Aanpakken vuurwerk
overlast Woerden
Lessen uit het meldpunt
vuurwerkoverlastwoerden.nl
bij jaarwisseling 2019-2020

Meldpunt vuurwerkoverlast
• Periode 9 december – 9 januari
• 429 meldingen
Zegveld; 8
Staatsliedenkwartier &
Breeveld; 9
• van 253 personen
Binnenstad; 9

Geestdorp; 3
Barwoutswaarder; 2

Kamerik ; 15

Harmelen & Putkop ; 29

start verkoop

Molenvliet; 175

Bloemen- en
bomenkwartier ; 36

Snel en Polanen,
Waterrijk &
Cattenbroek ; 71
Schilderskwartier,
Vogelkwartier & Rietveld ; 72

Aard van de meldingen
Categorieën meldingen

In 340 commentaren:
• geluidsoverlast
• overlast voor dieren
• onveilige situaties
• gevolgen voor gezondheid
• overlast in de omgeving
• overlast voor kinderen

40 %
26 %
15 %
9%
4%
3%

Impact van vuurwerk
•
•
•
•
•

Angstige dieren
Dit alles al in de weken vóór oudejaarsdag
Vluchten naar een vakantiehuisje
Niet meer naar buiten kunnen of durven
Er wordt met vuurwerk naar mensen gegooid
Gezondheidsklachten (COPD, trauma, stress)

•
•
•
•

“Het lijkt wel oorlog”
Urenlang, onophoudelijk geknal
Melden bij politie of gemeente heeft geen merkbaar effect
Het aantal meldingen bij de politie is lager dan bij het meldpunt

Verstoring van dieren
23:16

00:16

Woerden

Utrecht
Geel + rood:
grote aantallen
opvliegende vogels
Vooral goed te zien
rond de plassen
Grote én kleine vogels
Een deel vliegt een
half uur of langer rond
Een deel wijkt uit

Radarbeelden Herwijnen middernacht 2019/20

De vuurwerktraditie in Woerden…
• geeft langdurige, ernstige geluidsoverlast
• leidt tot een beperking van de bewegingsvrijheid en tot angst
bij mensen en dieren
• verstoort de rust van vrijlevende dieren
• brengt schade toe aan publieke en private eigendommen
• leidt tot milieuschade

Is het echt een feest?

18% van het koper in oppervlaktewater, en
1% van het fijnstof in de lucht is afkomstig van vuurwerk

Vuurwerkverbod
• Overheid, hou je aan je eigen wetten (wet Natuurbescherming, milieuwetgeving enz.)
• De “stille meerderheid” geniet (misschien) van vuurwerk …
… maar accepteert ook een vuurwerkverbod
opiniepeilingen I&O research; DVJ Insights; Maurice de Hond:
61-65% voor totaal verbod; 81% heeft begrip voor totaal verbod

• Een verbod op consumentenvuurwerk schept duidelijkheid, en
is handhaafbaar (woordvoerders politie, 9 januari)
• Verleg de norm, en ga met elkaar op zoek naar andere
manieren om feest te vieren

