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1.I NLEIDING
In navolging op de vuurwerkrapportages uit voorgaande jaren treft
u hierbij een nieuwe versie van het rapport aan. Dit rapport wordt
in februari 2022 overhandigd aan burgemeester Niek Meijer. Het
rapport bevat een verslag over het aantal meldingen zoals
geregistreerd bij het vuurwerkmeldpunt voor, tijdens en na de
jaarwisseling 2021/2022.
Initiatiefnemer Ruben Woudsma wil iedereen bedanken voor de
genomen moeite om melding te maken van vuurwerkoverlast zoals
die ervaren is.

1.1. A CHTERGROND
Eind 2012 heeft Ruben Woudsma het initiatief genomen om een
vuurwerkmeldpunt voor de gemeente Huizen te openen op zijn
website. In de eerste twee jaar (2012 en 2013) waren het aantal
meldingen beperkt. In 2014 zijn de resultaten van het meldpunt
gebruikt door de CDA-fractie om aanbevelingen te doen voor een
veilige en feestelijke oud en nieuw viering. Deze aanbevelingen zijn
met de resultaten van het meldpunt in het rapport “het moet
anders” overhandigd aan de Burgermeester . Om vinger aan de
pols te houden en inzicht te krijgen in de trend van de
vuurwerkoverlast in Huizen is na 2015 het vuurwerkrapport jaarlijks
uitgebracht.
Jaarlijks worden de aanbevelingen herzien op basis van de
meldingen die ontvangen zijn bij het vuurwerkmeldpunt.

1.2 O NTWIKKELINGEN
Sinds het vuurwerkmeldpunt en de bijbehorend rapporten zijn er
diverse ontwikkelingen op het gebied van vuurwerk en handhaving
geweest. Op basis van de aanbevelingen in deze rapporten zijn er
de laatste jaren diverse maatregelen genomen die de veiligheid en
plezier tijdens de jaarwisseling zouden moeten verbeteren. De
volgende maatregelen zijn in de gemeente Huizen genomen:




Vuurwerkvrije zones – Huizen heeft twee zones
(Oostermeent en Holleblok) waar geen vuurwerk afgestoken
mag worden en er komt hiervoor uitbreiding op verzoek;
Extra handhaving – Huizen heeft tijdens de jaarwisseling
extra handhavers actief om de overlast van vuurwerk te
beperken;
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Voorlichting aan jongeren – Burgemeester, politie,
brandweer en bureau Halt bezoeken jaarlijks de scholen om
voorlichting te geven over vuurwerk. Daarnaast krijgen alle
kinderen in de leeftijd 12-15 een brief van de burgemeester.

Ook landelijk is de discussie rondom het afsteken van
consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling een jaarlijks
terugkerend geheel. Mede nadat in 2017 de Onderzoeksraad voor
veiligheid (OVV) een rapport met aanbevelingen heeft gepubliceerd
voor een veilige jaarwisseling. Door de jaren heen zijn er inmiddels
diverse veranderingen doorgevoerd rondom de verkoop en het
afsteken van consumentenvuurwerk:










Beperking afsteektijden – Vuurwerk mag alleen nog
afgestoken worden tussen 18:00 uur en 02:00 uur. Buiten
deze tijden is het strafbaar;
Gratis vuurwerkbrillen – Verkopers van
consumentenvuurwerk zijn verplicht een gratis vuurwerkbril
(en aansteeklonten) te verschaffen aan kopers;
Lanceerstandaard vuurpijlen – Voor vuurpijlen is een
lanceerstandaard verplicht om letsel te voorkomen;
Handhaving illegaal vuurwerk – Het kabinet heeft extra
capaciteit beschikbaar gesteld om postpakketten op te
sporen waarmee illegaal vuurwerk Nederland binnenkomt;
Verbod categorie F3 vuurwerk – Vanaf 2020 is het
verboden om knalvuurwerk af te steken;
Lobby Europese Unie – Het kabinet onderzoekt de
mogelijkheden om de Pyrorichtlijn aan te scherpen en
bespreekt dit in de Europese Unie.

