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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
Zoals ook vorig jaar, wil GroenLinks lokaal de overlast van vuurwerk onder uw aandacht brengen.  
En niet zonder reden: het nee-kamp tegen vuurwerk groeit, Nederlandse artsen roepen massaal op tot een 
vuurwerkverbod en deze week heeft de Raad van State de gemeenten meer speelruimte gegeven om op te 
treden tegen de vuurwerkoverlast. Kortom, tijd om inperking van het afsteken van vuurwerk opnieuw onder 
de loep te nemen. 
Veel mensen ervaren vuurwerkoverlast rond Oud en Nieuw. Elk jaar wordt er weer meer en zwaarder 
vuurwerk afgestoken. Het aantal slachtoffers, de schade en de overlast neemt ook elk jaar toe. Niet alleen 
mensen hebben last van harde knallen, vuurwerkbommen of te vroeg afgestoken vuurwerk, ook huisdieren 
staan angsten uit om vuurwerk. De discussie over vuurwerk en een mogelijk verbod daarop laait daarom 
jaarlijks weer op. 
Een vuurwerkverbod is een ingrijpende maatregel en zou idealiter niet nodig moeten zijn. De noodzakelijke 
extra inzet van nood & hulpdiensten rond de jaarwisseling is echter groot. 
Niet zelden zijn kinderen, ouderen en dieren het slachtoffer van onverantwoordelijk gedrag van anderen bij 
het afsteken van vuurwerk. Slachtoffers dragen soms levenslang de gevolgen met zich mee. Daarnaast is de 
schade aan gemeentelijke eigendommen door zinloze vernielingen met vuurwerk jaarlijks groot.  
Naast bovengeschetste gevaren en overlast, zorgt de jaarwisseling met het traditioneel afsteken van 
vuurwerk om middernacht ook voor verbinding. Onze fractie is daarom geen voorstander van een algeheel 
vuurwerkverbod, maar bepleit inperking van de afsteektijd en het instellen van vuurwerkvrije zones op 
plaatsen waar de overlast het grootst is. 

1. Bent u bereid om in 2016 met een voorstel te komen voor vuurwerkvrije zones en/of het verder 
inperken van de afsteektijd, gezien de landelijke tendens? 

2. Kunt u in het nieuwe jaar aangeven hoeveel bij benadering de kosten van extra inzet van (medische) 
nood-  en hulpdiensten zijn geweest rond de jaarwisseling en wat de schade bedraagt aan 
gemeentelijke eigendommen? Wij zouden het op prijs stellen als u dit keer navraag doet bij de 
hulpdiensten. 

3. GroenLinks stelt voor om in 2016 (digitaal) onderzoek te doen naar de draagkracht voor het 
ongelimiteerd afsteken van vuurwerk. Is het college komend jaar wel genegen om een dergelijk 
onderzoek in Helmond uit te voeren en hierover in gesprek te gaan met de raad? 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie GroenLinks 
 
Antoinette Maas 
Fractievoorzitter 
 
Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 

1. De mogelijk door gemeenten vast te stellen vuurwerkvrije zones hebben betrekking op het tijdsvlak 
tussen 18.00 uur op Oudejaarsdag en 02.00 uur op Nieuwjaarsdag. Op de dagen voorafgaand aan 
de jaarwisseling en op Oudejaarsdag tot 18.00 uur geldt landelijk een afsteekverbod voor 
consumentenvuurwerk. Een gemeente kan de afsteektijden (Oudejaarsdag 18.00 – Nieuwjaarsdag 
02.00 uur) niet verder inperken, wel kan het vuurwerkvrije zones aanwijzen. De reden achter het 
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aanwijzen van vuurwerkvrije zones is het voorkomen van gevaar, schade of overlast. In een aantal 
gemeenten in Nederland is besloten om dergelijke vuurwerkvrije zones in te stellen. Het verbod geldt 
dan voornamelijk in gebieden rondom winkelcentra, verzorgingshuizen, schoolpleinen, monumentale 
panden (met bijvoorbeeld rieten daken) en locaties waar veel dieren verblijven. Het instellen van 
dergelijke zones heeft alleen zin indien er ook voldoende handhavingscapaciteit beschikbaar is. Wij 
achten het handhaven in dergelijke zones niet realistisch, en bovendien kan vuurwerk op veel meer 
locaties overlast of problemen veroorzaken.  Binnen Helmond geven wij prioriteit in de 
handhavingscapaciteit aan het bestrijden van excessen en handhaving van de openbare orde. Er 
wordt op 30 en 31 december intensief gecontroleerd op alle plaatsen in de gemeente waar eerder 
overlast is geconstateerd (locaties zijn opgenomen in het politie draaiboek vuurwerkcontrole 
Peelland). En naar aanleiding van meldingen over excessen (zwaar, mogelijk illegaal vuurwerk) 
wordt door de surveillerende agenten of de Boa’s van SSH opgetreden. Ook is er een aanpak voor 
het voorkomen van vreugdevuren, waarbij politie, brandweer, woningcoöperaties en gemeente zich 
preventief inzetten om de vreugdevuren in de openbare ruimte te voorkomen. Van deze aanpak, die 
vanaf 2009 met name in de wijken Helmond-Noord en Helmond-Oost toegepast wordt gaat een 
goede preventieve werking uit. Mochten er toch vreugdevuren in de openbare ruimte worden 
voorbereid of aangestoken, dan worden deze opgeruimd. Ons college van B&W wil de lijn zoals 
deze nu geldt ook voor de komende jaarwisseling (2016/17) doorzetten. 

