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Geachte raadsleden,

Inzet team handhaven openbare ruimte en politie
Team Handhaven Openbare Ruimte heeft in 2019 net als voorgaande jaren op projectbasis, samen
met de politie, door middel van gecombineerde patrouilles vuurwerkcontroles uitgevoerd.
De controles vonden plaats op 29 en 30 december van 14.00 uur tot 23:00 uur en op 31 december
van 9:00 tot 18:00 uur. (vuurwerkperiode). De patrouilles bestonden uit 4 medewerkers handhaven
openbare ruimte en 8 medewerkers van politie Maastricht. De (combi)patrouilles waren gericht op
het snel afhandelen van meldingen en hotspots, gebaseerd op meldingen en bevindingen van
medewerkers team handhaven en politie van voorgaande jaren.
Met name is actief toezicht gehouden op het te vroeg afsteken van vuurwerk, waarbij bijzondere
aandacht was voor het afsteken van vuurwerk rondom zorginstellingen en het voorkomen van letsel
aan personen en dieren dan wel vernielingen aan gemeentelijke/privé eigendommen.
Communicatie
Ook in 2019 is vanuit de gemeente aandacht besteed aan vuurwerk(overlast) via de gemeentelijke
mediamix. Er heeft een onlinecampagne (adverteren en posten op social media) plaatsgevonden
waarbij extra aandacht gevraagd werd voor de overlast en de gevaren van vuurwerk. In totaal zijn vijf
berichten geplaatst. Uit onze gegevens blijkt dat elk bericht gemiddeld 10.000 mensen heeft bereikt.
In totaal zijn de berichten 40 keer gedeeld en er waren in totaal ongeveer 500 reacties. De reacties
gingen onder andere over locaties waar vuurwerk werd afgestoken, geluidsoverlast, effect op
huisdieren en tijdstippen van het afsteken. Daar waar de dit kon en reëel was is gereageerd op de
reacties.

PAGINA

1 van 3

Raadsinformatiebrief

Voorafgaand aan de jaarwisseling 2019-2020 is door team handhaven openbare ruimte
gehandhaafd op het afsteken van vuurwerk. Er is gekozen voor dezelfde aanpak als vorig jaar.
In deze informatiebrief wordt u geïnformeerd over de gehanteerde aanpak, de bevindingen en de
resultaten.
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Overzicht resultaten in vuurwerkperiode afgelopen jaren
Jaar

2017/2018

2018/2019

2019/2020

Aantal meldingen

72

144

147

Inbeslaggenomen vuurwerk in kg.

42

10

11

Aantal overtredingen

31

21

54

Halt afdoeningen

23

17

44

Schade bedrag

€ 9.000,=

€ 28.433,-

€ 19.310,-
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Bevindingen en resultaten jaarwisseling 2019-2020
Rondom de jaarwisseling 2019-2020 heeft de gemeente Maastricht en politie Maastricht in totaal
147 meldingen gekregen met betrekking tot vuurwerkoverlast.
(105 bij gemeente, 45 bij politie en zogenaamde ‘dubbelingen’ zijn verwijderd)
In de periode twee weken -voorafgaand aan de genoemde vuurwerkperiode- zijn 69
vuurwerkoverlast meldingen ontvangen. In twee gevallen leidde dit tot een proces-verbaal en
een keer werd het incident afgedaan met een waarschuwing.
Net als voorgaande jaren werden de meeste overlastmeldingen gedaan in de middag- en
avonduren.
- Vanuit de directe omgeving van plaatsen waar vooral ouderen wonen, zijn geen meldingen
ontvangen.
Relatief veel meldingen (23) kwamen uit Malberg. Toen dit beeld zich aftekende, is in Malberg
meer gecontroleerd.
De meeste processen-verbaal en HALT-verwijzingen zijn opgelegd in Maastricht west.
Van de overlastmeldingen was er geen afkomstig van een zorginstelling.
In totaal zijn tijdens de afgelopen jaarwisseling 54 overtredingen geconstateerd, gepleegd door
jongens/mannen. 10 daarvan werden via een proces verbaal afgedaan. De overige 44 door
middel van een doorverwijzing naar bureau HALT.
- Er is circa 11 kilogram vuurwerk in beslag genomen.
Er werden twee personen met licht (vuurwerk)letsel binnen gebracht bij het UMC-Maastricht. Na
behandeling konden zij naar huis.
“Binnen het tijdsbestek van 31-12-2019, 20:00 uur tot 01-01-2020, 07:00 uur zijn er 13 mensen
behandeld op onze Snel Eisende Hulp (SEH). 3x verwondingen ten gevolge van agressie.
Vrijwel altijd in combinatie met alcoholgebruik en/ of ander middelen of op zichzelf staande
behandeling van intoxicatie. Geen drukke nacht geweest”.
(bron: voorlichting UMC-Maastricht)
De veroorzaakte schade en kosten van herstel aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk
bedraagt € 19.310,=
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Aanpak jaarwisseling 2020-2021
Wij volgen momenteel de landelijke discussie met betrekking tot vuurwerk. De uitkomst van deze
discussie is op dit moment nog niet duidelijk en moet worden afgewacht.

Hoogachtend,

J.M. Penn-te Strake
Burgemeester
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