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In deze korte evaluatie zijn drie aspecten aangaande vuurwerk rondom de afgelopen 
jaarwisseling opgenomen te weten: 
1. overzicht meldingen/incidenten 
2. vrijwillige vuurwerkvrije zones 
3. landelijke ontwikkelingen 
 
 

1. Overzicht meldingen/incidenten 
 
In onderstaande tabel is een overzicht van meldingen en incidenten opgenomen dat 
betrekking heeft op afgelopen jaarwisseling. Ter vergelijking zijn ook de cijfers rondom de 
jaarwisseling 2017–2018 en 2018-2019 opgenomen. 
 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Meldingen bij politie 10 8 56* 
Verwijzingen HALT 3 3 7 
Strafrechtelijke 
afdoening 

 1 5 

In beslag genomen 
illegaal vuurwerk 

5 kg  15 kg 

Sint Jans Gasthuis 1 persoon gemeld 
bij SEH 

- 7 meldingen bij 
huisartsenpost doch 
niet verwezen naar 
SEH 

Afd. Openbaar Gebied 6500,= 2813,= (10 vernielde 
prullenbakken 
waarvan 9 nieuw 
teruggeplaatst) 

7700,= 
(prullenbakken, 
borden, 
parkeerautomaat) 

Brandweer 1x inzet a.g.v. 
vuurwerk 

4x inzet brand waarbij 
in drie gevallen 
aannemelijk wordt 
geacht dat dit 
vuurwerkgerelateerd 
is 

2x inzet 
vuurwerkresten, 2x 
inzet brand maar niet 
zeker of dit 
vuurwerkgerelateerd 
is 

Dierenambulance Geen meldingen -  In de periode van 
25-12 tot 02-01 zijn 
ongeveer 25 vermist 
meldingen 
ontvangen, mogelijk 
vuurwerkgerelateerd. 



 

 

Geen meldingen van 
gewonde dieren. 

BOA’s   Op zes momenten 
zijn gemeentebrede 
controles uitgevoerd. 
In drie gevallen 
categorie 1 vuurwerk 
geconstateerd. 
Slechts in 1 geval 
legaal en illegaal 
vuurwerk 
aangetroffen. Nav 
meenemen vuurwerk 
en fietssleutels heeft 
zich op 2 januari 1 
persoon gemeld die 
met een 
waarschuwing naar 
huis is gestuurd. 

 
*door de inzet van een extra centralist op de meldkamer met een eigen kanaal is het 
registreren van vuurwerkmeldingen nauwkeuriger geworden (geen vermenging met 
regulier proces)  
 
Uit bovenstaande cijfers kan geconstateerd worden dat de jaarwisseling in Weert wat 
betreft het gebruik van vuurwerk zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. 
Het aantal meldingen ligt wel duidelijk hoger en wordt ook gestaafd door de cijfers van het 
door de fractie GD ingestelde meldpunt. 
 
 

2. Vrijwillige vuurwerkvrije zones 
 
Op verzoek van de gemeenteraad is de proef uit 2018  met vrijwillige vuurwerkvrije zones 
ook tijdens deze jaarwisseling uitgevoerd onder exact dezelfde voorwaarden als vorig jaar.  
Vergeleken met vorig jaar viel de belangstelling tegen, slechts 1 initiatiefnemer heeft zich 
gemeld. Uit telefonische navraag is gebleken dat de bewoners zowel vooraf als achteraf 
weer heel positief waren over een dergelijke zone. Dit was vorig jaar ook het geval. 
 

3. Landelijke ontwikkelingen 
 
Op landelijk niveau is er duidelijk sprake van een keerpunt in de discussie rondom een 
(beperkt) vuurwerkverbod. Enkele grote gemeenten, de politie, huisartsen, een 
meerderheid in de Tweede Kamer, het Veiligheidsberaad en zelfs de vuurwerkbranche zelf 
zijn nu voorstander van een (beperkt) verbod. De vraag is alleen in welke vorm het 
verbod er uiteindelijk uit zal zien, een algeheel verbod of een verbod op vuurpijlen en 
knallers.  
Naar verwachting zal het kabinet eind februari met verdere plannen komen. 
 
Tenslotte kan ook nog gewezen worden op de uitkomst van de peiling via Weert de Gekste 
waarbij 75% aangeeft voorstander te zijn van een verbod op het afsteken van vuurwerk. 
Verder is er ook nog een petitie opgesteld en ongetwijfeld zullen de uitkomsten hiervan 
nog aan de gemeente worden aangeboden. 
  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


