
Overzicht ervaringen gemeenten regio Haaglanden, jaarwisseling 2019-2020 
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Vuurwerk / 
vuurwerkshows 

 Er is momenteel geen algeheel 
vuurwerkverbod in Rijswijk, wel 
gaan we mee in de landelijke 
beweging. In 2019 is er geen 
vuurwerkshow in Rijswijk 
georganiseerd. Er is momenteel 
geen aanleiding om dit in 2020 
anders te doen 

    1 vuurwerkshow, nabij locatie 
vreugdevuur. Buurtvereniging 
organiseert dit, buurtbewoners 
dragen vrijwillig financieel bij. 
Sterke traditie. 

  

Vuurwerkvoorlichting  Er is veel preventieve 
voorlichting geweest aan 
jongeren, ook vanuit Halt. Het 
advies is om, naast voorlichting 
over de gevaren van vuurwerk, 
ook de gevolgen van alcohol 
gebruik daarbij te betrekken. 
Daarnaast is het belangrijk dat 
jongerenwerkers de resultaten 
van de gegeven voorlichtingen 
monitoren. 
 

Mbt vuurwerkvoorlichting door 
HALT geven scholen aan dat 
deze onvoldoende bij 
doelgroep aansluit. Zou op 
jongere leeftijd gegeven 
moeten worden en meer 
gericht moeten worden op 
gevolgen als letsel, overlast en 
schade. Kinderen zijn al goed 
op de hoogte van hoe veilig af 
te steken. 
 
Ook in relatie tot 
ongeregeldheden kan meer 
nadruk gelegd worden op 
normbesef, overlast, letsel en 
schade. Tevens de ouders 
aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid. 

Er zijn vanuit de gemeente 
gratis vuurwerkvoorlichtingen 
van Halt aangeboden op BO en 
VO scholen. Belangrijk hierbij is 
om vroegtijdig te beginnen met 
planning ivm de roosters die al 
vroeg in het jaar worden 
gemaakt op scholen. Uit onze 
ervaringen blijkt nu dat scholen 
niet allemaal geïnteresseerd 
zijn. Vuurwerk wordt gezien als 
een onderwerp dat ‘thuis’ 
speelt. Niet op school.  

  Gebruik is gemaakt van 
communicatie uitingen 
(landelijke lijn), aangevuld met 
lokale berichtgeving en 
persmomenten. 

  

Vuurwerkvrije zones Inwoners van Zoetermeer 
konden dit jaar zelf locaties 
aandragen die in aanmerking 
konden komen om aangewezen 
te worden als vuurwerkvrije 
zone. O.b.v. haalbaarheid en 
inzetbaarheid zijn er locaties 
uitgekozen. 
Er is positief gereageerd op het 
aanwijzen van extra 
vuurwerkvrije zones. Voor dit 
jaar worden er wel 
voorwaarden gesteld aan het 
aandragen van locaties 
(bijvoorbeeld, geen straten en 
geen privé terreinen) 

Vuurwerkvrije zones worden 
door de gemeente in de APV 
aangewezen. Voorheen waren 
dat er 9, in 2019 zijn dat er 11 
geworden. Het was dit jaar 
voor het eerst mogelijk voor 
bewoners om, op vrijwillige 
basis en met elkaar, een 
‘vrijwillige vuurwerkvrije zone’ 
aan te vragen. Uiteindelijk is er 
sprake geweest van één 
vrijwillige vuurwerkvrije zone. 
Hoewel bewoners 
enthousiasme toonden over 
het idee van een vrijwillige 
vuurwerkvrije zone en 
vernielingen in de buitenruimte 
onwenselijk achtten, vormde 
het zelf handhaven een 
belemmering voor de 
totstandkoming. Het advies is 
om communicatiemiddelen in 
te zetten ter promotie van de 
vrijwillige vuurwerkvrije zones.   

 Voor de tweede keer op rij 
faciliteerde de gemeente de 
vrijwillige zones. Dit jaar is er 
opnieuw maar 1 aanmelding 
van dezelfde initiatiefnemer 
geweest en was er dus 
opnieuw slechts 1 zone. 
Inwoners zijn niet thuis om het 
te organiseren of willen het 
niet organiseren.      

