Collegebericht
Datum
Aanleiding
Onderwerp
Portefeuillehouder

10 januari 2019
Informeren gemeenteraad
Beeld jaarwisseling 2018 - 2019
Astrid Nienhuis

Beeld jaarwisseling 2018 – 2019
Vanaf 19 december is actief gemonitord op vuurwerk(overlast). Vanaf die datum was het
meldformulier overlast vuurwerk op de website gereed. Op 28 december is een speciaal
telefoonnummer voor het melden van vuurwerkoverlast geopend.
Onderstaand geven wij u een beknopt beeld van de jaarwisseling.
Politie
In de periode 28 december t/m 1 januari heeft de politie 13x een melding ontvangen over
overlast van/door vuurwerk. Daarnaast is er ingezet op jeugdoverlast met de
onderdoorgang in de Raadhuisstraat als aandachtspunt.
Tijdens nieuwjaarsnacht (31 december 00.00 uur tot 1 januari 08.00 uur) heeft politie
opgetreden: 1x brandstichting, 3x overlast jeugd en 3x overlast afsteken vuurwerk.
Voor zover bekend zijn er geen vuurwerkincidenten geweest waarbij mensen gewond zijn
geraakt.
Politie meldt dat de jaarwisseling in het gebied van Basisteam Kennemer Kust erg rustig
is verlopen.
Brandweer
Van 31 december 15.45 uur t/m 1 januari 01.45 uur is de brandweer 6x uitgerukt.
4x voor het branden van afval (vuurwerkresten) en 2x voor brandjes in kliko’s.
Gemeente
Preventief heeft de gemeente de volgende maatregelen getroffen:
 Op 11 december zijn bij Het Coornhert Lyceum, de Haemstede
Barger mavo en college Hageveld Driehoeks borden geplaatst,
zoals hiernaast afgebeeld.
 Op 21 december (schoolvakantie) zijn deze borden verplaatst
naar de vuurwerk verkooppunten: Primera De Pijp in de
Raadhuisstraat en De Roos in de Binnenweg. Voor het derde bord
is een centraal punt gekozen (Coöp aan de Glipperdreef)
 Op 8 basisscholen in Heemstede heeft Halt zogenoemde
vuurwerklessen gegeven. Op verzoek van de gemeente heeft Halt
ingespeeld op de klachten die er vanaf eind november kwamen
over geluidsoverlast vuurwerk in het Sorghbosch. Omwonenden
hadden een vermoeden waar de veroorzakers vandaan kwamen.
Halt heeft vervolgens twee gastlessen ‘vuurwerk’ verzorgd op de
Haemstede Barger Mavo.
 Daarnaast is er aandacht besteed aan de jaarwisseling in de
gemeentelijke advertentie, op social media en via de website.
 Vanaf oktober is door Bouw en Woningtoezicht in de vergunningen meegenomen
dat de containers voor bouwafval en de dixies met ingang van 24 december van
de openbare weg verwijderd moesten zijn.
 Vanaf 27 december hebben de parkeermeters een beschermkap gekregen.

In de periode van 19 december 2018 t/m 1 januari 2019 zijn er 72 meldingen ontvangen
via het meldingsformulier.
De meeste meldingen zijn gedaan op 31 december tussen 15.00 – 17.00 uur.

De meldingen komen vanuit de gehele gemeente. Uit de meldingen blijkt niet wat voor
vuurwerk is afgestoken. Onbekend is dus of daarbij sprake was van toegelaten (categorie
1, het hele jaar door toegelaten) of niet-toegelaten vuurwerk.
Er is een speciaal telefoonnummer geopend voor het melden van vuurwerkoverlast
van donderdag 27 december t/m zondag 30 december tussen 08.00 – 22.00 uur,
maandag 31 december van 08.00 – 18.00 uur en dinsdag 1 januari van 13.00 – 17.00 uur.
Op het telefoonnummer zijn totaal 13 meldingen ontvangen, die zijn opgevolgd. Een paar
keer was sprake van vuurwerk categorie I. 27 december zijn 6 personen – na een melding
van inwoners –gecontroleerd. Het vuurwerk dat zij bij zich hadden, betrof categorie 1
vuurwerk.
De schade aan straatmeubilair is vijf prullenbakken en enkele verkeersborden hebben
het moeten ontgelden (totale schade € 3.000,--). Dit beeld is vergelijkbaar met vorige
jaren.
Conclusie: Het totaalbeeld van de jaarwisseling is positief en wijkt niet af van
voorgaande jaren. In totaal zijn 7 jongeren doorverwezen naar HALT en heeft
er 1 aanhouding plaatsgevonden voor bezit illegaal vuurwerk. De zichtbare
aanwezigheid van de boa’s en de samenwerking met de politie heeft een goede
preventieve werking gehad.

