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Beantwoording van de vragen 
1. Hoeveel meldingen zijn er vanaf de opening van het meldpunt binnengekomen? En hoeveel meldingen zijn er 
bij de politie binnengekomen? Kunt u een overzicht geven van het aantal en soort meldingen per wijk of kern?  
 
Zie hiervoor onderstaand overzicht m.b.t. de vuurwerk overlastmeldingen die in de aanloop naar en rondom de 
jaarwisseling bij de gemeentelijke mailbox vuurwerkoverlast en via de MOR (meldingen overlast openbare ruimte) zijn 
binnengekomen.  
   
  Woerden  
Vuurwerk-overlastmeldingen 
november  

31 (mailbox)   
19 (mor)  

Vuurwerk-overlastmeldingen 
december  

167 (mailbox)   
43 (mor)  

Vuurwerk-overlastmeldingen 
januari  

20 (mailbox)   
34 (mor)  

Totaal 2022/2023  218 (mailbox)   
96 (mor)  

Totaal 2021/2022  134 (mor)  

 
 
Uit de binnengekomen meldingen zijn de hieronder genoemde hot spots met betrekking tot vuurwerkoverlast 
gefilterd.  
Woerden:  

  Molenvliet: Vaartuigenlaan, Stuurboordlaan, Bekenlaan, sporthal, omgeving Blazer en Bijlander, 
Bomschuit, Boterbloemweide, De Zaan, Johan Frisoschool, Franciscusschool en Constantijnschool, 
Molenvliet-park 

  Snel en Polanen: Gardameer, Maltakade (Andersenschool), Stormeer, bedrijventerrein achter de MC 
Donalds 

  Staatsliedenkwartier: Van Hogendorplaan, Van der Duijn van Maasdamlaan, fietstunnel  



  Bomen- en Bloemenbuurt: rondom de Aldi, Elsenlaan 
  Snel- en Polanen: bedrijventerrein (rondom MC Donalds en parkeerplaats Praxis) en Cattenbroekerdijk 
  Schilderskwartier: parkeerplaats achter de Plint en Gabriël Metsustraat  
  Binnenstad: de Singel 

Harmelen: JOAP (Reijcopse Overgang), Schoolplein Notenbalk, Horizon en Fontein, Koningshof, Oranjeplein 
en Molenbuurt  
Kamerik: Park achter de kerk  
Zegveld: Nieuwstraat  
 
Bij de politie zijn de volgende meldingen binnengekomen;  

  Woerden: 42 meldingen (39 meldingen van overlast / afsteken vuurwerk, 3 meldingen van bezit 
vuurwerk – n.a.v. een vuurwerkonderzoek, 1 dubbel ingevoerde melding).  

12 Molenvliet-West, 4 Molenvliet-Oost, 12 Schilderskwartier, 7 Snel en Polanen, 4 Staatsliedenkwartier, 1 
Bedrijventerrein Barwoutswaarder, 5 Bloemen- en bomenkwartier, 2 Kromwijk, 1 Vogelkwartier, 1 Waterrijk 
(totaal 42)  
Vorig jaar over deze periode 146 meldingen.  

  Kamerik: 2 meldingen van overlast vuurwerk (Buitengebied en Dorp) 

Vorig jaar over deze periode 7 meldingen.  

  Zegveld: 1 melding van overlast vuurwerk (Dorp) 

Vorig jaar over deze periode 0 meldingen.  

  Harmelen: 8 meldingen van overlast vuurwerk, 1 bezit vuurwerk n.a.v. een melding vechtpartij 5 
Harmelen-Zuid (Dorp), 2 Harmelen- Noord (Dorp), 1 (Buitengebied Harmelen) 

Vorig jaar over deze periode 17 meldingen.  
 
 
2. En wat is er met de meldingen gedaan? Zijn er boa’s, politie en/of jongerenwerkers ingezet op die 
plaatsen waar er frequent meldingen zijn gedaan en wat was het resultaat?  
 
De bovengenoemde locaties / hotspots zijn voor extra surveillance gedeeld met de Boa’s, het jongerenwerk 
Gro-up Buurtwerk en de wijkagenten. Ook zijn er door de Boa’s en politie vuurwerkacties georganiseerd. Dit 
heeft helaas geen heterdaad feiten opgeleverd. Van dergelijke acties gaat overigens wel een preventieve 
werking uit.  
 
 
3. Hoeveel bedroeg de schade, bijvoorbeeld aan de openbare ruimte, als gevolg van 
vuurwerkgerelateerde vernielingen rondom de afgelopen jaarwisseling? Zijn er gegevens bekend over 
verwondingen?  
 
