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uit de Woerdense Courant van 6-1-2021: 

“De gemeente Woerden laat weten ‘een rustige jaarwisseling’ achter de rug te 
hebben….” 

Van een rustige jaarwisseling en de aanloop ernaartoe wil Werkgroep Woerden van de 
Partij voor de Dieren beslist NIET spreken! 
Waar gemeente en politie in de media naar elkaars algemene meldpunten bleven 
wijzen voor bewoners, die evt. overlast zouden ervaren van vuurwerk, stelde onze 
werkgroep het eigen Meldpuntvuurwerkoverlast vanaf 13 november 2020 weer in 
werking. 
Tot en met 3 januari 2021 ontvingen wij op dit meldpunt de schrikbarende 
hoeveelheid van 182 meldingen van vaak ernstige overlast. 

De verdeling over postcodes is als volgt (in veel gevallen zijn meer exacte locaties 
genoemd): 

• 2 Binnenstad 
• 24 Bloemen- en bomenkwartier 
• 35 Schilderskwartier, Vogelkwartier & Rietveld 
• 4 Staatsliedenkwartier & Breeveld 
• 27 Snel en Polanen, Waterrijk & Cattenbroek 
• 62 Molenvliet 
• 2 Barwoutswaarder (bedrijventerrein) 
• 1 Kamerik 
• 3 Zegveld 
• 22 Harmelen & Putkop 

Een verdeling over de dagen, geeft de grafiek weer: 

De actie tegen het vuurwerkverbod op 21 november leidde duidelijk tot een piek in de 
klachten. 
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Wat opvalt zijn de volgende zaken: 
- Een groot aantal meldingen komt uit de wijk Molenvliet. Wat Duindorp voor Den 

Haag is, lijkt Molenvliet voor Woerden te zijn. Wellicht heeft dit te maken met de 
aanwezigheid van grotere stukken openbaar groen (het Wijkpark en het parkje 
tussen de Franciscusschool en de Constantijnschool)?  

- Het afgestoken vuurwerk is vooral afkomstig uit de categorie, die sowieso landelijk 
al verboden was met ingang van 2020, vuurpijlen en knalvuurwerk. 

- Veel melders merkten nauwelijks verschil met voorgaande jaren. Ook nu ervaren 
mensen al maanden voor de jaarwisseling overlast in de avond en nacht en tijdens 
oudjaarsdag en nieuwjaarsdag de gehele dag. Als overlast noemt men angst, stress, 
slapeloosheid. 

- Hondenbezitters ervaren grote moeite met het uitlaten en/of weer rustig krijgen van 
hun hond(en). Er is echt sprake van dierenleed! 

- Vuurwerk wordt stelselmatig afgestoken nabij plekken waar dieren zich bevinden, 
bijv. vijvers en sloten met groepen watervogels, op Landgoed Bredius en bij het 
gebouw van de Dierenhulpverlening in Harmelen. 

- Dat het afsteken van vuurwerk, ondanks het verbod, ook dit jaar weer gevolgen had 
voor ganzen en zwanen in de buitengebieden, is te zien op radarbeelden via de 
volgende link: 

https://nos.nl/artikel/2362795-zwanen-en-ganzen-vliegen-chaotisch-rond-door-
vuurwerk.html


Wij concluderen dat mensen zich enorm storen aan het feit dat vuurwerk deze 
jaarwisseling niet zou worden afgestoken om de zorg te ontlasten, maar dat dit toch 
op grote schaal plaatsvond. Ook ervaart men het als zeer storend dat er geen sprake 
lijkt te zijn van extra surveillances en handhaving. Mensen die zelf afstekers aan 
probeerden te spreken, kregen een grote mond en/of werden genegeerd. 

Uit de reacties bij de meldingen is gebleken dat er een grote behoefte is om bij een 
speciaal meldpunt melding te maken van de ervaren overlast. Het meldpunt van de 
gemeente wordt als te algemeen gezien en men voelt zich hier niet gehoord, o.a. door 
de automatisch gegenereerde antwoordmails op de meldingen. Het melden bij de 
politie wordt als weinig zinvol beschouwd, omdat de politie overduidelijk prioriteit 
moet geven aan andere, ernstiger zaken. 
De wijkagenten hebben rond 22 december jl. een tussenstand van de meldingen 
ontvangen. Ook dit eindrapport wordt weer aan hen toegestuurd. 

Werkgroep Woerden van de Partij voor de Dieren zou graag zien dat ook voor 
Woerden definitief een algeheel vuurwerkverbod wordt ingesteld. Daarnaast moet er 
door gemeente èn handhaving veel meer samengewerkt worden om het afsteken van 
illegaal vuurwerk terug te dringen. Er kan veel beter ingespeeld worden op de 
actualiteit, de signalen en de probleemgebieden. Dit is vooral mogelijk door het 
instellen (door de gemeente zelf !) van een specifiek meldpunt voor vuurwerkoverlast 
in een ruime periode (bijv. medio oktober t/m medio januari).  
Het mag niet zo zijn dat er veel bewoners van Woerden (mensen èn dieren) stress 
ervaren in een periode die gekenmerkt zou moeten worden door gezelligheid, 
veiligheid en saamhorigheid.
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