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Een gezellige  en veilige jaarwisseling valt of staat met een gedegen voorbereiding. Dat doen we met de 

Haagse Integrale Aanpak, die we na elke jaarwisseling grondig evalueren en nauwkeurig afstemmen op 

de actuele situatie in de stad. De kracht van de aanpak zit in de samenwerking tussen de  professionele 

partners (gemeente, politie, OM, brandweer, hulpdiensten en Halt), maar vooral ook in het goede 

samenspel  met bewoners en ondernemers.  

 

Een veilige jaarwisseling vraagt uiteraard ook veel van de hulpdiensten. De Brandweer, GHOR en de 

Politie moeten in de aanloop naar en vooral tijdens de nieuwjaarsnacht  alle zeilen bijzetten. Elk jaar 

opnieuw starten we al in de zomerperiode met de voorbereidingen en maken we met alle betrokken 

partijen heldere afspraken. Afspraken die passen binnen het kader dat wij in Veiligheidsregio 

Haaglanden hebben afgesproken. In deze brief vat ik het resultaat daarvan samen.  

De Haagse Integrale Aanpak 

Op het niveau van de hele stad vindt de afstemming plaats via de Driehoek. De stadsdeeldirecteuren 

coördineren de activiteiten in de wijken. Elk stadsdeel maakt een integrale risico-inventarisatie. Aan 

de hand daarvan bepalen we  welke maatregelen worden genomen. Die maatregelen zijn deels gericht 

op het stimuleren van feestelijke activiteiten, maar ook en vooral op activiteiten van bewoners zelf. 

Voorwaarde is dat activiteiten een open karakter hebben. Met het welzijnswerk maken we afspraken  

over extra inzet. De openingstijden van buurthuizen worden verruimd en jongerenwerkers worden 

ingezet om activiteiten te organiseren of te begeleiden. Verder maken we  afspraken over de inzet van 

hulpdiensten en de extra maatregelen die nodig zijn om deze diensten in staat te stellen hun werk 

optimaal te doen. Op basis van de risico-inventarisatie kunnen we ook maatregelen nemen om 

bepaalde gebieden extra goed in het oog te  houden, bijvoorbeeld door tijdelijk voor extra verlichting of 

(extra) cameratoezicht te zorgen. De gemeente zorgt ervoor dat autowrakken worden weggesleept en 

treft waar dat nodig is voorzieningen om schade aan gemeentelijke eigendommen te voorkomen of te 

beperken. 
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Vuurwerkshows 

Ook deze jaarwisseling ondersteunen we twee grote professionele vuurwerkshows, één op de Hofvijver 

en één vanaf het strand van Scheveningen. De vuurwerkshow op de Hofvijver is dit jaar nog groter en 

imposanter. De afgelopen jaren trok beide shows vele duizenden bezoekers.  

Vreugde vuren  

Op initiatief van bewoners worden er ook dit jaar op  meerdere plekken in de stad vreugdevuren 

georganiseerd. Een goed georganiseerd vreugdevuur kan bijdragen aan een gezellig en veilig verloop 

van de jaarwisseling. Essentieel is dat een betrouwbare en aanspreekbare organisatie de 

verantwoordelijkheid neemt, dat heldere afspraken met gemeente en hulpdiensten worden gemaakt en 

dat die afspraken ook worden nagekomen.  

De twee vreugdevuren op het strand in Scheveningen krijgen terecht veel publiciteit en trekken ook 

veel publiek. Na afloop van voorgaande jaarwisseling is nader onderzoek ingesteld naar de stabiliteit 

van de beide vuurstapels op het strand. Naar aanleiding hiervan zijn in goed overleg tussen gemeente, 

hulpdiensten en de vreugdevuurorganisaties aanvullende veiligheidsafspraken gemaakt. Zo zijn 

afspraken gemaakt over de breedte van beide vuurstapels en zal de vuurwerkshow plaatsvinden buiten 

de veiligheidsring. Voor het overige zijn de afspraken, inclusief de maximale bouwhoogte en de 

veiligheidseisen, met de organisaties hetzelfde als die van vorig jaar. 

Wij vinden het van groot belang dat de mooie traditie van de vreugdevuren in Duindorp en op 

Scheveningen ook dit jaar op een veilige en feestelijke wijze plaatsvindt. Hierover blijven we  in 

gesprek met omwonenden en de beide organisaties.  Er was in de afgelopen maanden onduidelijkheid 

of beide vuren een organisatie hebben. Dat is inmiddels het geval. Voor beide vuren heeft zich een 

organisatie gemeld, die de komende maanden de voorbereiding op zich nemen om een mooi 

evenement neer te zetten. 

