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ONDERWERP 
Collegebericht: Jaarwisseling 2021-2022 
 
Voorbereiding op de jaarwisseling 
 
De gemeente Heemstede heeft zich samen met politie, VRK en stadspiket 
Haarlem (Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort zijn als kleinere gemeenten 
aangesloten bij stadspiket Haarlem) voorbereid op de jaarwisseling. 
 
De loco-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. 
 
Tijdens de jaarwisseling was er i.v.m. de coronacrisis een landelijk verbod op het 
afsteken van vuurwerk, anders dan categorie 1 vuurwerk (lichtste categorie). 
Er was vanuit de politie geen capaciteit om te handhaven op het afsteken van 
verboden vuurwerk. De prioriteit lag vanuit de politie-eenheid op mogelijke 
grootschalige ordeverstoringen. 
 
In de gemeente Velsen was er tussen kerst en oudjaar een vuurwerk inleverpunt 
ingericht. Hier konden de inwoners van Kennemerland hun verboden vuurwerk 
inleveren. 
 
 
Overlastmeldingen en incidenten 
 
Vanaf medio oktober zijn er bij het meldpunt van de gemeente op de website drie 
meldingen vuurwerkoverlast geregistreerd. Bij de afdeling Handhaving zijn in die 
periode elf meldingen binnengekomen.  
Bij de politie werden 32 meldingen geregistreerd. 
In de aanloop naar de jaarwisseling heeft de politie op 30 december 2021 tijdens 
een huiszoeking 21 kg vuurwerk in beslag genomen. 
 
Tijdens de jaarwisseling (31 december t/m 1 januari) zijn er vier meldingen bij 
meldpunt van de gemeente binnengekomen. 
Bij de politie zijn op 31 december drie meldingen van vuurwerkoverlast 
binnengekomen. 
Daarnaast zijn er in nieuwjaarsnacht nog een melding overlast van een verwarde 
persoon, overlast jeugd, en geluidshinder binnengekomen. 
 
Tijdens de jaarwisseling heeft de brandweer in Heemstede niet hoeven uit te 
rukken voor incidenten. 
 
De fysieke schade aan gemeentelijk eigendom betrof € 2.500,-. Het betrof twee 
vernielde vuilnisbakken en zeven verkeerborden. 


