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Mutatierapport 

(vertrouwelijk) 

Opmaak datum/tijd 

Zelfstandige actie 
Volgnummer 
!?rojectcode 
Maatschappelijke k'.asse 
Datum/tijd kennisname 
!'leegdatum/tiJd 

maandag 31 dece~ber 2018 om 18:07 uur 

Plaats voorval 
Soort locatie 
Verbalisanten 

l 
ON (Oud en nieuw) 
Contactmoment wijk-/ buurt-/ daderagent 
donderdag 27 december 20,8 om 13:30 uur 
Tussen donderdag 27 december 2018 om 08:00 uur en 
donderdag 27 december 20:8 om 13:JO uur 
Strandweg, 's-Gravenhage 
Openbare weg/-water 

Toelichting bij zelfstandige actie 
Donderdag 27 december 2018, vroege dienst van 08.00 uur tot 17.00 uur: (door 294, 

9097 en 7766) 

2x auto's (Volkswagen Polo op de locatie Europawe9 45 opgehaa!d. Sleutels liggen biJ 
de wijkzorg / hangen aan het berd. 

Noord (S~randweg): 

- op woensdag ca. 22.00 uur begonnen met opbouw; 
- afmeting basis brandstapet is 22 x 22 mecer; (nagenoeg ter grootte van de betonnen 
ondergrond; 
- hoogte omstreeks 11.00 uur is ca. 5 meter; 
- opbouw is chaotisch begonnen; 

ca. 30 stapelaars aanwezlg en bezig; 
- inmiddels is e: meer structuur bij de opbouw; 
- men werkt bij Noord in ploegen; 
- 6 heftrucks gezien; 
- 2 hoogwerkers gezien; 
- afzetting rondom de opbouw is rondom; 

toegang wor dc "hP.ve.1 1 HJ<i"i;,n "<J,;,<::on::rolee!:d" r:!ooi:: medewe r ce r Hofstad Se cu r r t y , 
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- er waren 2 medewerkers van Hofstad Security aanwezig; 
- ca. 15.00 uur schouw van de gemeente en brandweer bijgewoond. Geen bijzonderheden. 

Zuid (Houtrustweg): 

- hoogte omstreeks 14.00 uur is ca. 7 meter; 
- men wil 38 - a' 41 meter bereiken; 

ca. 50 stapelaars aanwezig en bezig; 
- 3 heftrucks gezien; 

3 hoogwerkers gezien; 
- op deze locatie lijkt Logistiek e.d. beter geregeld; 
- Welzijn Scheveningen op locatie (ca. 14.00 uur) mee 2 personen aanwezig; 
- ca. 14.00 uur schouw van de gemeente en brandweer bijgewoond; 

Mutatie van de nacht 26 op 27 december zie nr. 2018346003 

Deze mutatie wordt gebruike voor de maatregelen oud en n Leuw . 
Donderdag 27 december 15.00 - 24.00 uur. 
In de avond tot 22 uur 3 meldingen geluidsover~asc op Noord en~ melding op Zuid. 
Wijkagenten contact gezocht met contactpersonen. 
21. 30 uur Me:.ding geluidsoverlast Zuid. Coll. z i j n gaan luisteren. Op parkeerterrein 
geen geluid waargenomen. Bij het op Lopen van het havenhoofd '"ordt: er we: geluid 
geconstateerd. 

DONDERDAG 27 OP VRIJDAG 28 DECEMBER NACHT. - - In het totaal 6 meldingen over de nacht ontvangen. 
- te 01:00 uur na melding, geluist:erd op Noord. Muziek stond daar echt zacht. Wel 
hoorden wij op Noord de muz_ek van Zuid. 
Toen wij op Zuid aankwamen, hebben wij op onze decibelmeter geconstateerd dat deze 80 
aangaf. 

Te 0!:17 uur, gesproken op Zuid met -- De muziek is zachter gezet. Het probleem 
is echter dat er een arm naar boven gaat waarop 5 boxen staan vastgezet. Deze boxen 
moeten daar de bouwers ondersteunen met "fijne" muziek. 

De wind staat in de r1cht:1ng van Noord. 

~e 02:00 uur Noord erg rustig. Zuid nog wel muziek. 