De schade m.b.t. vernielde prullenbakken bedroeg tijdens de afgelopen jaarwisseling 2022/2023: € 10.516,50 
(exclusief BTW). Daarnaast zijn er 8 armaturen (lampen van de openbare verlichting) gesneuveld en 2 
verkeersborden. De kosten hiervan zijn € 8.100,-. het totaal schadebedrag komt hiermee op € 18.616,50. Tot 
slot wordt erkend dat er ook sprake van immateriële schade zoals milieu- en gezondheidsoverlast/schade. Deze 
schade is echter moeilijk te preciseren. Op het aantal verwondingen rond de jaarwisseling is geen zicht.  
 
 



4. Hoe verhouden het aantal meldingen, het schadebedrag en het aantal verwondingen van afgelopen 
jaarwisseling zich tot de cijfers van vorige jaren?  
 
Het schadebedrag bedroeg tijdens de jaarwisseling 2021/2022 voor prullenbakken: € 10.696,50 (vergelijkbaar 
met 2022/2023) en tijdens de jaarwisseling 2020/2021: € 25.401,00. De bedragen voor andere schade zoals 
lampen van de openbare verlichting en verkeersborden) zijn helaas niet meer te achterhalen. Op het aantal 
verwondingen rond de jaarwisseling is zoals reeds bij vraag 3 vermeld geen zicht.  
 
 
5. Zijn er, gezien het effect dat vuurwerk kan hebben op dieren, meldingen binnengekomen  over 
angstige huisdieren of angstig vee? Heeft het college inzicht in hoeveel extra dieren binnengekomen zijn 
bij de dierenopvang van Stichting Dierenhulpverlening Woerden en/of dat zij iets gemerkt hebben van de 
invloed van het vuurwerk op de dieren?  
 
Het zijn vooral dierenbezitters (hondenbezitters) die vuurwerkoverlast bij de gemeente melden.  
Stichting dierenhulpverlening Woerden heeft geen specifieke meldingen / dieren binnen gekregen naar 
aanleiding van vuurwerkoverlast. Hondeneigenaren handelen meestal wel voorzichtig is hun ervaring.  
 
 
6. Is het college van Woerden het met ons eens dat vuurwerkoverlast tegengegaan moet worden? Zo ja, 
wat is het college van plan om vuurwerkoverlast in de komende jaren tegen te gaan? Is het college bereid 
om te kijken naar andere gemeenten waar succesvol(ler) aan vuurwerkoverlast preventie gedaan wordt?  
 
Ja. in de praktijk is dit moeilijk handhaafbaar, want je moet de daders op heterdaad kunnen betrappen. 
Daarnaast is er een beperkte handhavingscapaciteit bij zowel gemeente als politie.  
 
 
7. Is het college van plan om het meldpunt te continueren en wordt het in de toekomst ook mogelijk om 
de meldingen via bijvoorbeeld whatsapp of andere social media te doen?  
 
Ja, het college is van plan om dit meldpunt de continueren. Er zijn geen plannen om de meldingen ook via 
bijvoorbeeld whatsapp of andere social media te laten doen.  
 
 
8. Is er het afgelopen jaar in overleg met de wijk- en dorpsplatforms en buurtverbinders onderzocht of er 
initiatieven zijn om op een centrale plaats Oud & Nieuw te vieren / alternatieve Oud & Nieuw-feesten te 
organiseren (zie 20R.00087 onder punt 3 op bladzijde 2), en zo ja, wat was daarvan de uitkomst?  
 
Via de wijkambtenaren is een brief richting de wijk- en platforms gestuurd, waarin is gevraagd of zij van plan 
zijn festiviteiten te organiseren tijdens de jaarwisseling. Daarbij heeft de gemeente het aanbod gedaan om mee 
te denken. Dit heeft niet geleid tot vragen of initiatieven vanuit de wijk- en dorpsplatforms. De (hoge) kosten en 
het vinden van voldoende vrijwilligers hiervoor zijn vaak een struikelpunt, dit blijkt ook uit navraag bij 
verenigingen.  
 
Bovendien laten de fanatieke vuurwerkafstekers zich hier niet door tegenhouden.  
Quote uit Binnenlands Bestuur: “Ondanks een lokaal vuurwerkverbod was het in gemeenten een 'belachelijke 
nacht'. Naar aanleiding van de afgelopen jaarwisseling gaven Hubert Bruls (voorzitter Veiligheidsberaad) en 
Femke Halsema (burgemeester Amsterdam) dan ook aan nationaal beleid te willen”. Burgemeester Molkenboer 
onderschrijft deze wens om nationaal beleid te willen omdat er anders een mogelijk 'waterbed effect' optreedt 
dat wil zeggen dat inwoners van gemeenten waar lokale vuurwerkverboden gelden, zullen uitwijken naar 
gemeenten waar deze niet gelden.  
  
