
 

 
Raadsvragen Meldpunt vuurwerkoverlast 
Sinds enkele jaren al zijn er steeds sterkere geluiden die aangeven dat de Nederlandse 
vuurwerktraditie rond Oud & Nieuw uit de hand aan het lopen is. Dan gaat het vaak over de 
geluidsoverlast, de vuurwerkslachtoffers, vernielingen en de luchtvervuiling die veroorzaakt wordt door 
vuurwerk.  
 
Het afgelopen jaar heeft de Woerdense werkgroep van de Partij voor de Dieren het initiatief genomen 
om een meldpunt vuurwerkoverlast te starten. Hiermee is inzichtelijk gemaakt in welke mate onze 
inwoners rond de jaarwisseling overlast ervaren. De resultaten van het meldpunt zijn begin van dit jaar 
in de Raad gepresenteerd. 
 
Omdat het meldpunt van het afgelopen jaar geen structureel karakter lijkt te hebben heb ik de 
volgende vragen aan het college: 

1. Vindt u het instellen van een meldpunt een laagdrempelige voorziening waarmee onze 
inwoners ervaren overlast kunnen melden? 

2. Vindt u ook dat het meerwaarde heeft om een dergelijk meldpunt gedurende meerdere jaren 
te hebben zodat er ook gemeten kan worden of er een toe- of afname van de overlast is? 

3. Vindt u dat de resultaten van een dergelijk meldpunt mee moeten wegen in de discussie om al 
dan niet aanvullende Woerdense maatregelen te nemen? 

4. Bent u bereid een meldpunt vuurwerkoverlast in te stellen zodat onze inwoners laagdrempelig 
overlast kunnen melden? 
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Zie de bijlage voor een samenvatting uit het rapport over het meldpunt vuurwerkoverlast van de 
Woerdense werkgroep van de partij voor de dieren. 
  



 

Uit het rapport over het meldpunt voorwerkoverlast. 
 
De meldingen  
Vanaf 9 december tot en met 3 januari konden meldingen via een web-formulier gedaan worden. 
Daarna zijn nog een aantal meldingen per mail gedaan.  
Van 9 december 2019 tot en met 9 januari 2020 zijn er in totaal 442 meldingen bij het meldpunt 
binnengekomen. Enkele meldingen hebben we uit de lijst gefilterd, omdat ze niet over de gemeente 
Woerden gingen, of omdat het om anonieme, nep of dubbele meldingen ging.  
Er bleven 429 geldige meldingen van overlast over. Deze meldingen zijn afkomstig van 253 
verschillende personen die hoogstwaarschijnlijk evenzoveel gezinnen of woonsituaties 
vertegenwoordigen.  
 
Als we de omschrijvingen van de meldingen analyseren, zien we dat in veel gevallen verschillende 
soorten overlast tegelijk ervaren worden:  

• In 40% van de meldingen wordt gesproken over geluidsoverlast.  

• In maar liefst 26% van de meldingen wordt aangeven dat het (ook) om overlast voor dieren 
gaat.  

• In 15% van de meldingen worden onveilige situaties benoemd.  

• Bij 9% is er sprake van gevolgen voor de gezondheid.  

• In 4% van de meldingen wordt gesproken over overlast in de omgeving.  

• In 3% van de meldingen wordt overlast voor kinderen genoemd.  
 
 
 
 