  In de APV wassenaar 2014 zijn 
zones aangewezen waar het 
afsteken van vuurwerk niet is 
toegestaan. Dit zijn de Natuur 
en Duingebieden en in de 
directe omgeving van rieten 
daken. 

  

(Vreugde)vuren  In Rijswijk zijn vreugdevuren 
verboden. Je hebt in Rijswijk 
echter wel sfeervuren, zoals 
vuurkorven en oliedrums. Het 
vuurbeleid heeft geresulteerd 
in minder schade aan 
bestrating, maar heeft niet 
geleid tot minder incidenten. 
We kijken naar een herziening 
van het sfeervurenbeleid. 
Hierover is nu gezegd dat we 
dit jaar een 
handhavingsstrategie inzetten 
om schade te beperken. 
Daarnaast is het advies om 
komende jaarwisseling de 
oliedrums te verbieden. Voor 
een later algeheel verbod is 
voldoende tijd en capaciteit 
voor de handhavende 
disciplines onontbeerlijk. 

 Voor jaarwisseling 19-20 werd 
een evenementenvergunning 
verplicht gesteld. Er zijn geen 
aanvragen ingediend en er 
waren dan ook geen 
vreugdevuren. Vanwege de 
veiligheid is een vergunning 
essentieel gebleken. Wel waren 
er (opbouw) illegale vuren 
waarmee we in het 
gemeentelijk draaiboek O&N 
rekening hebben gehouden. Dit 
werkte goed en bleek nodig.  

  1 vreugdevuur vergund (wijk 
Kerkehout). Buurtvereniging 
treedt op als 
vergunningaanvrager.  
  
Uitgangspunt bij evenementen 
vergunningverlening door 
gemeente: onder andere de 
richtlijnen van de reg. 
brandweer (max. 5*5*3 meter), 
meteo richtlijnen, risicoanalyse 
en scenario’s, minimale 
afstanden tot bebouwing, 
materiaalkeuze, wijze van 
ontsteken, duur vreugdevuur. 
Een en ander vastgelegd in 
Veiligheidsplan. 
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Evenementen  We hebben geen grote 
evenementen rondom de 
jaarwisseling, hooguit beperkte 
particuliere initiatieven in het 
voorgaande jaar. Er is geen 
aanleiding toe om dit in de 
komende jaarwisseling anders 
te organiseren. 

 Vanuit de regio is de wens geen 
evenementen plaats te laten 
vinden. Deze waren er ook niet 
(met uitzondering van de 
vreugdevuren als hiervoor een 
vergunning was afgegeven) 

  Dit jaar geen andere 
evenementen rondom de 
jaarwisseling. 

  

Handhaving  Normaliter begint handhaving 
medio december met de 
voorbereidingen en 
voorzorgsmaatregelen t.b.v. de 
jaarwisseling. Afgelopen 
jaarwisseling zijn de 
voorzorgsmaatregelen al begin 
december van start gegaan. 
Deze aanpak bood handhaving 
meer tijd en ruimte om vooral 
preventief te acteren op 
eventuele problemen tijdens of 
kort voor de jaarwisseling. 
Daarnaast heeft de Coördinator 
Handhaving zelf de nacht 
tijdens de jaarwisseling 
gewerkt. Dit leverde relevante 
informatie op wat weer van nut 
kan zijn voor komend 
jaarwisseling. Ook de 
samenwerking met de politie 
was van begin december 
geïntensiveerd. 

 Alle aangetroffen en risicovolle 
voertuigen zijn na aanspreken 
door de eigenaren van straat 
verwijderd. Deze aanpak werkt.  

  BOA’s / politie. Zijn beide 
betrokken bij tot stand komen 
vergunningverlening. Wijkagent 
verbindende en 
voorbereidende rol. 

  

Persoonsgerichte aanpak  Afgelopen jaar hadden wij geen 
aanleiding tot het opleggen van 
gebiedsverboden. Halt treedt 
op wanneer jongeren voortijdig 
vuurwerk afsteken. Wel sluiten 
wij aan bij de regionale 
afspraken die hierover worden 
gemaakt. 

Het OM legde 
gedragsaanwijzingen op en als 
gemeente hebben we 
waarschuwingsbrieven 
verstuurd namens de 
burgemeester. Omdat dit soms 
jongeren uit regiogemeenten 
betrof, vond er regelmatig 
afstemming met de 
regiogemeenten plaats. Ook 
andere gemeenten hebben 
brieven verstuurd. Deze regio 
maatregel en samenwerking is 
ervaren als heel waardevol en 
voor herhaling vatbaar. 

