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Kennisnemen van maatregelen vuurwerkoverlast / aanpak Oud & Nieuw 2021-2022 Woerden. 
 
   
 
Inleiding 
Burgemeester Molkenboer heeft op 26 oktober 2021 toegezegd een raadsinformatiebrief te zullen sturen inzake een 
overzicht met de huidige maatregelen tegen vuurwerkoverlast / aanpak Oud & Nieuw 2021/2022 Woerden. In deze 
raadinformatiebrief wordt nader ingegaan op het doel van het jaarlijkse draaiboek Oud & Nieuw, de multidisciplinaire 
voorbereiding, beleid vuurwerk / vuurwerkvrije zones, vuurwerkverbod tijdens aankomende jaarwisseling, meldpunt 
vuurwerkoverlast / verwachtingenmanagement en illegaal vuurwerk. 
 
In de aanloop naar Oud en Nieuw vindt zoals gebruikelijk multidisciplinair overleg plaats tussen politie, Boa's, 
Buurt(jongeren)werk, woningbouwvereniging Groenwest en gemeente (openbare orde en veiligheid, vergunningen, 
toezicht en handhaving, communicatie en stadserf). Door middel van dit overleg wordt het reguliere draaiboek voor de 
jaarwisseling geactualiseerd. Dit draaiboek wordt vervolgens half december besproken en vastgesteld in het 
veiligheidsoverleg met de portefeuillehouder / burgemeester en de teamchef politie. 
 
Doel draaiboek  

  Voorkomen en aanpakken van overlast, met name veroorzaakt door vuurwerk;   
  Voorlichting en beïnvloeding vanuit jongerenwerk;  
  Voorkomen en beheersbaar houden van (verboden) verbrandingen in de openbare ruimte, - voorafgaand, 

tijdens en na de Oudejaarsviering;  
  Voorkomen of beperken van overlast en/of gezondheidsrisico’s voor omwonenden of omstanders 

veroorzaakt door het houden van of bijwonen van vreugdevuren;  
  Toezicht houden op de ingeperkte afsteektijden.  

In het draaiboek worden verder de onderstaande onderwerpen nader uitgewerkt.  
 
Voorbereiding  
Op de agenda van de werkgroep Oud & Nieuw staan standaard de volgende onderwerpen:  



1. Communicatie (Themapagina Woerdense Courant, inzet social media, nieuwsbrief scholen, informatiebrief aan 
wijk- en dorpsplatforms, campagne opruimen afval vuurwerk, waarschuwingsbrieven aan overlastgevers vorig 
jaar). 

2. Maatregelen in de openbare ruimte (Hot spots actualiseren, feesten en openingstijden horeca inventariseren, 
leegstaande panden nagaan, prullenbakken checken en eventueel afsluiten, bijhouden vernielingen, stand by 
regelen ondernemers, afsluiten ondergrondse containers, schouw / laatste ronde lopen in verband met 
brandbare spullen e.d. Weesfietsen worden ook opgeruimd en eventuele autowrakken (of caravans) uit 
voorzorg weggesleept.   

3. Inzet politie / BOA’s / Uniseco (Oudejaarsdag zijn de Boa’s aanwezig tot 20.00 uur, daarna neemt de politie 
het over. Dit is het tijdstip waarop leefbaarheid meer richting openbare orde gaat en daar willen we handhavers 
zonder middelen niet zonder meer aan bloot stellen. Uniseco zal tijdens de jaarwisseling (tussen 20.00 en 4.00 
uur) in Woerden extra surveillance uitvoeren bij de in het draaiboek genoemde hotspots. 

4. Inzet brandweer  (De Veiligheidsregio Utrecht / brandweer heeft ook nog een eigen draaiboek net zoals de 
politie en de gemeente.) Normaliter vindt op Oudejaarsdag in de brandweerkazerne de briefing plaats maar 
gelet op de coronamaatregelen gebeurt dit nu via MS Teams.    

5. Inzet Buurtwerk/ Impact Nederland (Organiseren activiteiten zoals een voetbaltoernooi, activiteit in buurthuis 
etc. voorlichting, nieuwsbrief en/of flyer, inzet buurtvaders / wijkconnectors; zij lopen van 23:30 tot 02:00 uur). 
Buurtwerk is gericht op preventie en doet vooral zijn werk in de aanloop naar de jaarwisseling en niet tijdens de 
jaarwisseling.  

De afgelopen jaren is het onderwerp coronamaatregelen (consequenties / effecten) toegevoegd en houden we rekening 
met verschillende scenario’s afhankelijk van wat er fysiek of digitaal mogelijk is. Daarnaast wordt gecheckt of de 
commerciële en para-commerciële horeca open is en welke activiteiten zij maar ook eventueel de wijk- en dorpsplatforms 
organiseren. Tot slot breidt de capaciteit van politie zich aan het begin van de avond op 31 december uit. De bekende 
hotspots krijgen de nodige aandacht en daar waar de temperatuur stijgt (eigen waarneming, meldingen vanuit bewoners, 
handhavers etc) is inzet van Flex-ME mogelijk. De burgemeester heeft ingestemd met de inzet hiervan omdat Flex-ME 
werkt als extra toezicht (oren en ogen) in de wijk of de straat en helpt vroegtijdig een situatie te de-escaleren.  
 
