
Van:
Aan:

Onderwerp:
Datum:

[naam]

RE: Nu alweer vuurwerkoverlast
donderdag 25 november 2021 13:59:26

Geachte heer [naam],

Op 25 en 28 oktober 2021 heeft u per mail (zaaknummerZ21/025233; D21/033791;
D/21/040416) gemeld dat er nu alweer vuurwerkoverlastis met name bij het
(Cattenbroeker)strandje en in Snel en Polanen.
U schrijft onder andere dat u helaas moet constateren dat erin Woerden niets gedaan wordt om 
deze enorme ellende voor dieren te voorkomenen er genoeg mogelijkheden zijn om het 
probleem aan te pakken.

Ik begrijp dat het heel vervelend is dat u nu alweervuurwerkoverlast ervaart en dagelijkse 
ellende voor dieren zoals uw eigen hondwilt voorkomen. In deze mail geef ik u namens 
burgemeester Molkenboer onzereactie.
Ten eerste geef ik u informatie over het standpunt van hetcollege over beleid vuurwerk /
vuurwerkvrije zones, ten tweede overvuurwerkverbod tijdens aankomende jaarwisseling en tot 
slot over meldpunt(en)vuurwerkoverlast / verwachtingenmanagement. Hierdoor krijgt u een 
beeld van watde gemeente/Boa’s, politie en Buurtwerk doen om vuurwerkoverlast aan te 
pakken.

Beleidvuurwerk / vuurwerkvrije zones
Het college vindt dat de intensieve voorbereiding van delaatste jaarwisselingen en met name het
investeren in het contact maken met dejongeren zijn vruchten heeft afgeworpen.
Dejaarwisselingen zijn de laatste jaren relatief rustig verlopen zonder groteincidenten.
Bovendien zijn vuurwerkvrije zones / een algeheel vuurwerkverbodmoeilijk handhaafbaar.
Hetprobleem bij de handhaving is dat je moet kunnen zien dat vuurwerkdaadwerkelijk wordt
afgestoken.

Legaalvuurwerk mag normaal gesproken alleen worden afgestoken op 31 december tussen18.00
uur en 1 januari 2.00 uur. F1 vuurwerk is het hele jaar vrij verkrijgbaaren mag gewoon worden
afgestoken. F1 vuurwerk noemen we ook welfopvuurwerk of schertsvuurwerk, maar het kan
desondanks goed knetteren ofknallen. Het (vroegtijdig) afsteken van vuurwerk zit dus vooral in
het afstekenvan illegaal verkregen vuurwerk (vaak door jongeren). Dit betreft enormeklappers
en het is bijna onmogelijk om de daders op heterdaad te betrappen.Gelet op deze bevindingen is
het lastig om een algeheel (lokaal) vuurwerkverbodof vuurwerkvrije zones in te stellen rondom
plekken zoals bijvoorbeelddierenasiels, kinderboerderijen, verpleeghuizen en ziekenhuizen maar
vooral ookom dit te handhaven.

Vuurwerkverbod tijdens aankomende jaarwisseling
De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt netals vorig jaar de komende jaarwisseling
verboden. Dit om een extra belastingvan de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk



te voorkomen. Vorigjaar droeg het vuurwerkverbod bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan
despoedeisende hulp en minder spoedoperaties. Het tijdelijke vuurwerkverbod richtzich op het
afsteken en de verkoop van consumentenvuurwerk. Binnenkort zal hetkabinet communiceren
wat binnen de COVID-19 beperkingen wel mogelijk is rondomde aankomende feestdagen. Het
landelijk vuurwerkverbod zal zeker bijdragen aanhet verminderen van vuurwerkoverlast maar
vorig jaar liet ook zien dat erdesondanks nog veel (knal) vuurwerk werd afgeschoten.

VanuitBuurtwerk (jongerenwerk) en Bureau Halt worden jongeren actief voorgelicht overhet
goed omgaan met vuurwerk (F1) dat nog wel is toegestaan. Zij zullenjongeren erop aanspreken
om geen vuurwerk af te steken bij gevoelige locatieszoals dierenasiels en verpleeghuizen /
instellingen.

Meldpunt(en)vuurwerkoverlast /  Verwachtingenmanagement
Deafspraak is dat (zwaar) vuurwerkoverlast bij de politie wordt gemeld (via hetalgemene
telefoonnummer 0900-8844) omdat zij 24/7 bereikbaar zijn en dehotspots delen met de Boa’s
en Buurtwerk. Indien mogelijk wordt ditmeegenomen in de surveillance rondes. Deze meldroute
wordt gecommuniceerd viade gemeentelijke website. Daarnaast komen ook meldingen binnen
via hetgemeentelijke MOR-systeem (Meldingen Openbare Ruimte). Inwoners
kunnen(vermoedens van) zwaar illegaal vuurwerk bij de politie of via Meld MisdaadAnoniem
melden. 

De politie geeft aan dat het (Cattenbroeker)strand eenhotspot is en hun aandacht heeft, ook die
van de Boa’s. Hierbij moetwel rekening worden gehouden met het feit dat 24/7 toezicht niet
mogelijk is enopvolging beperkt is gelet op de beschikbare capaciteit bij politie en Boa’s.Dit is
geen onwil maar realiteit, de politie en Boa’s hebben momenteel veelwerk aan toezicht en
handhaving coronamaatregelen.