In Laak heeft een enthousiaste groep bewoners zich gemeld om een vuurwerkshow te organiseren voor 

de inwoners van Laak met als doel om schade en slachtoffers van vuurwerk te voorkomen en 

gezamenlijk het jaar 2018 in te luiden. De gemeente heeft aangegeven positief tegenover het idee te 

staan, omdat het past binnen de doelstelling om de jaarwisseling terug te geven aan de stad en de 

bewoners. Momenteel worden met de bewoners de mogelijkheden verkend en bekeken of een en ander 

daadwerkelijk veilig en feestelijk kan plaatsvinden. 

 

Initiatieven van bewoners en maatschappelijke instellingen 

 

Een gezellige en veilige jaarwisseling begint met goede afspraken met bewoners en ondernemers. Hun 

inzet is essentieel, bij de uitvoering van preventiemaatregelen en bij het organiseren van feestelijke 

activiteiten en evenementen in hun buurt. Onder regie van de stadsdelen zijn overal in de stad 

afspraken gemaakt over onder meer buurtbijeenkomsten, buurtsurveillance en schoonmaakacties op 1 

januari. 

In de aanloop naar de jaarwisseling letten Buurt Interventie Teams en Buurt Preventie Teams extra op 

de aanwezigheid van brandbaar materiaal, zodat dit bijtijds kan worden verwijderd. Op de avond zelf 

worden tal van activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. Door het welzijnswerk en 

jongerenwerk, maar ook vanuit het verenigingsleven en door vrijwilligers uit de wijken.  
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Veel vrijwilligers lopen in de nacht in groepen door de “eigen” wijk als extra ogen en oren van de 

gemeente en de politie. Na de jaarwisseling vinden op veel plekken schoonmaakacties plaats. Bij de 

planning daarvan is er ook aandacht voor het inzamelen van kerstbomen in de periode daarna. 

De succesvolle Twitterproef waarmee politiebureau Loosduinen de afgelopen jaarwisseling heeft 

geëxperimenteerd breiden we uit  naar de politiebureaus Scheveningen, Overbosch en Segbroek. Bij 

deze proef kunnen bewoners vuurwerkoverlast via Twitter snel en laagdrempelig melden bij  de politie.  

Dit was afgelopen jaarwisseling een groot succes en heeft in Loosduinen geleid tot zes aanhoudingen. 

Preventieve maatregelen 

We steken er veel  tijd en energie in om schade aan gemeentelijke en particuliere eigendommen zoveel 

mogelijk  te voorkomen. Dat betaalt zich uit. De afgelopen tien jaar is de schade aanzienlijk 

teruggelopen (zie Evaluatie Jaarwisseling 2016-2017, RIS296066). 

Straatmeubilair 

Op de risicolocaties in de stad  worden de ondergrondse afvalcontainers op oudejaarsdag afgesloten en 

op nieuwjaarsdag weer geopend. We kijken  zorgvuldig waar dit nodig en zinvol is. Een goede balans is 

belangrijk. Als er te veel containers zijn afgesloten dan ontstaat het risico dat mensen hun afval op 

straat zetten. Dat kan dan worden aangestoken. We vragen bewoners om in de periode van de 

jaarwisseling geen afval naast de container te leggen en losliggend (brandbaar) materiaal te melden via 

14070. Hagenaars die een ondergrondse container of een afvalbak hebben geadopteerd, vragen we of 

ze deze op de hotspots willen afsluiten en weer openen. Het handhavingsteam spant zich extra in om 

brandbaar materiaal van straat te laten verwijderen. 

Auto’s 

Tijdens de jaarwisseling 2007/2008 waren er in Den Haag nog meer dan honderd autobranden, de 

afgelopen jaarwisseling nog 13. Nog steeds te veel, zeker als je de eigenaar bent, maar er is gelukkig 

over een reeks van jaren sprake van een dalende trend. Deze trend willen we uiteraard vasthouden. De 

politie zet dan ook weer extra in op het voorkomen van autobranden en het opsporen van daders. 

Autowrakken worden verwijderd door handhavingsteams. Verspreid over de stad zal in een aantal 

parkeergarages gelegenheid worden gegeven aan bewoners om hun auto’s gratis of tegen gereduceerd 

tarief te stallen.   

Parkeerautomaten 

Parkeerautomaten zijn elke jaarwisseling een gewild object voor  vandalen.  Naar verwachting zal het 

probleem zich in de loop van de jaren oplossen. Steeds meer mensen betalen hun parkeergeld via de 

mobiele telefoon. Dat zal leiden tot een afname van het aantal parkeerautomaten. Op dit moment 

hebben we er nog circa 1.780. Vorig jaar is geïnvesteerd in het afschermen van de automaten met 

speciale klepjes, waardoor ze minder kwetsbaar zijn voor vuurwerk. Ondanks deze maatregel bleef de 

schade aan de parkeerautomaten hoog. Dit jaar zal er weer extra aandacht zijn voor bescherming van 

de  parkeerautomaten. 

