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Onderwerp: Evaluatie jaarwisseling 2018-2019 

Geachte leden van de commissie Bestuur, 

 

Algemeen 

De evaluatie van de jaarwisseling met de samenwerkingspartners (Spaarnelanden, politie, brandweer 

gemeentelijke afdelingen) heeft eind januari plaatsgevonden. De algemene conclusie is dat de  

jaarwisseling redelijk rustig is verlopen. Het aantal incidenten en het aantal uitrukken van de 

brandweer is wederom afgenomen ten opzicht van de vorige jaarwisseling. De schade bedraagt meer 

dan € 110.000,-. Dit bedrag is hoger dan de vorig jaar (€ 84.460,-). Het verschil wordt veroorzaakt 

doordat er meer schade aan afvalbakken, bomen en parkeermeters is toegebracht. Bijgevoegd treft u 

de jaarwisselingsrapportage van de politie voor de eenheid Noord-Holland aan.  

 

Voorbereiding 

De voorbereiding van de jaarwisseling heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Oud en Nieuw waarbij 

alle risico’s in kaart zijn gebracht en maatregelen zijn genomen om te bewerkstelligen dat er zo 

weinig mogelijk incidenten kunnen ontstaan. De genomen maatregelen bestaan onder andere uit het 

instellen van cameratoezicht op twee locaties, de inzet van handhaving om zoveel mogelijk 

risicovolle objecten (containers met hout) van de openbare weg te verwijderen en het maken van 

een lijst voor panden die mogelijk een risico lopen. De voorzichtige conclusie is dat de voorbereiding 

van de jaarwisseling middels de werkgroep de afgelopen jaren heeft bijgedragen tot het verminderen 

van het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling. 

 

Vrijwillige vuurwerkvrije zones 

Naar aanleiding van de afspraken in het coalitie akkoord is het aantal vrijwillige vuurwerkvrije zones 

uitgebreid. Deze zijn verruimd van twee naar acht zones (Spaarneziekenhuis, Vogelhospitaal 

Vergierdeweg, Artisklas Schoterbos, Schoterhoeve Schoterbos, Houthoeve Haarlemmerhout, 

Manege de Zonneruiters Van Limburg Stirumstraat, Huisdierencentrum Van Oosten de Bruijnstraat 

en de Janskliniek Jansstraat eo).  

Aan de Commissie Bestuur 

 

 

 

 

 

Burgemeester 
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Op zes locaties zijn vrijwillige vuurwerkvrije zones voorzien van borden en bij twee zones (beide 

stadshoeves) zijn brieven verspreid. Alle locaties zijn na de jaarwisseling gevraagd naar de resultaten 

van het instellen van de zones. Van vier locaties is een reactie ontvangen waarvan twee positief 

(Vogelhospitaal en Manege de Zonneruiters). Op de andere twee locaties hebben de verzoekers geen 

verschil gemerkt (Janskliniek en Artisklas). Het instellen van de zones heeft tot nu toe (inclusief de 

investering van vorig jaar voor twee zones ) € 13.740,-- gekost. Dit betreft het maken van de borden 

en het plaatsen en verwijderen van borden op locatie. 

 

Feiten overzicht 

• Het incidenten rapport van de politie laat een positief beeld zien. Er zijn 67 incidenten 

geweest (vorig jaar 81) en er zijn 2 aanhoudingen (2018: 5, 2017: 15)) geweest. Als een van 

de weinige grotere gemeenten in Noord Holland zijn de cijfers ten opzichte van de 

jaarwisseling 17-18 gedaald.(zie bijlage) 

• Op de cameralocaties Floris van Adrichemlaan en Berlagelaan zijn geen incidenten geweest.  

• In tegenstelling tot landelijke berichten zijn er in Haarlem geen incidenten tegen 

hulpverleners voorgevallen. 

• Verspreid over Haarlem waren er 28 uitrukken van de brandweer waarvan 23 een relatie 

hadden met vuurwerk / vreugdevuren 

• De Campagne om na afloop de vuurwerkresten veilig in de afvalcontainers te deponeren 

heeft succes gehad. De straten waren volgens Spaarnelanden schoner dan de voorgaande 

jaren en er zijn minder branden in ondergrondse containers ontstaan door smeulend afval. 

• Door Spaarnelanden is een inventarisatie opgesteld van de schades aan parkeermeters, 

afvalbakken, speeltoestellen en verkeersborden. De schade te herstellen door 

Spaarnelanden bedraagt € 74.900. Dit bedraagt  Afvalbakken € 45.000, Verkeersborden€ 10.000, 

Speeltoestellen € 5.000, Bomen € 12.000 en ondergrondse containers € 2.900.  

• Er zijn twee parkeermeters vernield, één opgeblazen en één in brand gestoken. Beiden 

worden geheel vervangen materiele schade € 17.300  ( kosten manuren nog niet bekend) 

• Het wegdek van de Catharijnebrug heeft brandschade opgelopen mogelijk door vuurwerk. 

De herstelkosten bedragen ten minste € 15.000 mogelijk € 20.000 

• De klachten over zwaar vuurwerk zijn toegenomen. Hierover zijn vijf schriftelijke klachten 

binnengekomen en tijdens de oudejaarsdag en voorgaande dagen zijn er 21 meldingen van 

overlast van (zwaar)vuurwerk geweest. In veel gevallen geeft de melder aan dat men 

voorstander is van een totaal verbod op het afsteken van vuurwerk.   

• Vanaf 28 december tot en met 31 december is er een project van de afdeling Veiligheid en 

Handhaving geweest in samenwerking met de politie. Dit heeft geresulteerd in 8 

vertredingen waarvan er twee keer een doorverwijzing naar HALT heeft plaatsgevonden en 

zes keer een bekeuring is uitgeschreven. Probleem bij deze aanpak is dat de jongeren op 

heterdaad betrapt moeten worden bij het afsteken van vuurwerk waardoor de pakkans na 

een melding niet zo heel erg groot is.  



  

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
 

Kenmerk:  2019047543 
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl 

3/3 

 

• Het Samenwerkingsverband Jeugd kijkt terug op een geslaagd activiteitenprogramma tijdens 

Oud en Nieuw. Op Oudejaarsdag hebben 60 Haarlemse jongeren meegedaan aan het 

voetbaltoernooi. ’s Avonds hebben 75 jongeren meegedaan aan een avondprogramma in de 

Kleine Ringvaart. Door de hele stad zijn medewerkers van het samenwerkingsverband de 

straat op gegaan om contact te maken met jongeren, hebben vuurwerkvoorlichting te geven, 

aansteeklonten en oliebollen uitgedeeld. In totaal is er contact geweest met zo’n 150 

jongeren.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
drs. J. Wienen 

 

 

 