 



   
 
Bijlagen 
1. Schriftelijke vragen van fracties Progressief Woerden en Splinter inzake 'Vuurwerkoverlast tegengaan' (D/23/089164). 



 
Schriftelijke vragen – Vuurwerkoverlast tegengaan 

 

Rond Oud en Nieuw zien we elk jaar de discussie terugkomen rond vuurwerk. Behalve 

plezier geeft consumentenvuurwerk ook jaarlijks gewonden, overlast, en schade aan milieu 

en openbare ruimte. In de afgelopen jaren deden steeds vele tientallen Woerdense inwoners 

een melding van vuurwerkoverlast bij een meldpunt, dat ooit door de voormalige werkgroep 

van de Partij voor de Dieren in Woerden was ingesteld. Dit jaar heeft de gemeente voor het 

eerst een e-mailadres in gebruik genomen waar inwoners hun meldingen kwijt konden en is 

het meldpunt komen te vervallen. 

 

Landelijk zien we dat er steeds meer draagvlak is voor het inperken van consumentenvuur-

werk. In het artikel Vuurwerkverbod? Burgemeesters in de regio Woerden zijn voor... uit het 

Algemeen Dagblad van 3 januari 2023 lezen we: “Ook burgemeester Victor Molkenboer van 

Woerden schaart zich achter de roep om een landelijk verbod” en “De jaarwisseling in 

Woerden is qua openbare orde goed verlopen. Wel was er ook in Woerden veel vuurwerk, 

ook in de aanloop naar de jaarwisseling. Hierover zijn veel klachten binnengekomen.”  

 

Progressief Woerden en Splinter hebben de volgende vragen aan het college: 

 

1. Hoeveel meldingen zijn er vanaf de opening van het meldpunt binnengekomen? En 

hoeveel meldingen zijn er bij de politie binnengekomen? Kunt u een overzicht geven van 

het aantal en soort meldingen per wijk of kern?  

2. En wat is er met de meldingen gedaan? Zijn er boa’s, politie en/of jongerenwerkers ingezet 

op die plaatsen waar er frequent meldingen zijn gedaan en wat was het resultaat? 

3. Hoeveel bedroeg de schade, bijvoorbeeld aan de openbare ruimte, als gevolg van 

vuurwerkgerelateerde vernielingen rondom de afgelopen jaarwisseling? Zijn er gegevens 

bekend over verwondingen? 

4. Hoe verhouden het aantal meldingen, het schadebedrag en het aantal verwondingen van 

afgelopen jaarwisseling zich tot de cijfers van vorige jaren? 

5. Zijn er, gezien het effect dat vuurwerk kan hebben op dieren, meldingen binnengekomen 

over angstige huisdieren of angstig vee? Heeft het college inzicht in hoeveel extra dieren 

binnengekomen zijn bij de dierenopvang van Stichting Dierenhulpverlening Woerden en/of 

dat zij iets gemerkt hebben van de invloed van het vuurwerk op de dieren? 

6. Is het college van Woerden het met ons eens dat vuurwerkoverlast tegengegaan moet 

worden? Zo ja, wat is het college van plan om vuurwerkoverlast in de komende jaren tegen 

te gaan? Is het college bereid om te kijken naar andere gemeenten waar succesvol(ler) 

aan vuurwerkoverlastpreventie gedaan wordt? 

7. Is het college van plan om het meldpunt te continueren en wordt het in de toekomst ook 

mogelijk om de meldingen via bijvoorbeel whatsapp of andere social media te doen? 

8. Is er het afgelopen jaar in overleg met de wijk- en dorpsplatforms en buurtverbinders 

onderzocht of er initiatieven zijn om op een centrale plaats Oud&Nieuw te vieren / 

alternatieve Oud&Nieuw-feesten te organiseren (zie 20R.00087 onder punt 3 op bladzijde 

2), en zo ja, wat was daarvan de uitkomst? 

 

Marjolein Doorewaard, Progressief Woerden 

Femke Merel van Kooten, Splinter 

https://www.ad.nl/woerden/vuurwerkverbod-burgemeesters-in-de-regio-woerden-zijn-voor-heb-de-verwoestende-kracht-gezien~a386e394/
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/30-januari/20:00/beantwoording-vragen-van-progressief-woerden-inzake-vuurwerk-in-woerden-1.pdf
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