Meldpunt Vuurwerkoverlast

2018/2019

Er is een apart telefoonnummer (0683143109 aangemaakt betreffende vuurwerkoverlast.
Burgers konden dit nummer bellen vanaf donderdag 27 dec t/m 30 dec van 07:30 uur tot 22:00 uur.
Op oudejaarsdag was dit nummer bereikbaar van 07:30 uur tot 18:00 uur.
Nieuwjaardag van 12:00 tot 15:00 uur
Doelstelling: Bereikbaarheid te vergroten betreffende vuurwerk overlast.
Met het oogmerk, het effect dat door middel van deze handhaving bereikt dient te
worden is het optreden tegen het bezitten, vervaardigen, voor handen hebben en het
afsteken van vuurwerk.
Coordinator: Cees de Schipper bereikbaar 0622465240 tijdens de gehele periode van 27 december
t/m 1 januari 2019

De eerste dagen, 27 en 28 december zijn de BOA’s van de gemeente Heemstede op pad geweest in
de openbare ruimte van 08:00 uur tot 22:00 uur . Er zijn continu 4 personen op straat aanwezig
geweest.
Briefing 07:30 uur en debriefing 22:00 uur
De BOA’s zijn aangevuld met inhuur krachten van City360
Vanaf zaterdag is Handhavingsactie Vuurwerk opgestart met de Politie. ( zie bijlage)
De BOA’s plus de inhuur zijn de uren blijven werken gelijk aan 27 en 28 december.

Resultaten Heemstede:
Donderdag 27 december zijn er geen meldingen binnengekomen.
Mogelijke oorzaak kan zijn dat er een onjuist telefoonnummer is gepubliceerd zowel in de Heemsteder
als op de gemeentelijke website.
De website van Heemstede is donderdagmiddag direct gecorrigeerd.
Deze dag zij er 6 personen gecontroleerd die vuurwerk bij zich hadden, echter betrof dit categorie 1
vuurwerk. Dit mag het gehele jaar verkocht en afgestoken worden, verkrijgbaar bij o.a. Aldi, Lidl ect.
Vrijdag 28 december kwam er een melding binnen om 12:35 uur vuurwerk knallen door een groepje
jongeren.
12:35 uur melding Manpadslaan, groepje jongeren met Categorie 1 vuurwerk.
21:30 uur melding harde knallen Thorbeckenlaan, deze melding is overgenomen door de Politie.
22:00 uur melding Knal vuurwerk Laantje van Alverna, ter plaatse geen personen aangetroffen, wel
als extra aandachtspunt opgenomen voor de zaterdag.
Ook deze dag jongeren aangetroffen die in het bezit waren van Categorie 1 vuurwerk. Jongeren
aangesproken en rommel die zij op straat achter lieten op laten ruimen.
Zaterdag 29 dec eerste dag samen met de politie op stap inzet werd hierdoor verdubbeld naar 8
personen in Heemstede (zie bijlage).
Telefonische bereikbaarheid van 07:30 uur tot 22:00 uur
19:43 uur melding Nobellaan vuurwerk knallen
20:00 uur melding Station Heemstede/ Aerdenhout vuurwerk knallen
20:10 uur melding Jan van Gentlaan Harde knallen
20:40 uur melding Van ’t Hofflaan Vuurwerkknallen
21:10 uur melding Borneostraat Vuurwerkknallen

Zondag 30 december tweede dag van de actie met de Politie 8 personen in Heemstede aanwezig
Telefonische bereikbaarheid van 07:30 uur tot 22:00 uur
11:35 uur melding Chopinlaan vuurwerknallen
12:36 uur melding Billitonstraat vuurwerkknallen
19:35 uur melding Nobellaan vuurwerkknallen
19:36 uur melding A. Jacobslaan vuurwerkknallen
Een redelijk rustige zondag

Maandag 31 december laatste dag van de Handhaving actie met de Politie
Telefonische bereikbaarheid van 07:30 tot 18:00 uur

Het resultaat van oudejaarsdag:
Om 15:30 terug geroepen door projectleider van de Politie, ons verzameld voor de debriefing door
Joelle Damen.
Er worden in totaal 7 jongeren naar HALT gestuurd en er heeft een aanhouding plaats gevonden voor
bezit illegaal vuurwerk. Verder zijn wij zichtbaar aanwezig geweest in de gemeentes en er kan gesteld
worden dat dit een preventieve werking heeft gehad.