Er zijn 2 gebiedsverboden 
opgelegd en er zijn 12 
waarschuwingsbrieven 
verstuurd. Dit heeft vanwege 
de afschrikkende werking tot 
positieve resultaten geleid 

  Richtlijnen politie en OM 
uitgangspunt bij jaarwisseling. 
Actief gecommuniceerd in 
voorbereiding. 

  

(Voorkomen van) Schade 
in buitenruimte 

Er is een inventarisatie gemaakt 
van alle locaties waar veel 
schade was aan het wegdek 
(ontstaan tijdens de 
jaarwisseling 2018-2019). Deze 
locaties hebben in de aanloop 
naar de jaarwisseling 2019-
2020 een brief ontvangen met 
de strekking dat er vorig jaar 
veel schade was en dat schade 
zoveel mogelijk wordt verhaald 
op de daders.  

De Handhaving is, in 
vergelijking met de voorgaande 
jaren, eerder begonnen met 
het treffen van maatregelen 
voor de jaarwisseling. Nu 
startten zij begin december al. 
Er zijn voorafgaande aan de 
jaarwisseling 5 wrakken 
weggesleept (vorige 
jaarwisseling 2). Alle 759 
ondergrondse containers zijn 
wederom door Avalex tijdig 
afgesloten. Om schade aan het 
wegdek en straatmeubilair 
tegen te gaan en gevaar voor 
omstanders te verminderen, 
mocht alleen vuur worden 
aangestoken in vuurkorven, 
vuurmanden en oliedrums. Wel 
was toezicht op deze kleine 
vuren en dan met name het 
gebruik van de oliedrums 
aangescherpt. Rijswijk doet nog 
niet aan schadeverhaal, maar 
dit is een lesson learned die 
meegenomen wordt in de 
voorbereiding op de komende 
jaarwisseling. Het idee is 
bijvoorbeeld om een backoffice 

Geplande sloop van een kerk 
naar voren gehaald. Terrein 
voorzien van zeecontainers en 
extra verlichting op grote vuren 
tegen te gaan. 
 
Bewoners konden in vier 
parkeergarages gratis hun auto 
stallen. Daarbij ontving met 
twee HTM kaartjes voor 
vervoer van en naar de 
parkeergarage. De maatregel 
was een succes, ten opzichte 
van vorig jaar was er een forse 
toename van gestalde auto’s.  

Er worden prullenbakken 
afgesloten en extra 
glascontainers geplaatst op de 
markt. Dit werkt goed. Helaas 
was er wel enorm veel schade 
aan de ondergrondse 
containers maar blijkt het 
afsluiten ervan ook veel kosten 
met zich mee te brengen. Dit 
levert dillema’s op.  
 
Er wordt extra huisvuil 
opgehaald rond o&n. Het extra 
ophalen van oud 
papier/grofvuil zorgt voor extra 
grofvuil aan de weg, iets dat we 
vanuit het verwijderen van 
brandbaar materiaal juist willen 
vermijden.  

  Rondom het vreugdevuur 
afdoende maatregelen. Hebben 
gewerkt, schade voorkomen.  
  
Overige buitenruimte: ca. 
10.000 euro schade, vooral 
vernielingen verkeersborden, 
bankjes, buitenruimte 
inventaris. Hot spots analyse 
voor de voorbereiding volgend 
jaar 

Dit jaar voor het eerst gebruik 
gemaakt van een nieuwe 
afsluitklep voor afvalbakken. 
Waardoor het opblazen van de 
afvalbakken werd bemoeilijkt. 
Dit heeft prima gewerkt en 
gaan we toepassen op 
meerdere bakken ook in onze 
hotspots. Dit is minder 
arbeidsintensief voor de 
gemeente dan alle bakken 
verwijderen. 
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op de avond zelf ingericht te 
hebben die kan doen aan 
dossieropbouw. Goede lessons 
learned uit de regio worden 
zeer gewaardeerd. 