Vuurwerk   

Vuurwerk enquête onder Hagenaars 

In de vergadering van op 13 april jl. heb ik uw commissie een  breed en  representatief onderzoek naar 

het afsteken van vuurwerk beloofd. Dit om een goed beeld te krijgen van wat de Hagenaars vinden van 
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het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en of er specifieke wensen onder de mensen leven, 

waarmee we iets kunnen of moeten. Dat is gebeurd met een de digitale enquête die online heeft 

plaatsgevonden. Hierop hebben we 13.497 reacties ontvangen. Deze hoge respons geeft aan dat het 

onderwerp leeft en dat de Hagenaars zich betrokken voelen bij hun stad. Bij deze brief zit een bijlage 

met de uitkomsten van de enquête. Op een aantal uitkomsten ga ik hier nader in .   

De uitslag van de enquête laat zien wat Hagenaars vinden van  het zelf afsteken van 

consumentenvuurwerk. Het blijkt dat over de hele stad verspreid voor- en tegenstanders zijn te 

vinden. Ook springen er geen buurten, wijken of stadsdelen uit waar bewoners uitgesproken tegen 

vuurwerk zijn. Elke buurt heeft voor- en tegenstanders. Er is dus geen sprake van een grote groep,  die 

duidelijk naar voren komt als tegenstanders van vuurwerk. De enquête maakt ook duidelijk dat er geen 

draagvlak is onder de Hagenaars om een buurt, wijk laat staan een stadsdeel vuurwerkvrij te verklaren 

vanuit de overheid.  Sterker nog, dit zou als onwenselijk worden ervaren.   

Uit het onderzoek blijkt verder  een sterk verband tussen de frequentie waarmee mensen zelf vuurwerk 

afsteken en de overlast die ze ervaren.  Mensen die zelf vuurwerk afsteken ervaren minder overlast dan 

mensen die zelf zelden of nooit vuurwerk afsteken.  Gemiddeld genomen over de hele stad vindt 30% 

van de respondenten het ‘ belangrijk’  of ‘ heel belangrijk’  om zelf vuurwerk af te steken.  

Van de respondenten is 64% positief over de optie om vrijwillige vuurwerkvrije zones in te stellen. Het 

gaat dan om bewoners die afspraken maken met hun buren om in hun straat, pleintje, speeltuin of 

hofje geen (knal) vuurwerk af te steken. De overheid kan faciliteren door bijvoorbeeld gratis borden 

beschikbaar te stellen, maar speelt geen rol bij de handhaving. Een kleine 50% van de mensen die 

menen dat er voorstanders zijn voor een bewonersinitiatief vuurwerkvrije buurt, denkt dat ze hierover 

wel afspraken kunnen maken met hun buren.  Er blijkt dus potentieel te zijn voor dit idee. Daarom 

gaan we daarmee dit jaar experimenteren in het stadsdeel Scheveningen.  

Er zijn bij enquête nog meer bruikbare ideeën genoemd. Die laten we uiteraard niet verloren gaan. We 

kunnen uit praktische overwegingen niet alles op haalbaarheid testen en moeten dus  een selectie 

maken. Dat doen we door in drie nog nader te bepalen wijken de bewoners te benaderen om verder 

invulling te geven aan de goede ideeën die uit die wijken naar voren zijn gekomen. Hierover zal ik u na 

de jaarwisseling informeren.  

Afsteektijden 

De afsteektijden voor het vuurwerk zijn hetzelfde als vorig jaar. Op 31 december mag er vanaf 18.00 

uur worden afgestoken tot 02.00 uur op Nieuwjaarsdag. Dit jaar zijn er, in tegenstelling tot 

voorgaande jaren, slechts drie vuurwerkverkoopdagen. Oudejaarsdag valt op een zondag en dan wordt  

er geen vuurwerk verkocht. 

Illegaal vuurwerk 

De verkoop, het bezit en het afsteken van illegaal vuurwerk zijn strafbaar. Een speciaal team van de 

politie gaat hard inzetten op de opsporing van vuurwerkdelicten. De demissionaire minister van 

Veiligheid en Justitie, minister Blok, heeft in zijn brief aan de voorzitters van alle Veiligheidsregio’s op 

20 juli jl. aangegeven dat hij samen met partners het tegengaan van illegaal, zwaar vuurwerk prioriteit 

geeft. Hij overweegt    extra maatregelen om de handel in, en invoer van illegaal, zwaar vuurwerk 

verder terug te dringen. Hierbij is ook aandacht voor de aanpak van bestellingen via Internet en 

pakketservice. De vuurwerkbranche wordt betrokken bij de maatregelen. 