De afgelopen twee jaar was mede vanwege het Corona pandemie
ook bijzonder omdat er een algeheel vuurwerkverbod was in heel
Nederland.
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2. M ELDINGEN VUURWERKOVERLAST
Sinds 2012 is het vuurwerkmeldpunt actief op de website van
Ruben Woudsma: https://rubenwoudsma.nl/.
Voor de jaarwisseling 2021/2022 heeft dit geresulteerd in 327
meldingen. De meldingen zijn ontvangen in de periode vanaf medio
oktober 2021 (herfstvakantie) tot en met 5 januari 2022. De
voorlaatste week van het jaar was de week met de meeste
meldingen.
Net zoals vorig jaar (toen er ook een landelijk vuurwerkverbod was)
zijn het aantal geregistreerd meldingen gelijk gebleven. Dit is ook
te zien in onderstaande grafiek. De start van zowel de
herfstvakantie en kerstvakantie hebben er mede voor gezorgd dat
er een enorme toename aan meldingen te zien was.
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Dubbele meldingen en foutieve meldingen zijn verwijderd en niet
meegenomen in de tellingen en alleen als een enkele melding
geregistreerd.
Het rapport maakt geen onderscheid tussen die diverse categorieën
vuurwerk en illegaal vuurwerk.
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2.1. S OORT

VUURWERKOVERLAS T

De ontvangen meldingen zijn goed voor 632 verschillende klachten.
Veelal wordt van meerdere soorten overlast melding gemaakt. In de
meldingen maakten de melders gebruik van de mogelijkheid om
bepaalde periodes of diverse tijdstippen aan te geven waarop de
klachten voorkwamen. Hieronder een opsomming van de
verschillende klachten:
Soort
Vandalisme
Harde knallen
Dierenleed
Totaal:

Aantal
5
599
28
632

Percentage
0,79%
94,78%
4,43%
100,00%

De verdeling van soorten overlast is over de jaren heen hetzelfde,
hoewel de categorie ‘vroegtijdig’ vanwege het totale verbod niet is
meegenomen.

2.2. L OCATIE

VUURWERKOVERL AST

De meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen zijn voornamelijk
afkomstig uit drie woonwijken in de gemeente Huizen, te weten:




Huizermaat Noord en Zuid
Bovenmaten
Stad en Lande

Onderstaande heatmap geeft aan waar de klachten het meest
vandaan komen.
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2.3. V UURWERKVRIJE

ZONES

Op basis van een jaarlijkse inventarisatie die via het meldpunt heeft
plaatsgevonden is er door 85% van de melders aangegeven vóór
een vuurwerkvrije zone te zijn in de gemeente Huizen.
85%

3%
Ja

Nee

12%
Geen mening

2.3.1. Resultaten voorgaande jaren
Ter vergelijking met bovenstaande grafiek hieronder de resultaten
van de voorgaande jaren. Het begrip ‘vuurwerkvrije zone’ is voor
veel mensen een herkenbaar begrip en met 85% ook een blijvend
advies aan de gemeente.
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2.4. L ANDELIJK