Te 03:30 opnieuw 2 meldingen vanaf bewoners Noord. Daar was de muziek cie. )Jog we2. 
aan het bouwen. 
OP ZUID nog wel muziek. Was te horen op het Noordelijk havenhoofd. N:et echt extreem. 
3ij de Noord st:apel hoorden wij geen muziek meer van Zuid. 
Op ZUID was GEEN muziek te horen op de Houtrustweq. Wij dachten dac de muziek uit 
was. Toen wij bij de stapel zelf kwamen aan de voorzijde va~ het d~in. Hoorden w1j de 
muziek wel maar niet heet hard. 
Muziemoxen waren 1n de richting van de Zee gedraaid. Windrichting was havenhoofd. 
Geen harde wind. 
Aanvoer van pallets viel mee. Geen beweging meet gezien vanaf 2 uur. 

Misschien kan er vandaag v r 28 december, met de VVE van de n i euwe flat gesproken 
worden? Uitleg gegeven worden over het beleid/ evenement:? 

Aanvulling 5059 
09.30 uur 
îel.eservice heeft gebeld met de vraag of het anders kan. Er komen nu al mailtjes 
binnen. 
Afgesproken dat zij verzamelen en elke 1 1/2 uur een u,>date doorgeven. D1c om de 
normale dienst doorgang te laten vinden. 
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Overleg mee de wiJkagenten plaats gevonden.Zij gaven aan dat er vanm1ddag overleg met 
de gemeente gaat plaats v~nden. 
Daar worden geliJk de 10 meldingen van vannacht meegenomen. 

Tevens zijn zij in contact geweest met Zu1d en ziJ hebben de jeugd aangesproken over 
de overlast van afgelopen nacht. 

TELEFOONNUMMER GELUIDSMETINGEN 

Koenraads Geluidsmetingen 

Mobiel - Î 

Zij maken alleen rapporc, zelf pv opmaken) 

Bellen voor de nacht mee - - - 
Niet bekend w1.e wanneer te bereiken is. ·•------ 
Contact persoon Zuid: 

Bij Noord meerdere containers. DJ container staat met de rug naar de boulevard. 
BiJ Zuid ook conta~ners met DJ. Deze staan achter de duinen. 

27/28 december nacht Noord - - - contact persoon. 
27/28 december nacht Zuid - • - contac~ persoon. 

Dagdienst vrijdag 28-12-2018 

Noord: 

Sfeer was rustig en gernoedel1.jk. Genoeg bezoekers op en rondom het strand. Muziek 
stond vanmiddag wel ha~d, maar niemand leek zich h1.eraan te storen. 
Meting gemeente om l4.00 u~r: 13 m hoog. 

Zuid: 

Oo:C hier was de sfeer rustig en gemoedelijk. tilel meegeven dat er vannacht overlast 
meldingen waren geweest van harde muziek. Oi~ ook medegedeeld aan - (gemeente). 
Vanmiddag veel Ou1.ndorpers en kinderen aanwezig. Zag er gezellig uit! 
Meting gemeente om l4.00 uur: :sm hoog. 
- zoe x t u i t, •a11.e de contactpersoon :s var. de WE --> Ni euwbou« flat aar. de 
Houtrustweg. - gaat VVE informeren betreft de t r ad i t i e vreugdevuren. 

Noord 

Sfeer rustig en gemoedelijk. 
Burgemeester 1s langs geweest. 
Om 23.15 uur wordt er wederom gemeten 

Zuid 
Sfeer goed. Erg druk. Veel Jonge kinderen. 
Burgemeester 1s langs geweest. 
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Om 23.00 wordt er wederom gemeten. 

Super late dienst 

en 
28-12-2018 - zaterdag 29-12-2018 

Noord en zuid 
Sfeer was goeà. om 23.00 uur is er wederom gemeten. 
Enkele geluidsoverlasl meldingen. Deze wo rden verzameld. 

NACHTDIENST vrijdag 28/12/2018 op zaterdag 29/12/18 OPCO Biedermann. 

Melders S stuks voor overlast NOORD. 
22:49 uur f 
01:12 uur. - 
01:41 uur-· - 

- 2586 v.n. der. Haag • - Met haar 20 min in gesprek 
geweest. Uitleg gegeven over het feit dat wiJ aLs p0Litieorgan1satte niet voor het 
evenement zijn. Dat zij haar klacht moet doen bij de gemeente. Dat ging zij zeker 
doen. 

