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Geachte heer, mevrouw.

In de raadscommissie F & V van 11 j u l i 2018 heeft u gesproken over vuurwerk
en overlast rondom de jaarwisseling, als vervolg op de eerder gehouden
expertmeeting over de jaarwisseling. U heeft in deze bespreking een aantal
standpunten en aandachtspunten benoemd met betrekking tot preventie en
voorlichting, vuurwerk en vuurwerkvrije zones, vreugdevuren en de oud en
nieuw viering in de binnenstad.
Met deze brief willen wij u informeren over de acties die we voornemens zijn
in gang te zetten in de voorbereiding naar de jaarwisseling 2018-2019.

Preventie en voorlichting
We continueren onze gebiedsgerichte aanpak en gaan op onderdelen de
communicatie gerichter inzetten op voorlichting en preventie in de binnenstad
en op wijk-/straatniveau.
Gemeentebreed communiceren we via diverse kanalen over maatregelen als
afsteektijden van vuurwerk, het melden van overlast, het afsluiten van papieren textielcontainers, het veilig stellen van kliko's en het opruimen van
vuurwerk en andere rommel na de jaarwisseling.
We intensiveren de communicatie rondom vuurwerk en vuurwerkvrije zones.
We richten ons op een campagne met een specifieke boodschap voor de
binnenstad en een campagne voor de wijken.
De discussie over vuurwerk tijdens oud en nieuw ligt gevoelig. We zetten in
op bewustwording van de gevaren en de overlast die vuurwerk geeft. We
sluiten daarbij aan op de landelijke en lokale trend (zie Stadspanel-onderzoek
oud en nieuw 2018), waarbij het afsteken van vuurwerk met alle risico's en
schade door steeds minder mensen als vanzelfsprekend wordt ervaren.
Gedragsbeïnvloeding is echter wel een zaak van lange adem.
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Afgelopen jaar zijn we met beperkte middelen gestart met de campagne
rondom een vuurwerkvrij uitgaansgebied. De slagzin van vorig jaar "Welkom
in de binnenstad, maar laatje vuurwerk alsjeblieft thuis' verdient
voortzetting. Voorgesteld wordt de campagne uit te breiden met andere
middelen en kanalen zoals verspreiding van posters, benutten van
reclamezuilen, grote stickers op enkele vuilniswagens, filmpje en teksten
aanbieden in een toolkit die we verspreiden onder samenwerkingspartners en
ondernemers in de binnenstad, boomerangkaarten voor de horeca en benutten
van de sociale media.
Ook denken we aan een aanvullende campagne voor wijkbewoners.
Naast de door het college aangewezen vuurwerkvrije zones, kunnen bewoners
in overleg met elkaar een 'vrijwillige vuurwerkvrije zone' afspreken of een
plek afspreken waar gezamenlijk het vuurwerk wordt afgestoken. Daarbij kan
op maat ondersteuning geboden worden. Het gebied van een vrijwillige
vuurwerkvrije zone of een vuurwerk afsteekgebied kan gemarkeerd worden
met specifiek daarvoor ontworpen borden. Deze borden zijn dan meerdere
jaren te gebruiken.
Halt geeft voorlichting aan leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet
onderwijs. In deze lessen 'overlast rond de jaarwisseling' wordt ingegaan op
verschillende vormen van overlast rondom de jaarwisseling en de gevolgen
daarvan voor anderen. Denk daarbij aan vernielingen, brandstichting en
baldadig gedrag met illegaal vuurwerk. Ook het thema groepsdruk speelt een
belangrijke rol in de Halt-voorlichting.
We willen deze voorlichting op scholen gerichter aanbieden in die wijken
waar relatief veel overlast voorkomt. Daarnaast willen we binnen de
stadsdelen in samenwerking met de jongerenwerkers gaan kijken aan welke
jongeren we deze voorlichting gaan aanbieden.
Vuurwerk en vuurwerkvrije zones
Een vuurwerkvrije zone kan zorgen voor lokale rust. maar vanwege de
geringe omvang en de korte tijdsduur (van 18.00-02.00 uur) heeft dit een
beperkte invloed op het verloop van de jaarwisseling. Met het instellen van
vuurwerkvrije zones stellen we een maatschappelijke norm en draagt dit bij
aan het bewustzijn en de maatschappelijke discussie rondom vuurwerk. In de
afgelopen jaren is gebleken dat vuurwerkvrije zones werken in die gebieden,
waar er draagvlak voor is.