VUURWERKVER BOD

De afgelopen twee jaar was er een landelijk vuurwerkverbod 12 door
de regering ingesteld om de druk op de zorg (door Corona) te
verlagen. Dit had tot gevolg dat consumentenvuurwerk niet
verkocht mocht worden bij de verkooppunten in de laatste drie
dagen van het jaar.
Ondanks dat er een landelijk verbod was, is er in Huizen veel
vuurwerk afgestoken. Dit is terug te zien in het aantal meldingen bij
het vuurwerkmeldpunt. Echter het aantal meldingen gedurende de
laatste drie dagen was minder dan voorgaande jaren zonder
landelijk verbod. Met name in het eerste jaar van het landelijk
verbod (2020) werd elke knal gemeld bij het vuurwerkmeldpunt.
Het gevolg van geen vuurwerk te mogen verkopen in de laatste drie
dagen heeft dus effect op het aantal meldingen in die periode (zie
grafiek hieronder). Vuurwerk afkomstig uit buurlanden of andere
landen in Europa komt via het illegale circuit gewoon in Nederland.
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Het landelijk verbod zorgt voor de nodige onduidelijkheid. Categorie
1 vuurwerk was uitgesloten van het landelijk verbod en werd
verkocht in winkels. Gedurende de hele decemberperiode kwamen
meldingen van jongeren die dit afstaken in speeltuinen. Ook
kwamen er regelmatig meldingen uit gebieden die voorheen een
vuurwerkvrije zone waren.
Aangezien er geen restricties waren voor een centrale
vuurwerkshow, had dit alternatief door de gemeente gebruikt
kunnen worden.

1

2

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/nieuws/2020/11/13/vuurwerkverbod-tijdens-de-aankomende-jaarwisseling

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/nieuws/2021/11/19/vuurwerkverbod-tijdens-aankomende-jaarwisseling
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3. V ERHALEN ACHTER DE MELDINGEN
Veel meldingen op het vuurwerkmeldpunt Huizen zijn gedaan met
een persoonlijke tekst. Enkele van deze citaten komen hieronder
terug.

3.1. V ANDALISME
Geheel Huizen:
ALS ER WEER TUIG VAN ALLES SLOOPT ZOALS JAREN GELEDEN HOOR JE
ALLEEN MAAR WAT HET ONS HEEFT GEKOST ,EN DE JONGEREN WORDEN

STRENG TOEGESPROKEN DOOR DE BURGEMEESTER WAT EEN
LACHERTJE!

BOA’S EN POLITIE ZIE JE NIET OF ZITTEN IN EEN KANTOOR ,MAAR OP
STRAAT HO MAAR NIET IN DEZE GEMEENTE

!

Wijk Stad en Lande:
OP DE KOSTMAND WEER VERNIELINGEN GEBEURD. PRULLENBAKKEN
OPGEBLAZEN, RAMEN INGEGOOID, MAAR HET ALLERERGSTE IS HET MET
VUURWERK OPBLAZEN VAN DE BRIEVENBUSSEN EN DE INTERCOM VAN DE
FLAT AAN DE

KOSTMAND.

Wijk Westereng:
OPLAADPAAL VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S OPGEBLAZEN MET VUURWERK.

3.3. H ARDE

KNALLEN

Wijk Huizermaat
GA DIT NIET DAGELIJKS MELDEN MAAR WE ZIEN NOOIT BOA’S OF
POLITIE EN WEL DEGELIJK GEMELD.

GEMEENTE HUIZEN SCHAAM JE!
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IN HET

BAD VILBELPARK EEN AFVALBAK EN EEN MOBIEL TOILET

VERNIELD.

LETTERLIJK ELKE AVOND HARDE KNALLEN IN HET PARK. ZE

ZITTEN OP DE BANKJES DIE.. HEEL FIJN

.. IN HET PIKKEDONKER STAAN..

Wijk De Noord
PRAKTISCH IEDERE AVOND DE AFGELOPEN WEEK (BEGON VLAK VOOR DE
KERSTDAGEN) TUSSEN

19.00U EN 21.00U REGELMATIG WORDT ER

VUURWERK AFGESTOKEN, KNAL- EN SIERVUURWERK!

Wijk Bovenmaten
ZONDAG MIDDAG VANAF HET MOMENT DAT DE F1 IS AFGELOPEN
KNALLEN EN VUURPIJLEN ZE EROP LOS TER HOOGTE VAN DE MEENTKERK

(ONDER DE WEG) EN RICHTING PARK.

