
        Haarlem, 20 juni 2016 

Geachte raad van de gemeente Haarlem, 

 

Bij de jaarwisseling zijn wij in de wijk Sinnevelt geconfronteerd met het fenomeen “Carbid schieten”. 

Aan het pleintje aan de Henry Borelstraat is dit al het 3e jaar en bewoners van het Herman 

Heijermansplein, menen dat dit jaar er ook met Carbid geschoten is in de Anthony Fokkerlaan.  

Carbid schieten is een traditie in het oosten van het land, maar niet in Haarlem en wijde omgeving. 

Het schieten wordt door omwonenden als zeer hinderlijk ervaren en wij ontvangen daarover 

klachten en vragen. 

 De knallen zijn zo hard dat gehoor bescherming nodig is als je buiten wilt zijn. 

 Bewoners die wat verder verwijderd wonen van het schieten vrezen voor illegaal vuurwerk. 

 De gewoonte van de bewoners rond het pleintje aan de Henry Borelstraat om kort na twaalven 

even naar buiten te komen en de naaste bewoners “Gelukkig Nieuwjaar” te wensen of even bij 

elkaar binnen te lopen, dat is nu verdwenen. Alleen de gasten van de Carbid Schieter staan nog 

buiten, de rest van de omgeving schuilt in eigen huis of viert oud en nieuw elders. Niet goed voor 

de sociale samenhang in de buurt. 

 Nu het fenomeen zich voor de 3e keer voordoet aan het pleintje valt op dat het ook op een later 

tijdstip aantrekkingskracht heeft op mensen uit een wijdere omgeving. 

 Wij vrezen een olievlekwerking van de overlast nu mogelijk op een 2e locatie ook wordt 

geschoten. 

Het is ons bekend dat Carbid Schieten geen vorm van vuurwerk is en dus ook niet onder de 

vuurwerkregelgeving valt. De overlast voor derden is er niet minder om. Niet voor niets zijn er 

geluidsnormen, die overlast en gehoorbeschadiging moeten voorkomen. 

Wij vragen u om maatregelen te nemen, voordat ook in Haarlem Carbid schieten als een traditie 

wordt ervaren door een deel van de inwoners. Daar waar dit fenomeen al generaties lang bestaat 

vindt dit veelal plaats aan de rand van dorp of stad en wordt over het buitengebied het geluid ver 

weggevoerd. Het effect in een relatief besloten ruimte van een plein of straat is qua overlast een 

heel andere zaak. Ramen trillen (een enkele bewoner zet ze maar open om dit tegen te gaan) en de 

oren tuiten en suizen de dag erna nog na als je buiten blijft zonder oordoppen. 

Het is mogelijk om Carbid schieten in de APV op te nemen als een niet toe gestane activiteit, maar 

mogelijk zijn er ook andere instrumenten beschikbaar. Wij verzoeken u dit in de loop van 2016 tijdig 

te regelen, zodat wij volgend jaar weer op een prettige wijze Oud en Nieuw in eigen buurt kunnen 

vieren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens  Wijkraad Sinnevelt 

Ienke Verhoeff en Hans Spruit 