2. Rond de jaarwisseling is in Helmond extra gesurveilleerd door de politie en is de brandweer extra 
alert geweest. Bij de diverse hulpdiensten is navraag gedaan naar hun inzet: 

 De politie verwerkt deze extra surveillances in hun jaarprogramma. In hun reactie hebben zij wel 
aangegeven dat de jaarwisseling 2015/16 qua drukte vergelijkbaar was met een reguliere 
horecanacht. 

 De brandweer heeft aangegeven geen extra inzet te hebben gepleegd tijdens de afgelopen 
jaarwisseling.  

 De GGD heeft aangegeven één extra ambulancerit te hebben gemaakt, als gevolg van 
oogletsel. 

 De Stichting Stadswacht Helmond wordt op verzoek van de gemeente extra ingezet binnen het 
bestaande jaaruitvoeringsprogramma handhaving. Hiervoor worden geen extra kosten bovenop 
het programma gemaakt. 

 
De schade aan gemeentelijke eigendommen gerelateerd aan de jaarwisseling bedroeg de afgelopen 
jaren: 

jaar schadebedrag 

2010-2011 € 22.000 

2011-2012 € 18.000 

2012-2013 € 45.000
1
 

2013-2014 € 32.000 

2014-2015 € 6.948 

2015-2016  € 19.567 
1 
(inclusief kast gemaal a € 27.000)

 

  
Het schadebedrag dit jaar ligt hoger dan vorig jaar, maar nog altijd beduidend lager dan in de jaren 
2012/13 en 2013/14. Tijdens het overleg rond de evaluatie blijkt dat vorig jaar veel (kleine) 
schadegevallen niet meegenomen zijn in het kostenoverzicht. Dit verklaart voor een belangrijk deel 
het verschil in schade tussen de huidige en de vorige jaarwisseling.  
Het meest recente schadebedrag bestaat voor een belangrijk deel uit vernielde afvalbakken (34 in 
totaal). De kosten voor schade én herstel van deze afvalbakken bedragen € 13.600, en daarmee 
ruim 2/3 van het totale schadebedrag. Ter referentie: in de gehele gemeente Helmond staan in totaal 
zo’n 1.150 afvalbakken. Uit voorzorg zijn er hiervan voor de jaarwisseling 350 afgesloten, 
voornamelijk op plaatsen waar de sociale controle laag is. De schadegevallen van dit jaar worden 
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meegenomen in de evaluatie, en waar nodig wordt hier volgend jaar in de (preventieve) aanpak op 
geanticipeerd. 
In de bijgevoegde bijlage zijn alle schadegevallen van de jaarwisseling 2015/16 vermeld. In de 
laatste kolom staan de ambtelijke kosten die zijn gemaakt om, bijvoorbeeld, aannemers in te 
schakelen om schade te repareren. Deze ambtelijke kosten bedragen voor de jaarwisseling 2015/16 
€1834,79. In het schadebedrag aan gemeentelijke eigendommen is dit bedrag (net als in eerdere 
jaren) niet meegerekend. 

3. Een onderzoek naar het draagvlak voor het ongelimiteerd afsteken van vuurwerk tijdens deze 
afsteektijden onder de Helmondse bevolking is technisch gezien mogelijk. Wel schep je met het 
uitvoeren van een onderzoek verwachtingen bij de burgers/deelnemers van het onderzoek. Gezien 
ons standpunt ten opzichte van vuurwerkvrije zones (zoals hiervoor beschreven in deze 
beantwoording: in onze handhaving richten wij ons op excessen) vinden wij het niet juist om met een 
dergelijk onderzoek mogelijk verkeerde verwachtingen te scheppen. Landelijk worden ook dergelijke 
onderzoeken uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar het draagvlak voor vuurwerkvrije zones of een 
algeheel vuurwerkverbod, als ook wat mensen die tegen het afsteken van vuurwerk zijn redelijke 
alternatieven vinden. De vraag is gerechtvaardigd of en zo ja, waarom de Helmonders heel anders 
over deze materie denken. Aangezien wij geen signalen hebben dat de situatie en het beeld in 
Helmond substantieel anders zijn dan in andere gemeenten, is onze lijn op dit moment, vanuit de 
hierboven genoemde argumenten, om de landelijke discussie te blijven volgen. Aangezien wij niet 
voornemens zijn om af te wijken van het landelijk geldende beleid, zal het college een dergelijk 
onderzoek in 2016 daarom niet uitvoeren. 

 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel mr. drs. A.P.M. ter Voert 


