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Hieronder het beeld van de jaarwisseling 2019 – 2020 vanuit het perspectief van de
gemeente, de politie en de brandweer.
SAMENVATTING
Het totaalbeeld van de jaarwisseling wijkt qua overlastklachten niet af van voorgaande
jaren. De politie en brandweer hebben het in Heemstede niet drukker gehad dan
voorgaande jaren.
Er is wel meer schade aangebracht en vastgesteld kan worden dat het bewonersinitiatief
‘vuurwerkvrije straat’ niet heeft gewerkt.
GEMEENTE
Preventieve maatregelen
 in december zijn bij het Coornhert Lyceum, de Haemstede Barger
en College Hageveld driehoeksborden geplaatst, zoals hiernaast
afgebeeld;
 bij de start van de schoolvakantie zijn deze borden verplaatst
naar Primera De Pijp in de Raadhuisstraat (sinds dit jaar enige
vuurwerkverkooppunt in de gemeente) en op een centraal punt
bij de COOP-supermarkt aan de Glipper Dreef:
 bureau Halt heeft dit jaar op 8 basisscholen (De Ark,
Jacobaschool, Bosch en Hovenschool, Nicolaas Beetsschool,
Crayenesterschool, De Molenwerf, Voorwegschool en basisschool
Icarus) lessen gegeven aan de groepen 7 en 8 met als thema
‘overlast rond de jaarwisseling’;
 daarnaast is er aandacht besteed aan de jaarwisseling in de
gemeentelijke advertentie, op sociale media en via de website;
 van maandag 23 december 2019 tot donderdag 2 januari 2020
moesten (bouw)containers die in de openbare ruimte zijn geplaatst, worden
afgesloten. Dit gold ook voor schaftketen en toiletunits;
 van 28 december tot en met 1 januari december zijn de parkeermeters voorzien
van een beschermkap;
 tussen 30 december en donderdag 2 januari zijn (ondergrondse) afval- en
kledingcontainers tijdelijk afgesloten of verwijderd.
Overlastmeldingen
Medio december heeft Politiek Café Heemstede via Facebook aan inwoners gevraagd
overlast van vuurwerk te melden.
Om een eenduidig beeld te krijgen is de link in overleg met de gemeente aangepast,
zodat inwoners rechtstreeks bij het meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente
uitkwamen:
https://www.heemstede.nl/melden-en-meedoen/overlast-van-vuurwerk-melden
Via dit kanaal zijn 72 klachten ontvangen, verspreid over de gehele gemeente.
De meeste overlastmeldingen kwamen uit de Provinciënwijk en het Groenendaalse Bos,
respectievelijk 7 en 6. De meeste overlastmeldingen waren in het weekend van 28 en 29
december.

Verschillende inwoners pleitten via dit meldpunt voor minimaal vuurwerkvrij tussen 22.00
en 23.00 uur zodat de honden ongestoord hun avondloopje kunnen doen.
Daar waar inwoners geprobeerd hebben overlastgevers zelf aan te spreken, leverde dat
(aldus betrokkenen) een averechtse reactie op.
Via de openbare Facebookgroepen zijn 10 klachten over vuurwerkgebruik ontvangen.
Eén vuurwerkvrije straat
Op de valreep (30 december) meldde zich een initiatiefneemster uit de Laan van
Rozenburg voor een vuurwerkvrije zone. De gemeente heeft dit gefaciliteerd.
Op 6 januari belde de betreffende initiatiefneemster met de mededeling dat het helaas
geen succes was. Zij hadden zelf nog 10 extra posters opgehangen, maar op 31
december waren alle posters weggehaald en werd in de directe omgeving veel vuurwerk
afgestoken.
Opruimen vuurwerkresten
In de gemeentelijke advertentie werden inwoners opgeroepen vuurwerkresten zelf op te
ruimen. Gelet op het vroege tijdstip waarop Meerlanden op 1 januari de
schoonmaakronde doet, is over deze zelfwerkzaamheid weinig te zeggen.
Misschien goed om volgend jaar het moment van de schoonmaakronde van Meerlanden
nader te bepalen/iets op te schuiven.
Schade aan straatmeubilair
De laatste jaren bedroeg de schade steeds € 3.000. De totale schade van ‘klein
straatmeubilair’ van deze jaarwisseling wordt geschat tussen de € 5.000 en € 6.000.
POLITIE
De jaarwisseling verliep in Heemstede tot diep in de nacht vrij rustig.
In de Schielaan vernielde een groep van ca. 10 personen tijdens nieuwjaarsnacht
vuilnisbakken en veroorzaakte overlast met vuurwerk. Deze groep is niet aangetroffen.
Er zijn via internet twee aangiften gedaan. Beide aangiften hadden betrekking op
krasschade van een auto, ontstaan doordat er vuurwerk in een glazen fles was
afgestoken.
In de periode 28 december t/m 1 januari heeft de politie 4 keer een melding ontvangen
over overlast van/door vuurwerk.
Voor zover bekend zijn er geen vuurwerkincidenten geweest waarbij mensen gewond zijn
geraakt.
BRANDWEER
Tijdens de nieuwjaarsnacht rijdt de brandweer standaard rond voor het blussen van
‘baldadigheidsvuurtjes’. Met de jaarwisseling is er ook in Heemstede een aantal van
dergelijke vuurtjes geblust.
Daarnaast is een container met bouwafval aan de Cruqiusweg uitgebrand ondanks het
feit dat deze container was afgesloten met een ijzeren deksel.
Op het Jan Miense Molenearplein is een personenauto zwaar beschadigd geraakt doordat
er vuurwerk onder de auto is afgegaan.
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