02:42 uur•• - - - -• gaé aan harde muziek en harde knallen. 
03:38 uur. - - - - opnieuw. Gebeld met hem te 04:08 uur. Verteld dat wij 
gebeld hadden met de organisatie van vreugdevuur Noord om de muziek zachter te 
zetten. Dit wa:; reeds gebeurd vertelde hij. HiJ heeft zijn mening gegeven ovec wat 
hij va de gemeente Den Haag vond etc .. Hem verteld dat hiJ zeker een klacht moest 
doen. 

03:30 zowel Zuid als Noord rustig. 

In verband met alle me~d1ngen heb ik te 02:22 uur gebe~d mee hec nummer 
van Koenraads geluidsmeting. Kreeg een voicemait. Deze ingesproken en niet meer 
teruggebeld. Dus toch niet 24/7 bereikbaar? 

Vroe e dienst zaterda 29 december 

Scond omstreeks 05:45 uur een melding in de wachtrij van geluidsoverlast vanaf de 
Strandweg, hier is geen inzet op geweest. 

Zojuist (12:15 uur) terug gebeld door Koenraads Geluidsmeting. Hi~ zei door de 
telefoon dat de gemeente geen opdracht heeft gegeven om geluidsmetingen ter 
verrichten vanaf het strand. Ook zei h1J dat door de nieuwe won1ngen die gebouwd ziJn 
in Duinàorp nieuwe standaacds met betrekking tot de geluidsme~ingen moe:en worden 
gesteld en dat zal die jaac niet meer plaats kunnen vinden. 

Séeer in de ochtend was custig en gezellig. Late, in de ochtend werd het steeds 
drukker O? strand. Veel kleine kinderen aanwezig. 
Omdat er me:dingen ~aren gekomen dat de Houtrustweg vast liep tgv het aanrijden van 
voertuigen richting het Vreugdevuur van Ouindorp de vo:gende maatregelen genomen: 
- Tw1ttec en Facebook bericht geplaatst met de mededeling om te rijden via de 
Kranenburgweg en ~e parkeren op de parkee,?!aats t.h.v het Zu1derstrandtheater. 
Beveiliging van het Zuiderstrandtheater in ~ennis gesteld. 
- Matcixbord geplaatst op de Houtrustweg --> aanriJroute vceugdevuuc. 

Omstreeks 15.00 uur we r d er een meting gedaan door- de gemeente. Deze meting '"'erd 
uitgevoerd op hec Zuidelijk havenhoofd. Volgens de meting zou de stapel van Zuid de 
maximale inhoud van 10.000 kuub hebben bereikt. 
Vervolgens heeft de gemeente aan de contact pe r s oo o van Zuid ■-•· medegedeeld dat 
er niet meer verder gebouwd mocht woeden. ae medewerkers van de gemeente we~den door 
de ~annen van de vuurstapet uitgejoeld' 
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Late dienst 17.00 tot 02.00 

Er zouden op dat moment nog 11 vrachtwagens met pa:lets onderweg zijn. Na overleg 
werd door de burgemeester om 16.45 uur beslist dat de toevoer van pallets st1l gelegd 
moest worden. Vrachtwagens met v=acht werden stil gezet op de parkeerplaats van het 
Zuiderstrandtheater. 

De 2301 gepositioneerd b i j de ;,Jestc!uin·,1eg en de i<ranenbucgweg om de vracht.auto's met 
pallets weg te sturen. 

Ver,,otgens een grote groep jeugd en ouderen jongens varia f het strand richt:'.ng de 
parkeerplaats. - - stond met een grote groep jeugd op de Houtrustweg. Hij gaf 
biJ ons, verbalisanten••··· e~ •••• aan dat er overal brandjes zou worden 
gesticht als er geen vrachtwagens aoor werden gelaten. Uitgelegd dat dit een 
beslissing was van de burgemeester en hem en de groep ster!< aangeraden geen 
vernielingen te plegen. 
Kort daarop kwamen de eerste meldingen b1nnen van kleine brandjes binnen de wijk 
Duindorp. 

