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Onderwerp: vuurwerkoverlast, rond Oud en Nieuw en het hele jaar door: doe er wat aan!

Geachte Raad,

Graag wil ik de grote overlast onder uw aandacht brengen die wij als gezin ervaren van het vuurwerk. 
De overlast is rond Oud en Nieuw zeer groot en dat komt denk ik omdat de personen die de overlast 
veroorzaken geen strobreed in de weg wordt gelegd. Ik wil graag van u weten waarom "het gezag" zo 
onzichtbaar is op dit vlak. De autoriteiten zouden hun burgers toch moeten beschermen tegen deze 
ellende? Nu dit tot nu toe zo jammerlijk is mislukt, wil ik u vragen om het College ertoe te bewegen 
in te grijpen en er wat tegen te doen.

Een korte schets van de overlast die wij en onze huisdieren hebben van de vuurwerkoverlast

Voor de zekerheid zal ik eerst voor u schetsen waarom het voor ons gezin een bijna ontwrichtende 
uitwerking heeft. Wij zijn een gezin met twee kinderen (dochter van 17, zoon van 15) met een hond 
(een heel lieve Friese Stabij) en een kat. Onze hond is heel lief en sociaal en netjes opgevoed. We 
hebben keurig twee hondentrainingen gevolgd toen zij nog jong was. Maar zij is nogal panisch voor 
vuurwerk. Als tijdens het uitlaten (doorgaans op loslaatgebieden) vuurwerk wordt afgestoken, zet ze 
het op een lopen. Als de knal heel hard was wil ze soms haar behoefte niet meer doen. Nu werken 
wij allebei, dus dat veroorzaakt bij ons dan stress. Immers een "herkansing voor die ene wandeling 's 
ochtends zit er dan niet in.

Bij ons in de buurt wordt er al vanaf eind oktober geknald, zij het beperkt. De hoeveelheid knallen en 
het geluidsvolume nemen toe naarmate 31 december nadert. De laatste weken is het gewoon de, 
hele dag door. Die hond krijgt een enorm hoge hartslag en dat gaat gepaard met hard hijgen en een 
paarse tong. Er is dan geen land te bezeilen met de hond waarvan we allemaal veel houden. De 
vuurwerktrainings dvd heeft helaas niets opgeleverd en medicatie ook nauwelijks. Het platspuiten 
(kosten medicijnen € 30,-) op Oudjaarsdag was bittere noodzaak en hielp maar mondjesmaat. De kat 
is minder expliciet in haar uitingen van lijden, maar ook voor haar is het geen pretje. Ik wil u 
meegeven dat de hond (een Bordercollie) van een echtpaar in een straat grenzend aan de onze vorig 
jaar zo kierewiet werd van het vuurwerk dat hun baasjes hem moesten laten inslapen. Wat een 
verdriet!

Uiteraard vinden wij het zelf ook geen ongedeeld genoegen als er midden in de nacht keihard wordt 
geknald, soms worden wij ieder uur gewekt.



Het behoeft geen betoog dat dit hele gedoe een niet geringe impact op ons heeft en ook wel een 
wissel trekt op onze mentale gezondheid.

De politie noteert het als wij bellen, maar doet zij ook wat?

U moet weten dat het vuurwerk hier het hele jaar door gaat, zij het qua intensiteit natuurlijk veel 
minder. U moet dan denken aan een paar keer per maand in de zomer. Het gaat dan om 
siervuurwerk gecombineerd met knallen vaak rond middernacht (misschien is er iemand jarig?). 
Helaas is het verdomd lastig om de precieze locatie aan te wijzen. Er zitten vaak een aantal straten 
tussen. En stel datje gaat kijken (eerst je bed uit, aankleden) dan ben je al te laat: vogel gevlogen. 
Maar ik heb in augustus wel eens de politie gebeld (het 0900-nummer). De man in de meldkamer 
(middelbare leeftijd, geen groentje meer bij de politie) deelde mij mee dat hij hiervan opkeek: "ik 
krijg nooit klachten", was zijn weinig toeschietelijke reactie. Maar hij zou het noteren. Ik heb nog bij 
buurtgenoten nagevraagd (je gaat twijfelen aan je waarnemingsvermogen bij zo'n ontluisterende 
reactie), en die konden gelukkig bevestigen dat bij mij geen sprake was van hallucinaties: ook zij 
hadden het gehoord!

Zaterdagavond (4 januari) rond een uur of 22.15 uur ging hier een vuurwerkbom af die zo luid was 
dat ik er even aan twijfelde of dit Haarlem is en niet Bagdad. Ik belde net iets te laat naar de politie. 
Zij reageerde dit keer wel wat meer geïnteresseerd. Maar de bijna naïeve vraag of ik de daders kon 
zien / had gezien verbaasde me: bij zo'n bom zorgen die er echt wel voor dat ze voor de knal al weg 
zijn. Heterdaadjes zijn zeldzaam, vrees ik. Maar enfin, zij zou het noteren! Aangezien ik de politie hier 
nooit zie, vraag ik me af wat zo'n notitie voor zin heeft.

Ik vraag het gemeentebestuur om te handelen

Ik snap dat het een erg moeilijk probleem is, vooral als de landelijke politiek weigert om een verbod 
op consumentenvuurwerk te regelen. Maar is het misschien mogelijk dat jullie iets (eigenlijk veel) 
actiever worden bij het (helpen) bestrijden van (de excessen van) het ongebreideld afsteken van 
vuurwerk?

U zou bijvoorbeeld veel meer kunnen doen aan voorlichting (laat dit niet alleen over aan de scholen 
die dan een obligaat voorlichtingsbrlefje sturen). Laat u zien, wees niet verlegen!

Daarnaast kunt u wellicht proberen invloed aan te wenden zodat politie niet alleen reactief (als ze 
dat al doen), maar ook pro-actief optreedt.

Ik kijk uit naar uw reactie en zal niet nalaten u te blijven aanspreken op uw verantwoordelijkheid 
voor dit onderwerp.

Hoogachtend,

Matthijs van der Zee


