
Jaarwisseling Haaglanden kent wisselend 

beeld 

Haaglanden, 01-01-2011 • De jaarwisseling verliep wisselend in de Haagse regio. Hoewel 

het op verreweg de meeste plaatsen rustig en feestelijk bleef, moest de politie op enkele 

plekken in actie komen.  
 

In Den Haag, Leidschendam en Delft werd de Mobiele Eenheid kort ingezet. In Delft raakte 

een school zwaarbeschadigd door brand. In Rijswijk kwam een 60-jarige man om het leven 

toen hij met zijn auto te water raakte.  

Aanhoudingen  
In totaal werden tijdens de nacht 122 verdachten aangehouden voor openlijk geweld, 

mishandeling, vernieling en brandstichting.  

De politie hield twee personen aan, die zich niet hielden aan het gebiedsverbod dat hen op 

grond van de Voetbalwet was opgelegd. Een van hen werd aangehouden, omdat hij de politie 

met stenen bekogelde. 

Geweld tegen hulpverleners  
Tijdens twee incidenten raakten vier politiemensen gewond. Twee van hen liepen letsel op 

door vuurwerk – vermoedelijk een lawinepijl – en moesten in het ziekenhuis worden 

behandeld, onder meer aan beenletsel. Twee andere politieagenten werden mishandeld. Eén 

van hen liep daarbij een hoofdwond op, de ander liep licht letsel op aan zijn gebit. In verband 

met dit incident is één verdachte aangehouden. 

Ook brandweerlieden werden enkele keren het mikpunt van agressie. Dat gebeurde onder 

meer in Scheveningen, Kwintsheul en Wateringen. Niemand raakte gewond, al werd wel een 

brandweervoertuig beschadigd. In Zoetermeer werd een ambulance met vuurwerk bekogeld. 

Supersnelrecht  
Het arrondissementsparket in Den Haag brengt maandag 3 en dinsdag 4 januari een aantal 

zaken via het zogenoemde supersnelrecht voor de rechter. 

Brandweer en GHOR  
De brandweer kreeg in totaal 61 binnenbranden en veel buitenbranden te verwerken. Daarmee 

bleek het aantal inzetten van de brandweer vrijwel gelijk aan die van de vorige jaarwisseling. 

In Delft raakte een school door brand zwaarbeschadigd. Vermoedelijk is het vuur 

aangestoken. De GHOR kende een drukke jaarwisseling. Het meerdendeel van de slachtoffers 

meldde zich met hand- en of hoofdletsel. 

Autobranden: heeft u beelden?  
Tot op heden zijn in de regio Haaglanden circa 50 autobranden geregistreerd. De meeste 

autobranden (30 à 40) vonden plaats in Den Haag.  

De politie richt zich de komende tijd op het opsporen van de daders van de autobranden en 

beschikt daarvoor over een speciaal autobrandenteam. Om de toedracht van de incidenten te 

onderzoeken en de verdachte(n) succesvol te kunnen vervolgen, is de politie op zoek naar 

beelden. 


