere beveiliger en/of alarmcentrale ook van
toepassing zijn op oudejaarsnacht.
· Houd (extra) blusmiddelen paraat (brandblussers, blusdeken e.d.).
· Controleer de blusmiddelen.
· Controleer zelf of alle maatregelen inderdaad zijn genomen.
Mocht er, ondanks uw genomen maatregelen, toch een strafbaar feit zijn gepleegd, doe dan altijd
aangifte. Voor een aantal delicten kan dat via Internet (24 uur per dag via www.politie.nl). Kan dit niet,
maak dan een afspraak bij het dichtstbijzijnde bureau.
Heeft u tijdens de jaarwisseling politie ter plaatse nodig, dan kunt u bij spoed bellen met 1-1-2. Voor
geen spoedeisende zaken kunt u bellen met het algemene nummer van de politie 0900-8844 of Meld
Misdaad Anoniem (0800-7000).
Verdere informatie kunt u krijgen bij gemeente De Fryske Marren (telefoonnummer 14 05 14 of via
info@defryskemarren.nl) of de buurtagent van de plaatselijke politie. Ook kunt u mailen naar
oudennieuw@friesland.politie.nl.
We wensen u alvast een veilige jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groet,
Gemeente De Fryske Marren

Politie Fryslân

Kamer van Koophandel

