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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In deze raadsinformatiebrief blikken we terug op de jaarwisseling en informeren wij u over de aangerichte 
schade aan gemeentelijke eigendommen en de ontvangen meldingen van vuurwerkoverlast.  
 
Drukke maar beheersbare jaarwisseling  
Terugblikkend kunnen we spreken over een drukke, maar beheersbare jaarwisseling. Er deden zich 
verschillende incidenten voor waarbij vaak alcohol in het spel was. De hulpdiensten zijn tijdens en in aanloop 
naar de jaarwisseling veelvuldig uitgerukt voor uiteenlopende oproepen. Op station Brandevoort heeft zich 
een incident voorgedaan waarbij vuurwerk naar de politie is gegooid. Hierbij hebben twee agenten 
gehoorschade opgelopen. Desondanks zijn de agenten in staat geweest de verdachte aangehouden. Wij 
veroordelen alle vormen van geweld tegen hulpverleners en tolereren dit niet. De verdachte wordt 
strafrechtelijk vervolgd.  
 
Schade aan gemeentelijke eigendommen  
Jaarlijks wordt er met vuurwerk schade veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen en ook aan die van 
onze inwoners en ondernemers. De totale schade door vuurwerk aan gemeentelijke eigendommen bedraagt 
€35.040. Mogelijk dat er in de komende weken nog meer schade aan gemeentelijke eigendommen aan het 
licht komt. Vorig jaar was de schade €67.135. Dit jaar zijn er vooral veel gemeentelijke afvalbakken vernield. 
De meeste schade is aangericht in de wijken Brouwhuis en Helmond-Noord. Het blijft zonde en onnodig dat 
ieder jaar kosten gemaakt moeten worden om schade door vuurwerk te herstellen. 
 
Geen incidenten rondom vuurwerkvrije zones  
In de stad is volop vuurwerk afgestoken. Deze jaarwisseling waren naast het ziekenhuis en dierenpark de 
Warande ook dierenpark de Rippert, woonzorgcentum Rivierenhof en verzorgingstehuis de Pannehoeve 
vuurwerkvrije zones. Rondom de vuurwerkvrije zones zijn geen incidenten gemeld en geen meldingen 
ontvangen van vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling. Er is na de jaarwisseling contact geweest met 
verschillende direct belanghebbenden van de genoemde locaties en zij geven aan tevreden te zijn met het 
verloop rondom de vuurwerkvrije zones.  
 
Ontvangen meldingen van vuurwerkoverlast 
Het aantal meldingen van vuurwerkoverlast over heel 2022 is 1.942. Dit is fors minder dan in 2020 en 2021 
(respectievelijk 75% en 70% lager). De meeste meldingen van vuurwerkoverlast zijn afkomstig uit de wijken 
Helmond-Noord, Brandevoort en Brouwhuis. De meeste meldingen zijn gedaan in de periode september tot 
en met december, maar ook tijdens andere periodes in het jaar ontvangen we meldingen. 
  
We verkennen een lokaal afsteekverbod vanaf jaarwisseling 2023/2024  
Zoals ook in Raadsinformatiebrief 123 benoemd, verkennen we een lokaal afsteekverbod voor Helmond 
vanaf de jaarwisseling 2023/2024. We gaan het verloop van de afgelopen jaarwisseling en de ervaringen 



 

 

van andere gemeenten met een lokaal afsteekverbod verder bekijken en nemen dit mee in de verkenning. 
We informeren u hierover in de loop van 2023. 
 
Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Helmond 
 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel H.J. de Ruiter 
de burgemeester de secretaris 
 