le melding brandje op het Tesselseplein. GroepJe meiden en jongens ter plaatse. 
Brandweer TP. Rotzooi laten weghalen door RkniJper" 
18.20 uur Meld:ng vorkheftruck rijdt door Duindorp Zeezwaluw/Pluvier met pallets 
erop. 
19.00 uur Overleg Teamleiding met de gemeente aan bureau. 
18.50 uur Commun.1catte aan de l1Jn. Hoorden via media over problemen op Zuid. 1111 
-Uitgelegd. 
19.00 uur brandje Pluvier/ Ame.:.andsesraat. uic. laten branden wor-dc: weggehaald mee 
''knij pe z " _ 
19.20 uur Wijkagent staan al enige tijd op de Kranenburgweg met de dr. Le:ykade. Dit 
ivm het tegenhouden van de vrachtauto"s met pallets. 

19.25 uur - - zoekt contact met - en seeft aan ce ba_en van de onrust in 
Du.1ndorp veroorzaakt door de Jongeren. Hij geeft aan deze b1J e:kaar te roepen en 1n 
gesprek met hen te gaan. 
HLj laat .-weten hoe he~ afloopt. 

19. 50 uur - - ■--■- • - - geven aan gesproken te hebben met 
de Jongeren. Aangegeven zwaar te balen van het gedrag van de Jongeren. Er z.13n wat 
harde wo r de n gevallen. 
19. 55 uur Brandje Houcruscweg/Zeez•,1aluwstraac geen brandweer. Wel de kn i jpe r ingezet 
om op te ru1men. 
20.00 uur klein brandje W1er1ngsestraat. Geen brandweer. 

20. 15 uur Post Kranenburgweg / dr. Lelykade opgeheven. Geen beveiliging ingezet 
vanuit gemeente. 
20.25 uur KniJper wordt gehinderd door bewoners bij opruimen troep Houtrustweg met de 
Zeezwaluwstraat. 

20. 35 uur - - belt. Er ZJ.Jn problemen omdat Noord nog mag couve o . Tel o r - 

- ·--■■- - gemeer.te in contact gebracht met contact persoon van Zu1d 

Cameratoezicht (TTT) 1n kennis gesteld om e~tra toezicht te houden op het 
Tesselseplein. 

Verdeeld over de avond verschillende meldingen van vuurwerkoverlast 1n Duindorp. 

Ztjn van optreden zet een bepaalde sfeer 
neer. Hij valt op een negatieve manier bij de coll. op. HiJ "verziekt"de sfeer. Hij 
lS op een negatieve manier aanwezig. Wij vermoeden dat deze Jongen voor problemen 
q.;at zorgen. 

form.nr: 7508759 - fOMUTM - Blad 5 B[N001592.l.00 



Rec;istrattenummer ?LlS00-2018346331-1 

Noord 
Sfeer op Noord was in ochtend gemoedelijk. Op de boulevard een gezellige drukte en op 
het strand een rustige sfeer. Muziek stond hard, verder geen meldingen van 
gelu.1.dsoverlast. 
Verder geen bijzonderheden waargenomen. 

VOOR DE VROEGE DIENST: 

TEL.NR HMS "KNIJPER" 7 SJF??i 

VOOR DE NACHT PIKET HMS KNIJPER 

Nachtdienst 29 december 

Noord 
00.04 uur melding geluidsoverlast harde muziek strand Noord. Melder 

Gaf aan dat in voorgaande jaren muziek om 23.00 uur zachter 
ging en om 01.00 uur uit. Vo~gens melder ging afge,open nacht (28 dec op 29 dec)) de 
hardcore door tot 05.00 uur. 
eenheid 23.45 tp gegaan. Bas van de muz.1.ek gaat eruit. Om 01.00 uur gaat de muziek 
uit om omstanders ook weg te kr.1.Jgen. 

02.54 uur meld~ng via Service Module overlast harde muziek bij vreugdevuur Strandweg. 

Melder '"oonc: Hoel<erstraat. 
Ivm melding kelderbox brand Roggekamp, autobrand Het Kleine Loo en ruzie bl: Crazy 
E'iano's om 04.21 uur pas bij vreugdevuur kunnen k i j ken , Geluidsniveau ni:,1:. Muziek 
staat erg zacht. geen overlast. 