Zowel de politie als de gemeente houden deregistratie van vuurwerkmeldingen bij waardoor er
een totaalbeeld is. Dezeinformatie wordt onderling uitgewisseld. Het melden via het MOR-
systeem isbovendien laagdrempelig. Politie en gemeente hebben hierdoor zicht op de hotspots
en tijden van de overlast. Helaas is (directe) opvolging van de meldingenzoals eerder geschetst
niet altijd mogelijk maar melden heeft wel degelijk zinomdat hot spots extra aandacht krijgen in
de surveillance van politie, Boa’s enBuurtwerk.

Vragen
U kunt mij altijd bereiken voor eventuele vragen of opmerkingen,dit kan via mail of 
telefoonnummer 0348-[nummer].

Namens de burgemeester van Woerden,

Met vriendelijke groet,

[naam] / Beleidsadviseur openbare orde &veiligheid

telefoonnummer: 0348-[nummer]
Aanwezig maandag t/m donderdag

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.



De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 140348.

From: [emailadres]> 
Sent: maandag 25 oktober 2021 16:50
To: woerden@partijvoordedieren.nl
Cc: raadsleden@woerden.nl
Subject: Nu alweer vuurwerkoverlast

Beste,

Helaas moet ik constateren dat er nu alweer vuurwerkoverlastis met name bij het strandje en in 
snel en polanen.
Helaas moet ik ook constateren dat er in Woerden nietsgedaan wordt om deze enorme ellende 
voor dieren te voorkomen.
We leven inmiddels in 2021 en dit kan toch zo onderhand welanders !!! verbied vuurwerk,
handhaaf zeet streng, verhoog boetes en zet meerboa’s in…..

Gelukkig maakt de partij voor de dieren zich wel hard vooral dit dierenleed, blij om dit te zien
maar nu de rest van de gemeente nog.
De partij voor de dieren presenteerde al eens eenuitstekende samenvatting, zie: PowerPoint-
presentatie (woerden.nl) het is er in de jaren niet beter op geworden……

Kom op Woerden ! Wel een boete geven als een hond ergens losloopt maar aan de andere kant
niets doen om stress bij deze dieren tevoorkomen……. Dit kan anders !

Met vriendelijke groet,

[naam]

Uw mail d.d. 28-10-2021
Beste heer Molkenboer

Uit reacties op onderstaande vanuit diverse fracties heb ikbegrepen dat de burgemeester 
aangeeft niks te kunnen doen tegen de nu alaanwezige vuurwerkoverlast. (Voor mij elke avond 
opnieuw op het strandje bijplas Cattenbroek)
Naar mijn mening een zwaktebod, als het regent buiten, daar“kan” je niks aan doen, in dit geval 
is het “wil” niks doen.
Als argument is gebruikt dat de daders toch al weg zijn alshet gebeurt is en dat Woerden slechts
4 Boa’s heeft (die in de avondwaarschijnlijk niet eens werken….)
Dit is natuurlijk een drogreden, er zijn genoegmogelijkheden om het probleem aan te pakken, ik
maak even een opsomming:

http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
mailto:vszabang@gmail.com
mailto:woerden@partijvoordedieren.nl
mailto:raadsleden@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/23-januari/20:00/partij-voor-de-dieren-presentatie-aanpak-vuurwerkoverlast-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/23-januari/20:00/partij-voor-de-dieren-presentatie-aanpak-vuurwerkoverlast-woerden.pdf


Veilig verstuurd via Zivver
Bekijk in de Zivver-app

Sluit het strandje om 19:00 af ipv 22:00 uur, het is dan toch al donker en de overlast is
elke avond tussen 19:00 en 20:00 uur

Instrueer politie hier elke avond rond 19:30 langs te rijden, ga niet het “gesprek” aan (dat
is altijd zo zwak voor dit soort vandalisme) maar deel gelijk boetes uit en neem vuurwerk
in beslag.

Huur meer Boa’s in (al is het tijdelijk) of zorg voor gerichtere handhaving van deze Boa’s

Pas de APV aan en maak de boetes enorm hoog, dat schrikt goed af…..

En zo kunnen we nog wel even doorgaan…….

Door hier niks aan te willen doen geeft de gemeente Woerdenaan dat ze lak heeft aan de 
overlast voor dieren en burgers die nu alveroorzaakt wordt (lijkt elk jaar vroeger te zijn) en dat 
vind ik echt nietkunnen…
Wat verwacht u van mij ? Dat ik 2 maanden lang avondin/avond uit met een gestreste hond ga 
zitten ?

De vuurwerkoverlast is al eerder te sprake gekomen, en deresultaten van het onderzoek waren 
duidelijk… 

Geërgerde Woerdenaren willen definitiefvuurwerkverbod: 'het was helemaal geen rustige 
jaarwisseling' - indebuurtWoerden

Ik pas derhalve voor dit zwakke en onbevredigde antwoord,laten we nu eens een verschil maken 
en vanuit de gemeente eens wat goed gaandoen.
Uit eerder onderzoek is ook gebleken dat de ambtenaren vande gemeente Woerden van mening 
zijn dat ze naar de burger luisteren, ik zie erde laatste tijd weinig van terug, bij deze de kans.

Met vriendelijke groet,

[naam]

https://app.zivver.com/conversations/view/61fdc09a-84bb-4e56-9a64-dd6fb35f5779
https://indebuurt.nl/woerden/oud-en-nieuw/geergerde-woerdenaren-willen-definitief-vuurwerkverbod-het-was-helemaal-geen-rustige-jaarwisseling~107582/?utm_source=e-mail
https://indebuurt.nl/woerden/oud-en-nieuw/geergerde-woerdenaren-willen-definitief-vuurwerkverbod-het-was-helemaal-geen-rustige-jaarwisseling~107582/?utm_source=e-mail

