
 
 

 

 gemeente  

Hardinxveld-Giessendam 
 
 

 Bezoekadres: Raadhuisplein 1 

Postbus 175 

3370 AD Hardinxveld-Giessendam 

t. 14 0184 

e. info@hardinxveld-giessendam.nl 

i. www.hardinxveld-giessendam.nl 

  
Fractie CDA 
t.a.v. de heer De Ruiter 
 
   

 

Onderwerp Ons kenmerk Uw brief Datum 

Beantwoording artikel 12 vragen 
vuurwerkoverlast 

 21 juni 2021 22 juli 2021 
   

Geachte heer De Ruiter, 

Op 21 juni heeft u ons een aantal schriftelijke (artikel 12) vragen gesteld inzake vuurwerkoverlast. Hierbij ontvangt 
u de antwoorden op de door u gestelde vragen. 
 
Waarom heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam geen plan van aanpak voor het 
tegengaan van vuurwerkoverlast? 

Overlast als gevolg van het afsteken van vuurwerk is in aanloop naar de jaarwisseling in iedere 
gemeente een punt van zorg en aandacht voor de politie en BOA's. Zo ook in onze gemeente. 
Om schade en overlast door vuurwerk te voorkomen zijn de afgelopen jaarwisseling verschillende 
maatregelen genomen, zoals het weghalen van bepaalde prullenbakken, speeltoestellen en het 
afsluiten van de voetbalkooien. Dit om schade aan gemeentelijke eigendommen te voorkomen en 
overlast te beperken. Met de politie, het jongerenwerk en de minimale beschikbare BOA capaciteit 
voor onze gemeente zijn afspraken gemaakt over inzet in aanloop naar en rondom de jaarwisseling. 
Ter ondersteuning van de deze 'diensten' hebben wij tijdens de nacht van 31 december op 1 januari 
een aantal toezichthouders ingehuurd om in de gemeente op de bekende hotspot locaties (als extra 
ogen en ogen) toezicht te houden. Ook is er op de gemeentepagina in het Kompas en via de 
gemeentelijke social media kanalen aandacht geweest voor het geldende vuurwerkverbod. Deze 
elementen zijn opgenomen in een draaiboek (waarin alle relevante informatie voor de jaarwisseling is 
opgenomen) en integraal afgestemd met verschillende partijen/partners. 
Als gevolg van de Corona maatregelen hebben we afgelopen november- en decembermaand een 
toename gezien in de overlast van vuurwerk ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is 
waarschijnlijk gelegen in het feit dat de jeugd dit als uitlaatklep heeft gebruikt en weinig andere 
bezigheden heeft gehad. In de evaluatie van afgelopen jaarwisselingen hebben politie en BOA 
aangegeven dat het constateren van een heterdaad situatie, om daadwerkelijk tegen de ervaren 
overlast op te kunnen treden, erg moeilijk is. 
 
Is het college bereid een plan van aanpak op te stellen voor het tegengaan van 
vuurwerkoverlast? 

Ter voorbereiding op de jaarwisseling 2021/2022 wordt er zoals gebruikelijk een draaiboek opgesteld. 
(aanpak) overlast vuurwerk zal hier wederom in worden opgenomen waarbij we realistische en 
uitvoerbare maatregelen inzetten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders, 
 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Johan de Jager Dirk Heijkoop 
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