Vroe e dienst 30 december o c 

Om 08: 00 uu r .1s e r weer een meting geweest op Noord, nog steeds geen 10. (JOO kuub. Om 
15:00 uur weten we meer. 

Binnenplaats aan de Haringstraat/Scevinscraat is een fietsenhok leeggehaald met 
ongeveer 20 ~erstbomen en ongeveer 12 pallets. Alles is opgehaald door de kn.1.jpwagen. 

Om 12:30 uur komen er kreten uit Ouindorp dat z1j het oneerlijk vinden dat Noord nog 
aan het bouwen is en dat zij n~et meer mochten bouwen. We gaan nu proberen uit te 
leggen dat 1-Joord nog iet het aantal kuub heeft bereikt wat Duindorp al •..;e: qe Luxt; is. 

Aanvulling 
(30-12-2018 deze tekst al in cte mutatie gezet, maar deze stond 31-12-2018 niet meer 

in de mucacie, vandaar opnieuw erin gezet) 
Zuid 
In gesprek 
vonden dat 

- - en - - Ze gaven aan dat ze het oneerlijk 
aan het aanvoei:-en en aan het bouwen .,,as, terwijl ZlJ al lang 

d. 

Form.nr: 7508759 - ,OMUTRA - Blad 6 B[WIO t592. l. 00 



Reg l SCC"a t i eru.mrne r ?Ll 500-20 l 834 ó3 31-1 

Noord daagt Ouindorp uit door te zeggen dat ziJ :-iet niet zouden pikken als hun 
trailers teruggestuurd zouden ·,,orden. 
Zuid heeft nog een kleine hoeveelheid aan pallets liggen, die zij nog op de stapel 
mogen leggen. Noord heeft dankz:J de aanvoer van vannacht: nog een groce hoeveelheid 
~ende scr1jd is dus oneerli"k voloens Du1ndoro. 
---die naar e1gen zeggen 

is gaf aan dat h1J begreep dat de gemeente de beslissingen neemt, maar 
dat de pol1c1e a_s het u1t de hand loopt ze tegen moet gaan houden. 
:n z1jn eigen woorden: "alleen een kogel kan mij misschien doen stoppen". Ook 
ondei:-steunde deze uitspi:-aak. 
Deze informatie is gedee_d met bureau mee het verzoek om d1t ook met de gemeente te 
delen en als eersce op Noord te gaan meten. 

Uiteindel1Jk 1s er om 15 uur vanaf het Havenhoofd eerst op Zuid gemeten. 
Pas nadat er op Noo r d gemeten •.ias kwarr, eruit dac de stapel 32.10 mecer hoog 1s. 

Noord 
Hing een winnaarssfeer. Helemaal nadat er na de meting 32.10 meter uitkwam en Nooi:d 

15 .00 uur. - belt dat ze hoort van de couwe r s dat de gemeente - eerst op 
Zuid gaat meten. Vanochtend was gecommun1ceerd dat men op Noord zou starten om 15.00 
uur. ( Foutje van onze zijde. D1t was wel gecommuniceerd. Helaas vergeten door te 
geven aan de wijkagenten.) 

15. 55 uuz Melding ker:stbomen ?:eviers-.:.raat//1.melandsesc:.caat via HH":' knijper te,c 
piaatse 
16.30 uur Me:ingen op Zuid en Noord Beide 10.00 kub en 32.10 m hoog. Aanvoer op Noord 
gestopt. 
16.40 uur Pellers op strandweg kunnen nie: omhoog. 
16.45 uur Gemeente kgg ivm defecte po Ll e r s . Intro neemc. ,,,aar op locatie pellers. Er 
woi:-den hekken geplaatst. 

STORINGSDIENST POLL.ERS 

18.00 uur. 23-0-99 richting Noord voor metingen. 32,50 m. Gemec.en. 
Vandaag geen metingen meer. Margenacht.end 31 decembec r ond 09.00 uuc ·.iordt er weer 
gemeten. 

Bijhouden journaal op 31 december wordt gedaan door: 
Vr:oeg~ dienst; -----...._ 
Late o i.en s ; : ---- 

Communicatie richting gemeente 
zelf de gemeente te contacten. 

