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Onderwerp: vuurwerkoverlast in de aanloop naar de jaarwisseling

Geachte leden van de gemeenteraad,
In de aanloop naar 31 december 2022 treffen we samen met verschillende samenwerkingspartners
voorbereidingen voor een mooie en veilige jaarwisseling voor alle inwoners, maar ook voor medewerkers
van de hulpdiensten. De aanpak van vuurwerkoverlast is hier een onderdeel van. Niet alleen rondom de
jaarwisseling is er sprake van vuurwerkoverlast, maar het is een aandachtspunt gedurende het gehele jaar.
Minder overlast door vuurwerk
Er worden dit jaar beduidend minder meldingen van vuurwerkoverlast gedaan via de vuurwerkapp ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit betreft een daling van 68 procent. Deze daling is ook zichtbaar
in de meldingen die buiten de vuurwerkapp bij de gemeente of politie binnenkomen. Ook het schadebedrag
door vuurwerkoverlast aan gemeentelijke eigendommen ligt tot op heden 75 procent lager dan in de
vergelijkbare periode vorig jaar. We hopen dat deze trend doorzet en blijven dit op de voet volgen.
Landelijk beleid met betrekking tot de jaarwisseling ontbreekt
Landelijk ontbreekt het aan een duidelijke (meerjaren)strategie met betrekking tot het afsteken van vuurwerk.
Tot op heden is er landelijk geen draagvlak voor een landelijk verbod. Hierdoor zien we dat gemeenten
verschillend omgaan met vuurwerk. In Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen is komende jaarwisseling een
lokaal afsteekverbod van kracht. Arnhem voert deze zeer waarschijnlijk vanaf 2023 in en ook Eindhoven
onderzoekt deze mogelijkheid. In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de wijze waarop we in
Helmond de komende periode vuurwerkoverlast willen aanpakken.
We zetten in op een gerichte, preventieve aanpak op vuurwerkoverlast voorafgaand aan de
jaarwisseling
Het afsteken van vuurwerk is toegestaan op 31 december tussen 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Buiten
deze tijden is sprake van een algeheel vuurwerkverbod (uitgezonderd vuurwerk categorie F1: kinder- en
schertsvuurwerk). Met een gerichte communicatiecampagne #Knalvrij richten we ons op het voorkomen van
vuurwerkoverlast vóór 31 december 18.00 uur. We informeren inwoners over de regels omtrent vuurwerk,
maar ook over wat zij kunnen doen als zij zien dat er sprake is van illegale handel of verkoop van vuurwerk.
Samen met jongerenwerkers en de jongeren van We Care Helmond gaan we gericht in gesprek met
jongeren over overlast en het gevaar van vuurwerk. Door bureau Halt wordt op 5 scholen in Helmond
voorlichting gegeven over de regels, de gevaren en het gebruik van vuurwerk. Toezicht en Handhaving zal
samen met politie kluiscontroles op enkele middelbare scholen uitvoeren. De controle richt zich niet alleen
op vuurwerk, maar ook op (steek)wapens en drugs.
Locaties waar overlast door vuurwerk wordt gemeld door inwoners worden extra meegenomen in de
surveillance. Door regelmatig zichtbaar aanwezig te zijn met onze boa's laten we zien dat we er zijn en we
opvolging geven aan de meldingen. Uiteraard treden we op wanneer we personen aantreffen die zorgen
voor de vuurwerkoverlast.

We breiden het aantal vuurwerkvrije zones uit
We hebben inwoners in 2021 gevraagd naar hun mening over vuurwerk. Bij een groot deel van de
respondenten bleek draagvlak voor vuurwerkvrije zones. Inwoners leggen de nadruk op het ziekenhuis,
dierenparken en verzorgingstehuizen. Voorafgaande jaren was er in Helmond sprake van twee vuurwerkvrije
zones: het Elkerliek Ziekenhuis en het Dierenpark Warande. We breiden het aantal uit met nog eens drie
locaties, te weten: Dierenpark de Rippert, woonzorgcentum Rivierenhof en verzorgingstehuis de
Pannehoeve. De keuze voor de extra locaties is gebaseerd op een combinatie van de uitkomsten van de
enquête (verzorgingstehuizen en dierenparkjes) en het aantal eerder ontvangen meldingen van
vuurwerkoverlast. We gaan in gesprek met belanghebbenden/vertegenwoordigers van de locaties en maken
afspraken over de vuurwerkvrije zones en de inrichting ervan. We doen een beroep op onze inwoners om
ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot de vuurwerkvrije zones. We benadrukken
waarom we deze locaties hebben gekozen en waarom het belangrijk is om hier geen vuurwerk af te steken
tijdens de jaarwisseling.
Handhaving is lastig als het gaat om vuurwerk
Ervaring uit eerdere jaarwisselingen leert dat het handhaven op vuurwerkoverlast in het algemeen en dus
ook in de vuurwerkvrije zones lastig is. Het is een kat- en muisspel tussen de personen verantwoordelijk
voor het afsteken van vuurwerk en de politie en boa's. Tijdens de jaarwisseling heeft de politie haar handen
vol aan incidenten en richt zich vooral op de (nood)hulpverlening aan onze inwoners en zorg dat de
hulpdiensten veilig hun werk kunnen doen. Ze handhaven op de vuurwerkvrije zones als er sprake is van
openbare orde problematiek. De boa’s zijn maar beperkt bevoegd op het handhaven van vuurwerk en
hebben daardoor altijd assistentie van politie nodig. Daarnaast zijn boa's niet toegerust op deze taak en
komt hun persoonlijke veiligheid al snel in het geding.
Gedurende het jaar krijgen meldingen over vuurwerkoverlast opvolging en zijn de hotspots onderdeel van de
dagelijkse surveillance. De politie zet daarnaast in op het aanpakken van de illegale handel van vuurwerk.
We verkennen een lokaal afsteekverbod vanaf jaarwisseling 2023/2024
Het college verkent een lokaal afsteekverbod voor Helmond vanaf de jaarwisseling 2023/2024. We gaan het
verloop van de komende jaarwisseling evalueren en bekijken ook hoe het op andere plaatsen in Nederland
is verlopen. Deze ervaringen nemen we mee in de verkenning van een lokaal afsteekverbod. Ook doen we
nogmaals een beroep op de centrale overheid om te komen met landelijke beleid.
We informeren u hierover in de loop van 2023.
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