De opslag van illegaal vuurwerk in woonhuizen blijft een belangrijk punt van aandacht. Illegaal 

vuurwerk is zeer instabiel en ontzettend gevaarlijk. Voor de betrokken personen zelf, maar ook voor 
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omwonenden. Ondanks alle voorlichting zijn mensen zich daar nog steeds onvoldoende van bewust. In 

de aanloop naar de jaarwisseling zullen wij blijven wijzen op dit gevaar. 

Vuurwerkvrije zones 

Het college zal ook dit jaar op grond van art. 2:73 lid 1. APV 23 vuurwerkvrije zones aanwijzen. Dit 

voorjaar heb ik, zoals beloofd aan de gemeenteraad,  een ronde gemaakt langs alle vuurwerkvrije zones 

en in overleg met de ziekenhuizen, kinderboerderijen en dierenopvanglocaties vastgesteld dat de 

huidige  zones voldoen. Wel zijn enkele zones iets uitgebreid. Ook hebben we 100 nieuwe borden 

gemaakt. Deze borden zijn groter en steviger. De gemeente zorgt er voor dat deze borden tijdig worden 

opgehangen en verwijderd. Nieuw dit jaar is de proef met het bewonersinitiatief een vuurwerkvrije 

buurt. Bewoners in het stadsdeel Scheveningen kunnen hieraan deelnemen. Bij dit experiment spreken 

bewoners onderling met elkaar af om in hun straat, pleintje of speeltuin geen (knal)vuurwerk af te 

steken. De gemeente stelt kartonnen borden beschikbaar, waarmee de bewoners het gebied kunnen 

markeren waarvoor de afspraak geldt. Het gaat om een onderlinge afspraak tussen buren. De overheid 

heeft geen handhavende rol. Dit past in onze doelstelling om de jaarwisseling terug te geven aan de 

stad. Aan de hand van de resultaten van de proef in Scheveningen  gaan we kijken  of we hiermee de  

volgende jaren doorgaan.  

Vuurwerkvoorlichting 

Evenals in voorgaande jaren zal Bureau Halt worden ingezet voor 200 

vuurwerkvoorlichtingsactiviteiten op scholen (bassischolen en voortgezet onderwijs). Afsteektijden, 

het veilig afsteken van vuurwerk en de vuurwerkvrije zones zijn onderwerp van gesprek. Scholen geven 

zelf aan of ze gebruik willen maken van dit Halt aanbod. De kinderen die aan deze activiteiten 

deelnemen krijgen allemaal een gratis vuurwerkbril. De Bewonersinitiatieven Veiligheid hebben we 

eveneens gevraagd om in hun werkgebieden gratis vuurwerkbrillen uit te delen aan kinderen. Dit komt  

tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om ter voorkoming van oogletsel extra in te zetten op het 

uitdelen van vuurwerkbrillen aan kinderen. De inzet is om gemeentebreed 10.000 vuurwerkbrillen uit 

te delen.  

Lik-op-stuk beleid 

Van alle schade en vernielingen in de gemeente zal aangifte worden gedaan. Op elke opgepakte 

vernieler van gemeentelijk eigendom zal schadeverhaal plaatsvinden. Personen die zich in de 

afgelopen jaren al hebben misdragen krijgen een waarschuwingsbrief of via de Overlastwet een 

gebiedsverbod opgelegd. Het OM zal (super)snelrecht of ZSM toepassen op personen die zich dit jaar 

schuldig maken aan strafbare feiten. Jongeren die een taakstraf krijgen, voeren deze straf zoveel 

mogelijk uit op de plaats waar ze zich hebben misdragen.  

Communicatie 

We infomeren de Hagenaars uitvoerig  over alles wat voor hun van belang is. Van de spelregels rond 

het afsteken van vuurwerk tot het aanbod van stedelijke en kleinschalige evenementen en van de 

stallingsmogelijkheden voor auto’s tot de afspraken over de afvalcontainers. Belangrijkste kanalen 

hiervoor zijn de website www.denhaag.nl, de Stadskrant en de social media kanalen van de gemeente. 

We brengen alle informatie  actief onder de aandacht bij onze partners in de stad en lokale media. De 

communicatie met de stad zal plaatsvinden onder het motto “Een gezellige en veilige jaarwisseling”. 
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Tot slot  

 

Uw commissie ontvangt zoals gebruikelijk direct na de oudejaarsnacht een eerste indruk van het 

verloop van de jaarwisseling, vooruitlopend op de definitieve evaluatie in het voorjaar.  Ik wens u 

alvast een fijne jaarwisseling toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pauline Krikke 

 


