
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

In deze brief komen wij terug op uw motie ‘Een veilige jaarwisseling’ van 

september 2020 en nemen wij u mee in enkele andere aspecten met 

betrekking tot de (voorbereiding op de) jaarwisseling. Allereerst blikken we 

kort terug op de afgelopen jaarwisseling.  

 

Jaarwisseling 2020-2021 

Zoals de burgemeester u al heeft medegedeeld in de brief van 1 januari jl., is 

de jaarwisseling 2020-2021 in onze gemeente relatief rustig verlopen. 

Woningbranden hebben niet plaatsgevonden. Wel zijn er zijn meerdere 

brandjes op straat geweest, waarbij ook groepen mensen samen kwamen. 

Omdat de brandweer werd gehinderd bij het blussen van een vreugdevuur in 

Vinkhuizen, is de ME daar kortstondig ingezet. Hierna bleek de orde weer 

hersteld. Over het algemeen was de sfeer op straat vriendelijk en waren 

mensen goed aanspreekbaar.  

 

Hoewel iedere euro schade er één teveel is, blijkt de schade relatief mee te 

vallen: voor de hele gemeente is het schadebedrag voor gemeentelijke 

eigendommen € 22.312,00. Deze bestaat voornamelijk uit schade aan het 

asfalt, aan klinkers/tegels, aan rubberen tegels en 25 straatnaambordjes. Een 

volledig overzicht van de schade treft u aan in de bijlage.  

 

Hoewel het aantal incidenten met geweld tegen hulpverleners vergelijkbaar is 

met de afgelopen jaren, is het positief dat er een grote daling was van 

slachtoffers met vuurwerkletsel. Het voornaamste doel van het landelijke 

tijdelijk vuurwerkverbod, het ontlasten van de zorg, is daarmee bereikt. 
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Motie ‘Een veilige jaarwisseling’  

Met de motie ‘Een veilige jaarwisseling’ heeft u ons verzocht om met een 

meerjarenplan te komen voor de viering van oud en nieuw en waarmee de 

veiligheid van de jaarwisseling verder kan worden verbeterd. 

 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in 2017 onderzoek gedaan naar de 

problematiek tijdens de jaarwisseling door vuurwerk, verstoring van de 

openbare orde en geweld tegen hulpverleners.1 Eén van de aanbevelingen om 

de veiligheid tijdens de jaarwisseling te vergroten, was vuurwerk te verbieden 

dat in de praktijk de grootste inbreuk maakt op de veiligheid doordat het zorgt 

voor letsel (vuurpijlen) en overlast (knalvuurwerk). 

 

Naast de druk op de zorg en andere hulpverleners veroorzaakt vuurwerk veel 

problemen, zoals schade, overlast, gevoelens van onveiligheid, gevaarlijke 

situaties en nadelen voor het milieu en de volksgezondheid. Mede gelet op de 

geleidelijk aan veranderende opvatting van mensen over vuurwerk, leiden 

deze bezwaren ons tot de conclusie dat het afsteken van consumentenvuur-

werk bij de jaarwisseling moet stoppen. Wij hebben een sterke voorkeur voor 

een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Een dergelijk landelijk 

verbod schept duidelijkheid voor iedereen en verbiedt ook de verkoop, het 

vervoer en het bezit van vuurwerk. Het is op dit moment echter nog niet 

duidelijk of het kabinet de lijn van aflopen jaar doorzet. Ook indien geen 

landelijk vuurwerkverbod zal volgen, willen wij inzetten op een vuurwerk-

vrije gemeente. 

 

Voor het realiseren van een veilige jaarwisseling zonder vuurwerk, is het van 

belang op de hoogte te zijn wat er onder de inwoners speelt en wat de wensen 

en behoeften zijn. Op basis hiervan ontwikkelen we activiteiten die hierbij 

aansluiten en die in de loop van de jaren verder uitgebouwd kunnen worden 

en/of aangepast, waarbij we ruimte houden voor bewonersinitiatieven in de 

wijken en dorpen. Kinderen en jongeren gaan we nadrukkelijk betrekken bij 

het ontwikkelen van de activiteiten. 

 

Evenementen/activiteiten  

Als onderdeel van een meerjarenbeleid willen wij toe naar een viering zonder 

vuurwerk. Vuurwerk zou in onze beleving vervangen moeten worden door 

alternatieven. Onderstaande ideeën leven nu bij ons en gaan wij nu verder 

onderzoeken.  