Beleid vuurwerk / vuurwerkvrije zones  
Het college vindt dat de intensieve voorbereiding van de laatste jaarwisselingen en met name het investeren in het 
contact maken met de jongeren zijn vruchten heeft afgeworpen. De jaarwisselingen zijn de laatste jaren relatief rustig 
verlopen zonder grote incidenten. Bovendien zijn vuurwerkvrije zones / een algeheel lokaal vuurwerkverbod moeilijk 
handhaafbaar. Het probleem bij de handhaving is dat je moet kunnen zien dat vuurwerk daadwerkelijk wordt afgestoken.  
 
Legaal vuurwerk mag normaal gesproken alleen worden afgestoken op 31 december tussen 18.00 uur en 1 januari 2.00 
uur. F1 vuurwerk is het hele jaar vrij verkrijgbaar en mag gewoon worden afgestoken. F1 vuurwerk noemen we ook wel 
fopvuurwerk of schertsvuurwerk, maar het kan desondanks goed knetteren of knallen. Het (vroegtijdig) afsteken van 
vuurwerk zit dus vooral in het afsteken van illegaal verkregen vuurwerk (vaak door jongeren). Dit betreft enorme klappers 
en het is bijna onmogelijk om de daders op heterdaad te betrappen. Gelet op deze bevindingen is het lastig om een 
algeheel lokaal vuurwerkverbod of vuurwerkvrije zones in te stellen rondom plekken zoals bijvoorbeeld dierenasiels, 
kinderboerderijen, verpleeghuizen en ziekenhuizen maar vooral ook om dit te handhaven.  
 
Vuurwerkverbod tijdens aankomende jaarwisseling  
De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar de komende jaarwisseling verboden. Dit om een extra 
belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Vorig jaar droeg het vuurwerkverbod 
bij aan aanzienlijk minder bezoeken aan de spoedeisende hulp en minder spoedoperaties. Het tijdelijke vuurwerkverbod 
richt zich op het afsteken en de verkoop van consumentenvuurwerk. Binnenkort zal het kabinet communiceren wat binnen 
de COVID-19 beperkingen wel mogelijk is rondom de aankomende feestdagen. Het landelijk vuurwerkverbod zal zeker 
bijdragen aan het verminderen van vuurwerkoverlast maar vorig jaar liet helaas ook zien dat er desondanks nog veel 
(knal) vuurwerk werd afgeschoten.  
 
Vanuit Buurtwerk (jongerenwerk) en Bureau Halt worden jongeren actief voorgelicht over het goed omgaan met vuurwerk 
(F1) dat nog wel is toegestaan. Zij zullen jongeren erop aanspreken om geen vuurwerk af te steken bij gevoelige locaties 
zoals dierenasiels en verpleeghuizen / instellingen.  
 
Meldpunt vuurwerkoverlast /  Verwachtingenmanagement  
De afspraak is dat (zwaar) vuurwerkoverlast bij de politie wordt gemeld (via het algemene telefoonnummer 0900-8844) 
omdat zij 24/7 bereikbaar zijn en de hotspots delen met de Boa’s en Buurtwerk. Indien mogelijk wordt dit meegenomen in 
de surveillance rondes. Deze meldroute wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke website. Daarnaast komen soms 
ook nog meldingen binnen via het gemeentelijke MOR-systeem (Meldingen Openbare Ruimte) binnen.  
 
Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat 24/7 toezicht niet mogelijk is en opvolging 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 ook 
veel werk aan toezicht en handhaving coronamaatregelen.  



 
Illegaal vuurwerk  
In het kader van de aanpak Oud & Nieuw worden bij het aantreffen van grote hoeveelheden illegaal vuurwerk in woningen 
waarschuwingsbrieven gestuurd. Op deze adressen zal het jaar erna ook extra toezicht plaatsvinden.  
Inwoners worden ook gevraagd om illegaal vuurwerk te melden bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem. Op 
middelbare scholen in Woerden zal door de politie nog een kluisjes controle worden uitgevoerd op vuurwerk.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Oud & Nieuw is de afgelopen jaren in vergelijking met andere gemeenten in de regio relatief rustig / zonder grote 
incidenten verlopen en deze lijn willen we graag vasthouden door middel van de geschetste multidisciplinaire aanpak.  
 
  
 
   
 
Financiën 
N.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
N.v.t. 
 
   
 
Bijlagen 
N.v.t. 


