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ONDERWERP 
Collegebericht: Jaarwisseling 2022-2023 
 
De raad wordt geïnformeerd over de voorbereiding en het verloop van de 
jaarwisseling. 
 
Voorbereiding op de jaarwisseling 
De gemeente Heemstede heeft zich samen met politie en brandweer voorbereid 
op de jaarwisseling. 
 
Ondanks het vuurwerkverbod is er voorafgaand aan de jaarwisseling voor gezorgd 
dat er in de openbare ruimte geen open bouwbakken, big bags en dixies meer 
aanwezig waren. Tevens was er aandacht voor een goede afsluiting van 
bouwlocaties. Op 31 december waren ook alle ondergrondse afvalcontainers 
afgesloten en enkele afvalbakken tijdelijk weggehaald. Via print en sociale media 
zijn de spelregels in Heemstede gecommuniceerd. Extra aandacht was er voor het 
lokale vuurwerkverbod. 
 
De burgemeester (piket), bevelvoerder van de brandweer en locatie-commandant 
van de politie stonden tijdens de jaarwisseling, voor als het nodig zou zijn, in 
verbinding met elkaar. Er is geen contact nodig geweest omdat er geen incidenten 
waren die daartoe aanleiding gaven. 
 
Tijdens de jaarwisseling was er in Heemstede een verbod op het afsteken van 
vuurwerk, anders dan categorie 1 vuurwerk (lichtste categorie). 
De prioriteit van politie lag vanuit de politie-eenheid Noord-Holland op mogelijke 
grootschalige ordeverstoringen, excessen. Tijdens de jaarwisseling is wel vuurwerk 
afgestoken, ook illegaal vuurwerk. 
 
 
Overlastmeldingen en incidenten 
Tijdens de jaarwisseling heeft de brandweer in Heemstede niet hoeven uit te 
rukken voor incidenten in Heemstede. 
Op nieuwjaarsochtend rond 9.00 uur is er brand geweest in een berging onder een 
flat aan de Brabantlaan. Deze brand in een afvalcontainer was snel onder controle. 
De oorzaak van de brand is niet bekend. 
 
In periode december - 1 januari zijn er bij de politie vier meldingen binnengekomen 
van vuurwerkoverlast/bezit vuurwerk. De politie heeft één bekeuring uitgedeeld 
voor afsteken/bezit vuurwerk. 
In dezelfde periode zijn er bij het meldpunt van de gemeente op de website 18 
meldingen geregistreerd. 
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Schade straatmeubilair 
Tot en met  4 januari 2023 is beschadiging van een drietal afvalbakken bekend. De 
kosten zijn rond de € 3.000,-. Dit is € 500,- euro meer dan tijdens de vorige 
jaarwisseling. 


