
MOGELIJKHEDEN BEPERKING OVERLAST JAARWISSELING/VUURWERK.
 
Een aantal politieke partijen heeft op verschillende momenten vragen gesteld over de overlast rond 
de jaarwisseling in Heemstede.
 
Mede daarom is vanaf 19 december 2018 actief gemonitord op vuurwerk(overlast), zodat u een 
overzicht kan worden aangeboden waaruit de overlast in Heemstede blijkt en hoe daarmee is 
omgegaan.
 
Daarnaast treft u informatie aan van organisaties en gemeenten die andere maatregelen hebben 
getroffen om de overlast tijdens de jaarwisseling zo veel mogelijk te beperken. 
 
Hier staat bewust gemeente, want ondanks de aanbevelingen van de Onderzoekraad voor de 
Veiligheid gaat het kabinet ook in 2019 niet over tot een landelijk verbod op knalvuurwerk en 
vuurpijlen. https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/12687/onderzoeksraad-kritisch-over-
maatregelen-rondom-jaarwisseling. 
 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een databank praktijkvoorbeelden jaarwisseling van 
en voor gemeenten.
https://praktijkvoorbeelden.vng.nl/publiek/geavanceerd-zoeken.aspx?t=jaarwisseling.
 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft op zijn website 29 ‘hits’ met 
betrekking tot jaarwisseling/vuurwerk.
https://hetccv.nl/zoekresultaten/?id=14053&L=0&q=vuurwerk&name=zoek
 
Hoe zijn verschillende gemeenten met de jaarwisseling omgegaan in 2018?
Ik verwijs naar de bijlagen, maar geef hieronder kort de verschillen weer, omdat niet iedere 
gemeente documentatie had om toe te sturen. 
De grootte van de verschillende gemeenten speelt uiteraard ook een rol. 
 
In Heemstede geldt tot op heden alleen een verbod op het afsteken van vuurwerk rond de 
kinderboerderij en in directe nabijheid van woningen met rieten daken. Aangewezen vuurwerkvrije 
zones vinden hun wetmatigheid in de APV. 
 
Gemeente Bloemendaal heeft een inwoners meningspeiling gehouden, maar komt ook alleen uit op 
een verbod op het afsteken van vuurwerk in aangewezen gebieden (m.n. rondom woningen met 
rieten daken). 
 
De verschillende maatregelen van gemeente Haarlem zijn terug te vinden in de brief van 
burgemeester Wienen aan commissie Bestuur inzake evaluatie jaarwisseling 2018-2019.
 
De gemeente Velsen heeft een enquête (flitspeiling) gehouden via Facebook “hoe beleef je vuurwerk 
in de gemeente Velsen? En wat zou je vinden van een vuurwerkshow?”. Naar aanleiding van de 
uitslag van deze enquête zijn de inwoners uitgenodigd voor een debatavond. 
Vervolgens is er een notitie opgesteld voor de raad waarin zij geïnformeerd worden over de stappen 
die zijn gezet rondom de vraag: “willen we in Velsen iets veranderen aan de manier waarop we 
tijdens de jaarwisseling met vuurwerk omgaan?”
 
Onder andere de gemeenten Den Haag en Amsterdam hebben naast aangewezen vuurwerkvrije 
zones inwoners de mogelijkheid geboden te kiezen voor vrijwillige vuurwerkvrijezones, de zgn. 
‘vuurwerkvrije buurt’. Beide gemeenten hebben hiervoor bordjes en spelregels ter beschikking 
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gesteld. Amsterdam streeft ernaar om volgend jaar het systeem om te draaien. Niet de vuurwerkvrije 
gebieden worden aangegeven, maar juist de gebieden waar wél nog vuurwerk mag worden 
afgestoken.
 
De gemeente Hilversum is één van de weinige gemeenten die al zeven jaar bijdraagt (met geld en 
personele inzet) aan het organiseren van een centraal evenement, met o.a. een vuurwerkshow. 
Geen documentatie voorhanden.

 
De gemeente Leiden wil de komende vier jaar stap voor stap meer vuurwerkvrije zones invoeren. Na 
vier jaar moet de hele gemeente vuurwerkvrij zijn. Daar tegenover staat dat er een centrale 
vuurwerkshow in de stad komt. Wanneer dit ingaat is nog niet bekend. Geen documentatie 
voorhanden.

 
Een apart punt van aandacht betreft het vuurwerkafval dat achterblijft na de jaarwisseling. 
Een aantal Nederlandse gemeenten organiseert begin januari acties op dit gebied.
Soms gelijktijdig met het inleveren van kerstbomen.
Voor het vuurwerkafval wordt per kilo afval bedragen tussen een halve en een hele euro uitgekeerd, 
maar ook een vergoeding in de vorm van bijvoorbeeld een zwemkaartje komt voor of een loterij 
waar lootjes voor worden uitgedeeld.   
 
 
Bijlagen:
 

 Vuurwerkposter zoals deze in Heemstede gebruikt wordt.
 Collegebericht: beeld jaarwisseling 2018-2019.
 Rapportage boa’s inzake Vuurwerkoverlast 2018/2019.
 Overzicht anonieme meldingen vuurwerkoverlast 2018/2019.
 Memo centraal afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, incl. bijlagen politie en brandweer.
 Bewonersbrief Bloemendaal inzake maatregelen tegen vuurwerkoverlast.
 Raadsvoorstel gemeente Bloemendaal over de keuze waarop binnen Bloemendaal het handhaven en 

afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zou kunnen plaatsvinden, m.b.t. vuurwerkvrije 
zones/gebieden, een vuurwerkshow en procedures/middelen die hierbij van toepassing zijn. 

 Brief van burgemeester van Haarlem aan commissie Bestuur inzake evaluatie jaarwisseling 2018-2019.
 Uitslag enquête (flitspeiling) gemeente Velsen.
 Opbrengst gespreksavond met inwoners over vuurwerk gemeente Velsen
 Notitie voor de raad inzake jaarwisseling en vuurwerk in Velsen.
 ‘Haagse knallers’ onderzoek naar opvattingen over vuurwerk en het voorkomen van overlast in Den 

Haag.
 Tips bewonersinitiatief vuurwerkvrije buurt.
 Voorbeeld affiche bewonersinitiatief vuurwerkvrije buurt. 