Daarom willen we de locaties van de door het college aangewezen
vuurwerkvrije zones van het afgelopen jaar continueren inclusief de
vuurwerkvrije zone in het uitgaansgebied. We overwegen een geringe
uitbreiding van de vuurwerkvrije zones met twee tot drie locaties. Te denken
valt aan locaties waarbij risico van overlast en stress ten gevolge van
vuurwerk voor mensen en dieren aanwezig is.
Voor toezicht en handhaving op de vuurwerkvrije zones wordt uitgegaan van
dezelfde capaciteit als afgelopen jaar. We realiseren ons dat de
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handhavingscapaciteit beperkt is. Daarom onderzoeken we op welke manier
we de beschikbare handhavingscapaciteit kunnen inzetten.
We willen bewonersinitiatieven voor een vuurwerkvrije straat/buurt
stimuleren en faciliteren. De insteek is dat bewoners de verantwoordelijkheid
nemen, gezamenlijk afspraken maken en er samen voor zorgen dat zoveel
mogelijk mensen de afspraken naleven. Daarbij is het ook mogelijk dat
bewoners samen een plek afspreken waar het vuurwerk wel kan worden
afgestoken.
Vreugdevuren
Wij streven ernaar om vreugdevuren zoveel mogelijk te voorkomen. Het is
daarbij niet zinvol eenzijdig een te strenge norm op te leggen die in de
praktijk niet te handhaven is. Daarom combineren we maatregelen gericht op
het voorkomen van vuren, met richtlijnen over de voorwaarden waaronder
vreugdevuren kunnen worden toegestaan. Wij stellen als voorwaarde dat het
stoken van vuren niet is toegestaan op asfalt, bij gevaar voor mensen of
dieren, binnen de diepenring, bij bebouwing en straatmeubilair en als de
openbare orde in het geding komt. Er mag niet gebrand worden op
31 december voor 22.00 uur, vuren die eerder branden worden geblust en
geruimd. Zo ook met betrekking tot het verbranden van grof vuil.
Tijdens de jaarwisseling 2017-2018 zijn in stadsdeel Zuid bij wijze van
experiment een aantal vuurtonnen beschikbaar gesteld. Dit in samenspraak
met de jeugd, waarbij werd gestreefd naar beheersbare vreugdevuren om
schade en overlast te voorkomen. Door goede samenwerking tussen
verschillende geledingen binnen en buiten de gemeente en met de jeugd heeft
het hier goed gewerkt. Het breder toepassen van deze mogelijkheid in andere
stadsdelen zou dan ook kunnen. Het blijft echter maatwerk, met als
uitgangspunt dat iemand de verantwoordelijkheid draagt voor een vuur en er
afspraken gemaakt worden over locatie, tijd en omvang van het vuur.
Oud en nieuw in de binnenstad
Met de jaarwisseling 2011/2012 is er een traditie in gang gezet met het
organiseren van een aftelmoment in de binnenstad met als doel: moment van
samenkomen van jongeren, daarna in goede sfeer verder feesten in de horeca.
De horeca organiseert al enige jaren feesten. We constateren dat de openbare
orde problemen tijdens de jaarwisseling in het centrum in de loop der jaren
zijn afgenomen. Tijdens de jaarwisseling is het te vergelijken met een drukke
uitgaansavond.
De doelgroep voor het aftelmoment bestaat overwegend uit uitgaanspubliek
(18-30 jarigen) en studenten die in de binnenstad verblijven. Vanwege een
toenemende groei van bezoekers is het aftelmoment inmiddels verplaatst naar
de Vismarkt. Er is druk ontstaan op het aftelmoment vanwege het aantal
bezoekers (5000-6000 afgelopen jaar) en de risico's die dit met zich
meebrengt met onder meer afsteken van vuurwerk in de menigte.
Vanwege de groeiende belangstelling voor dit aftelmoment, de traditie die is
ontstaan en de functie die het heeft in de binnenstad, is het gewenst om het
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aftelmoment te continueren en andere maatregelen te nemen om de openbare
orde en veiligheid te bewaren. Daarvoor is het nodig om het aftelmoment te
bezien als een evenement met bijbehorende maatregelen op het gebied van
crowdcontrol en toegangscontrole vanwege risico's van vuurwerk.
Tot slot
Beleid en aanpak voor een veilig en gezellig verloop van de jaarwisseling zijn
gediend met een meerjarig perspectief waarbij regels en normen worden
gesteld en gericht wordt opgetreden tegen risico's, terwijl gewerkt wordt aan
het vergroten van het draagvlak voor die regels. Continuïteit en verbetering
gaan vaak gelijk op.
Met de voorgestelde aanvullende maatregelen beogen we onze aanpak te
optimaliseren, de extra kosten hiervan worden begroot op € 10.000 voor dit
jaar. Hiervoor is dekking gevonden binnen de bestaande budgetten.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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