21 .18 uur Melding verzamelen en ver-stoppen brandbaar ma c e r i aa ; Kranenburgweg. 2301 T?. 
Niets aangetroffen. 

Ovri l \ 

Nachtdienst 30 december 

d 
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00:20 uur, melder zou belaagd zijn door een groep van 30 jongeren met 
bivakmutsen op de ftlestdui1nweg. Tp ,,,erd niets aangetroffen, melder teruggebelo en 
•.rordt n.i.et opgenomen. Vermoed •,1ordt dat er fake meldingen wo rden gedaan. 

d 

00:25 uur melder •••••• ····••■ zag 5 a 6 vrachtwagens rijden 
met pallets. 2399 is gaan kijken. Bleken idd bij Zuid 5 vrachtwagens met pallets 
gelost te zijn. 

00.45 uur. roepnr 2202 aangesproken door - 
rustig te kr1Jgen. 2201 vond het opvallend 

Dit is kortgesloten met 2399. 

01.00 uur OVOP verzoekt aan?? om ldnger in dienst te blijven ivm onrust 
Scheveningen. 

0!.40 uur Zuid op bezoek bij Noord ongeveer 40 man. Geven aan de wijkagent 
aan dat ze '.lloo.rd alleen angst willen aanjagen en ru.e c . .,lllen vechten. 

02.10 uur ?P naar huis gescuurd. Rust wedergeieerd. 

02.30 uur einde maatregelen. 

Vroege dienst 31 december 2018. Opc'ill Ac:o ■ • 
03.40 uur. Noord is nog volop aan het bouwen. - • - en - - van de 
gemeente gaan nu met een meetkundige de beide stapels meten. ·••rn -- li 
- gaan mee ter ondersteuning. De verwachting is dat de stapels te hoog zijn. 

aat dat in de driehoek bespreken. 

J9.30 uur. Meting: Zuid 37,80 zonder torentJe 41,40 met. Noord: was niet goed ce 
meten omdat de stapel schuin staat. Er moet een spec1a:e berekening op .os gelaten 
>1orden. l n f o v i a collega's. Geen commuru cat i e met de opco. Op het moment van meten 
was Noord nog steeds aan het bouwen. Gemeente heeEt er niks van gezegd. 

d 
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10.10 uur. - - belt met de vraag wat er vannacht heeft plaatsgevonden. Had 
bericht ontvangen dat de sfeer grimmig was geweest maar was ondanks daarover gemaakte 

afspraken niet ni e t geïnformeerd. Hem geadviseerd - - te bellen i vm 
bovenstaande. 

d 
10. 40 uur. - krijgt een app van een medewerker van het OC. Tekst: "Organisat i.e 
vreugdevuur gaat voor wereldrecord". Gaat Noord gewoon door met bouwen? 

11.20 uur. Noord heeft spandoek opgehangen: "winnaar 2018 / 2019. 

11.40 uur. Zijn gestopt met bouwen. Staan bovenop de stapel foto's te maken. 

12.00 uur. - belt dat er gewoon gebouwd mag worden met datgene wat er nog ligt. 
Geen nieuwe aanvoer meer. 

Late dienst 31 december 2018. Opco: ■ - 
16.05 uur: Bij Noord opgeruimd. Bij Zuid nog bezig. 
16.30: Zandzakken geplaatst conform tekening bij feesttent Zuid. 

17.25 uur: wijkagenten worden gebeld door beveiliging van Noo:,:-d dat. Zuid weer verhaal 
kwam halen. 23-01 die kant op gestuurd om verhaal aan te horen en sfeer te proeven. 
Kort hierna melding via meldkamer dat melder bedreigd is door iemand van Zuid. 
Melding werd gedaan door 
Sitrap 23-01: rust1.g, Zuid kwam informeren hoe hoog de stapel van Noord was. Noord 
wilde hier niets over kwijt, liet Zuid niet op het terrein en verwees naar de meting 
van de gemeente waarna er een woordenwisseling ontstond. Zuid zou later op de avond. 
een paar tandjes komen breken als de hoogte niet bekend wordt gemaakt door Noord. 

17:37 - heeft rondje gemaakt. Zandzakken conform tekening geplaatst bij Noord. 

J 
Noord wil graag contact met 

Beveiliging feesttent Noord wil ook graag contact, 
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