 

1. Het aftelmoment, Vismarkt  

Elk jaar vindt op de Vismarkt het aftelmoment plaats dat tussen 23:30 

uur en 00:30 uur een piekdrukte kent. Voor en na die tijd is er geen 

programma aan verbonden en we willen dit uitbreiden, bijvoorbeeld met:  

 
1 Rapport veiligheidsrisico’s jaarwisseling, www.onderzoeksraad.nl 
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• een programma met muziek, beeld en licht voorafgaand aan en na 

afloop van het aftelmoment; 

• tijdens het aftelmoment, als de klok 0:00 uur slaat, een lichtshow in 

de vorm van lasers of drones;  

• eventueel met toevoeging van beelden van bekende Groningers met 

een nieuwjaarswens;  

• het evenement kan op de Vismarkt blijven, maar wellicht is een 

andere locatie ook een optie. Daarbij valt te denken aan het 

Groninger Museum of het Forum.  

 

2. Gedichtenprojectie in het kader van tegengaan van ontlezing  

Het afgelopen jaar is er voor het eerst een gedichtenprojectie te zien 

geweest. Op het stadhuis, de Martinitoren en het Groninger Museum zijn 

korte gedichten geprojecteerd en ook op posters in de gemeente zijn 

gedichten verspreid. Aan de hand van workshops door o.a. onze (nu nog) 

stadsdichter Renée Luth en Myron Hamming, zijn deze gedichten 

gemaakt door jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar. Naast het tegengaan 

van ontlezing, dient het maatschappelijk doel het stimuleren van jongeren 

om met tekst en taal bezig te zijn als mooie uitingsvorm van gedachten 

en gevoelens. Wij willen hier graag een vervolg aan geven en bezien of 

en hoe het kan worden uitgebreid:  

• door meer workshops aan te bieden, kunnen in ieder geval meer 

gedichten worden opgehaald en verspreid;  

• de projecties en posters kunnen worden aangevuld met andere 

uitingsvormen;  

• door het aanbieden voor een langere periode (vanaf ongeveer 

halverwege december t/m kort na de jaarwisseling) wordt een mooie 

aanvulling gecreëerd op de bestaande activiteiten in december. 

 

3. Meerjarenplan: toewerken naar een groots lichtfestival  

De gedichten projectie heeft geleid tot verdergaande ideeën op het gebied 

van de toepassing van licht(kunst) en de wens dit uit te breiden naar een 

lichtfestival. Uiteindelijk willen we graag toewerken naar een 

decembermaand waar op verschillende locaties in onze gemeente 

lichtprojecties en/of lichtkunst te zien zal zijn. In de gehele donkere 

decembermaand kunnen dan bijvoorbeeld lichtroutes worden uitgezet, 

waardoor het extra attractief wordt onze gemeente te bezoeken. Gedacht 

kan worden aan dat wat reeds eerder te zien geweest is op Noorderzon en 

Winter Welvaart. Ook voor de economische meerwaarde verwachten wij 

een positief effect. De haalbaarheid van zo’n lichtfestival dient nog 

verder onderzocht te worden. Het aftelmoment en de gedichtenprojectie 

maken vanzelfsprekend eveneens onderdeel uit van deze 

toekomstbestendige viering van oud en nieuw.  
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Voorgaande ideeën sluiten goed aan bij de ambities zoals geformuleerd in 

onze cultuurnota: ‘Kunst en cultuur voor iedereen 2021-2024’. Om kunst en 

cultuur dichtbij inwoners en bezoekers te brengen, wordt ingezet op culturele 

evenementen en (beeldende) kunst op straat en zijn in de cultuurnota de 

volgende uitgangspunten benoemd: 

• we integreren beeldende kunst in de openbare ruimte;  

• wij stimuleren instellingen om laagdrempelig, gratis en buiten te 

programmeren;  

• we gebruiken de publieke ruimte als podium;  

• we zetten ons cultureel erfgoed in de schijnwerpers. 

 

Een veilige jaarwisseling vraagt verder om toepassing van die onderdelen die 

de afgelopen jaren succesvol zijn gebleken: aandacht voor hotspots en 

hotshots (overlast gevende personen), inzet van ´treintjes´, inzet jeugd - en 

jongerenwerk WIJ etc. Met deze best practices zullen we ook de komende 

jaarwisseling aan de slag gaan.  

Voorts is het afgelopen jaar geëxperimenteerd met een gebiedsgerichte 

aanpak voor de problematiek in Hoogkerk. Aangezien uit onze evaluatie is 

gebleken dat partijen daarover erg tevreden zijn, kan deze aanpak - indien 

nodig - in de toekomst ook elders worden ingezet. 

  

Conclusie 

In het te ontwikkelen meerjarenplan zal worden koers gezet naar een veilige 

en toekomstbestendige viering van oud en nieuw. In dat kader streven wij 

naar een vuurwerkvrij gemeente en zullen alternatieven worden onderzocht. 

Over onze hiervoor genoemde ideeën om de donkere decembermaand en de 

jaarwisseling luister bij te zetten - en de financiering hiervan - gaan wij graag 

met u in gesprek. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