LIJKT WEER OORLOGSGEBIED HIER! KNALLEN BOMMEN DREUNEN ECT.

Wijk Bijvanck
DE ERGSTE VUURWERK IS KNALVUURWERK WAT WORDT AFGESCHOTEN
IN HET FIETSTUNNELTJE NAAR DE
ALS EEN

OOSTERMEENT. HET WORDT ERVAREN

BOM....

3.4. D I ERENLEED
Wijk Zeeheldenbuurt
LEKKER EVEN ONTSPANNEN MET DE HONDEN IN HET BOS. NOG GEEN 10
METER GELOPEN, HONDEN NET VAN DE RIEM AF, BEGINT HET VLAK
NAAST HET BOS

, BIJ DE HOCKEYVERENIGING, HEVIG TE KNALLEN

ACHTER ELKAAR.

MEERDERE HONDEN, WAARONDER ONZE HOND,

VLOGEN WEG HET BOS IN, STRESS ALOM.
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Wijk Bovenmaat
NET BUITEN MET DE HOND 2 HARDE KNALLEN DUS RUK AAN DE RIEM
STRESS EN NIKS GEDAAN.

GISTERAVOND OOK AL. WAAR IS DE BOA?

WAS WEER RAAK VRESELIJKE HARDE KNAL ZAT RECHTOP OP DE BANK.
HOND WIL ‘S AVONDS AL NIET MEER NAAR BUITEN MAAR LIEP
VANNACHT WEL OM

3 UUR BUITEN MOEST TOEN NODIG NU 2 UUR

BOVENMATE BAH.

Wijk Vierde Kwadrant
HARDE KNALLEN 22.30 VANUIT 4E KWADRANT. HUISDIEREN IN
PANIEK.

13

14

4. A ANBEVELINGEN VUURWERKMELDPUNT
Op basis van de resultaten van het vuurwerkmeldpunt 2021/2022
hebben wij de volgende punten die we nader willen adresseren.

4.1. V UURWERKVRIJE

ZONES

Wij bevelen het college aan om altijd vuurwerkvrije zones in te
stellen. Hoewel er een algeheel verbod was kon er wel categorie 1
vuurwerk worden verkocht. Ook dit werd in de gebieden afgestoken
waar voorheen een vuurwerkvrije zone was. Vuurwerkvrije zones
geven voor veel inwoners een veilig gevoel.
Toelichting:
Het college is op grond van artikel 2:73 van de APV bevoegd om
gebieden aan te wijzen waarbinnen geen vuurwerk afgestoken mag
worden, zogenaamde vuurwerkvrije zones. De werking van de
vuurwerkvrije zones bij de Oostermeent en Holleblok werd
voorheen als positief ervaren. Zoals vermeld in paragraaf 2.3 is er
een toename met de wens voor vuurwerkvrije zones. 85% van de
melders is voorstander van vuurwerkvrije zones. Diverse klachten
richten zich op gebieden bij winkelcentra, verzorgingshuizen en
gebieden voor loslopende honden (stadsparken, bos en heide).

4.2. Z I CHTBAARHEID

HANDHAV ING

Wij bevelen de burgemeester aan om via het driehoeksoverleg
(overleg tussen Burgemeester, Openbaar ministerie en korpschef
politie) te kijken welke mogelijkheden er zijn voor extra inzet voor
handhaving. Ook is het advies om te werken aan zichtbaarheid via
diverse sociaal media kanalen.
Ondanks eerder aanbevelingen is de zichtbaarheid van handhaving
niet vergroot. We bevelen het college aan om te onderzoeken of en
hoe de zichtbaarheid van handhaving kan worden vergroot.
Toelichting:
Diverse meldingen werden gedaan rondom het gebrek aan
zichtbaarheid van handhaving in Huizen. Veel melders missen de
zichtbaarheid in de handhaving en snelheid waarmee gereageerd
wordt.
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