
Bijlage 2: Ervaringen gemeenten vuurwerkvrijezones 

 

Voor de inventarisatie zijn de ervaringen van gemeenten met een vergelijkbaar centrum als Haarlem 

geanalyseerd. Bij de gemeenten Alkmaar, Groningen en Leiden zijn verschillende informatiestukken 

opgevraagd. Alle drie de gemeenten hebben de afgelopen jaarwisseling vuurwerkvrije gebieden 

aangewezen.  

 

Alkmaar: 
De gemeente Alkmaar heeft afgelopen jaarwisseling het centrumgebied binnen de Singels 

aangewezen als vuurwerkvrije zone. Het doel van de maatregel is om gevaar, schade en overlast van 

vuurwerk te voorkomen en ter bescherming van mensen en dieren. Uit de evaluatie van 2018-2019 

blijkt dat er minimaal vuurwerk is afgestoken in de vuurwerkvrije zones.  

In Alkmaar worden daarnaast locaties aangewezen waar vreugdevuren zijn toegestaan. De uitvoering 

wordt gefaciliteerd door de gemeente. Per toegestane locatie worden aanvullende eisen gesteld 

zoals het aanbrengen van beschermplaten en zand en het leveren van een container met hout. 

 

Leiden: 
Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn de binnenstad, een aantal parken en gebieden rondom 

verzorgingstehuizen en het dierenasiel aangewezen als vuurwerkvrijezone. Overlast en brandgevaar 

zijn de motieven voor dit verbod. De zones zijn via reguliere kanalen van de gemeente bekend 

gemaakt. In de evaluatie beschrijft gemeente Leiden dat er nauwelijks incidenten in de zones bekend 

zijn. Eén incident in de vuurwerkvrije zone gaf aanleiding om deze zone aankomende jaarwisseling op 

te nemen als aandacht locatie. De afgelopen jaarwisseling is de binnenstad van Leiden voor het eerst 

aangewezen als vuurwerkvrije zone. Hiervoor is extra aandacht geweest in de 

communicatiecampagne en er zijn borden geplaatst om de zone te duiden. De politie en handhaving 

uit Leiden concludeerden dat er beduidend minder vuurwerk werd afgestoken voor en na 00.00 uur 

in de binnenstad. Ook gaven zij aan dat zij nette en meewerkende reacties hebben ontvangen vanuit 

inwoners.  

 

Groningen: 
Gemeente Groningen kent al een aantal jaren een vuurwerkvrije zone in het uitgaansgebied, waar 

ook een gezamenlijk aftelmoment georganiseerd wordt. Gemeente Groningen geeft aan dat mensen 

zich in het uitgaansgebied houden aan de maatregelen wat betreft de vuurwerkvrije zone. Op het 

terrein van het aftelmoment worden mensen aangesproken door beveiligers. Het overige gebied 

wordt door de gemeentelijke handhavers bereikt. Omwonenden van de vuurwerkvrije zone worden 

ingelicht per brief. Om de vuurwerkvrije zone bekend te maken, wordt er gebruik gemaakt van 

verschillende (social) media en worden er borden geplaatst. Deze borden zijn voorzien van een 

pictogram en een tekst. Zo is de boodschap voor buitenlandse toeristen ook duidelijk. In totaal zijn er 

tien vuurwerkvrije zones, waarvan het uitgaansgebied er één van is.  

 


