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Helmond, 30 september 2020 Zaaknummer: 50328357  

Onderwerp:  Jaarwisseling 2020-2021   

   

Met het invallen van de herfst breekt het moment aan om vooruit te blikken richting de jaarwisseling 2020-
2021 en u te informeren over het vuurwerkbeleid dat tijdens die periode in Helmond zal gelden. Dit doen we 
door allereerst terug te blikken op de afgelopen Oud en Nieuw. Rond en tijdens de voorbije jaarwisseling is 
in Helmond voor ruim € 77.000 aan schade aangericht door vuurwerk. Daarnaast ontvingen we als 
gemeente 1760 meldingen van vuurwerkoverlast, voornamelijk in de wijken Rijpelberg, Overloop, Dierdonk 
en Brandevoort. Het is ons streven om de aankomende jaarwisseling zo veilig en feestelijk mogelijk te laten 
verlopen. Tevens zetten we ons in voor restricties rondom het afsteken van vuurwerk. In deze 
Raadsinformatiebrief leest u meer over hoe de overgang naar 2021 er in Helmond uit moet komen te zien. 
 
We hebben de jaarwisselingen geëvalueerd. 
In RIB 109 (2018) hebben wij u geïnformeerd over de resultaten van het bewonersonderzoek naar het 
afsteken van consumentenvuurwerk. Daarnaast hebben wij de jaarwisselingen 2018-2019 en 2019-2020 
geëvalueerd. Uit deze evaluaties kwam naar voren dat de vuurwerkapp een succes is, maar ook dat het 
houden van toezicht en handhaving op overtredingen noodzakelijk is en blijft. Daarom zetten wij daar waar 
nodig onze BOA’s in en zullen we samen met de politie extra controleren op illegaal vuurwerk. In de 
evaluatie is ook gesproken over het op termijn organiseren van een centrale vuurwerkshow. Met het oog op 
de maatregelen die rondom het coronavirus gelden, achten wij een dergelijke show nu (nog) niet mogelijk. 
 
Landelijk komt er een verbod op F3-vuurwerk. 
Daarmee is de hoeveelheid vuurwerk die als illegaal wordt beschouwd toegenomen. De kantelende 
maatschappelijke opinie over het afsteken van overlastgevend vuurwerk heeft geleid tot gewijzigd landelijk 
beleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat het vanaf 1 december 2020 verboden is om F3-vuurwerk te 
verkopen, in bezit te hebben of af te steken. Onder F3-vuurwerk vallen: knalvuurwerk (incl. knalstrengen), 
vuurpijlen en enkelschotbuizen. Ook zijn romeinse kaarsen en babypijltjes voortaan verboden. Ook op dit 
vuurwerk (dat straks dus illegaal is) zullen we streng controleren. Bovendien nemen we eventueel nieuwe 
maatregelen vanuit het Rijk rondom vuurwerk mee in onze (handhavings)aanpak.  
 
We stellen opnieuw twee vuurwerkvrije zones in. 
Om vuurwerkoverlast op ‘gevoelige’ plekken in Helmond te voorkomen, worden de omgevingen rondom het 
Elkerliek Ziekenhuis en Dierenpark Warande ingesteld als vuurwerkvrije zone. Dit is een puur lokale 
maatregel. Tijdens de afgelopen twee jaarwisselingen zijn uit deze gebieden geen overlastmeldingen 
ontvangen, waarmee we mogen concluderen dat de pilot vuurwerkvrije zone succesvol is verlopen.  
 
We verhalen de schade op de dader. 
Overlast door vuurwerk keuren wij af en schadegevallen door vuurwerk vinden wij als gemeente niet 
acceptabel. Straatmeubilair, openbare werken, speeltuinen: het gaat hier vrijwel zonder uitzondering om het 
moedwillig vernielen van objecten die een maatschappelijke functie hebben en daarmee van de hele 
samenleving zijn. Daarom zijn we blij met het regionale handhavingskader Jaarwisseling Oost-Brabant 2020-
2021, waarin staat opgenomen dat we (als dat bewezen kan worden) de schade door vuurwerk kunnen 



 

 

verhalen op de dader. Hier zullen we als gemeente niet voor terugdeinzen en om dit bewijs te kunnen 
krijgen, gebruiken we onder meer onze mogelijkheden op het gebied van cameratoezicht. Ter preventie 
sluiten we tijdens de jaarwisseling sowieso 500 vuilnisbakken en alle kledingcontainers af. 
 
Inwoners kunnen overlast melden via de vuurwerkapp. 
Met die informatie kunnen we hotspots snel in beeld brengen en de inzet van zowel de BOA’s als de politie 
coördineren. Daarbij is de verhouding zo dat de BOA’s de handhaving op het vroegtijdig afsteken van 
vuurwerk voor hun rekening nemen, terwijl de politie zich – onder meer via speciale landelijke en regionale 
vuurwerkteams – richt op de opsporing van illegaal vuurwerk. Via een campagne spreken we ook onze 
inwoners aan om elkaar aan te spreken op het voortijdig afsteken van vuurwerk of het kopen en afsteken 
van illegaal vuurwerk. Deze voorlichtingscampagne zullen we vanaf begin november starten. 
 
Wij houden rekening met het coronavirus.  
Op dit moment weten we nog niet of en welke coronarichtlijnen rond de jaarwisseling gelden. Indien de 
huidige regelingen van (deels) van kracht blijven of aangescherpt worden, bekijken wij uiteraard of er 
aanvullende lokale maatregelen nodig zijn rond en tijdens de jaarwisseling. Wij komen daar dan bij u op 
terug. 
 
Tot slot doen wij een oproep aan het kabinet. 
Als gezamenlijke veiligheidspartners, met in het bijzonder de politie en gemeente, zien we jaar na jaar teveel 
negatieve excessen door het verkeerd of buiten de voorgeschreven tijden afsteken van (veelal te zwaar) 
vuurwerk. Daarom is de burgemeester samen met de politiechefs van Team Peelland voornemens om dit 
najaar via een brief een oproep te doen aan de minister van Justitie & Veiligheid (J&V) om nog scherpere 
maatregelen te nemen om deze overlast, schade en gezondheidsrisico’s tegen te gaan. Uiteindelijk hopen 
we dat deze druk eraan bijdraagt dat we in de toekomst slechts nog op een feestelijke wijze de jaarwisseling 
vieren.  
 
Vervolg 
Bovenstaande informatie dient als input voor de opiniërende bespreking op 8 oktober a.s. 
 
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel H.J. de Ruiter 
burgemeester secretaris 
 