Veilige publieke taak / 
agressie naar hulpdiensten 

 Er zijn geen grote incidenten 
geweest die hebben geleid tot 
aangiften. Steeds meer eigen 
handhavers worden op de 
avond van de jaarwisseling 
ingezet. Rijswijk zet in op een 
geleidend tolerantievenster. 
Over de beleids- en 
tolerantiegrenzen wordt 
gediscussieerd. 

 Contact tussen politie en 
afvalverwerkings- 
bedrijf en toezicht&handhaving 
is nodig om te zorgen dat zij 
veilig hun taak kunnen 
uitvoeren.  

  Gemoedelijke sfeer. Geen 
problemen. 

  

Communicatie  Op communicatief gebied is er 
veel gedaan, maar de timing 
had beter gekund. Per 
maatregel moet gekeken 
worden wat het beste moment 
is om hierover te 
communiceren. 

 Via de website en Social Media 
werd de inwoner geïnformeerd 
over de jaarwisseling en dat 
werkt goed. 

Verzoek om dit jaar een tijdstip 
af te spreken waarop de cijfers 
(incl. duiding van brandweer, 
politie en gemeente) bekend 
zijn voor de communicatie op 1 
januari. Voorstel is om dit om 
11.00 uur  te doen.  
 
Dringend verzoek aan de VRH 
om in de communicatie over de 
cijfers aan te geven voor welke 
gemeente de uitrukken 
plaatsvinden in plaats van 
vanuit welke kazerne de 
uitrukken plaatsvinden. Dit 
heeft voor verwarring gezorgd 
afgelopen jaar en er is er een 
artikel met verkeerde cijfers 
gepubliceerd in het AD.    
 

 Landelijke communicatielijn als 
uitgangspunt. Verfijning lokaal 
door persmomenten. 

  

Participatie  Het betrekken van actoren als 
bv de gebiedsregisseurs en 
buurtpreventen heeft 
aangetoond dat dit zeer 
waardevol was. Belangrijk is om 
in de toekomst veel meer 
actoren te betrekken t.b.v. een 
veilig een plezierige 
jaarwisseling. Participatie is een 
middel die nog te weinig is 
ingezet. Daarom is het goed na 
te denken welke actoren in de 
toekomst ook kunnen 
deelnemen. Voorbeelden zijn 
bv bewoners, jongeren, lokale 
ondernemers, collega’s etc. 

In de vakantie extra activiteiten 
georganiseerd door jeugdwerk 
in de hele stad. Activiteiten in 
buurthuizen in het stadsdeel 
Scheveningen zijn uitgebreid. 
 
Veel inzet van vrijwilligers 
waarbij goede samenwerking 
tussen vrijwilligers, politie en 
gemeente. 
 
Meerdere bewonersinitiatieven 
voor vuurwerkvrije buurt. 
Ervaringen zijn overwegend 
positief.  

Het zaalvoetbal voor jongeren 
is druk bezocht en de sfeer was 
goed.  

  Buurtvereniging (met enige 
aansporing) heeft eigen 
verantwoordelijkheid 
opgepakt. Moest wel wennen 
aan andere insteek 
(evenementen vergunning in 
plaats van convenant). 

  

Overige zaken Gezien de onrust in Den Haag 
hebben wij in de drie dagen 
voorafgaand aan de 
jaarwisseling dagelijks een 
operationeel overleg gehad op 
het politiebureau met politie, 
particuliere beveiliging en 
gemeente (handhaving, 
openbare orde en veiligheid en 
afvalinzameling). De lijnen 
waren hierdoor erg kort. Indien 
een dergelijke situatie zich 
opnieuw voordoet zal dit 
operationeel overleg weer 
worden ingepland. 

Het ‘treintje’ (het doven van 
vuren na 2:00 uur door politie, 
brandweer en AH Vrij) kon 
wegens incidenten buiten 
Rijswijk net als in voorgaande 
jaren niet worden opgetuigd. 
Aangezien het ‘treintje’ de 
afgelopen jaren niet of 
nauwelijks kon worden 
opgetuigd, moet gezocht 
worden naar een alternatief. 
AH Vrij biedt aan om ’s nachts 
een waterwagen mee te nemen 
om zo na 02:00 uur de brandjes 
op straat te blussen, waar nu 
het ‘treintje’ niet aan toekomt. 
Uiteraard is afstemming met de 
Brandweer wenselijk. 

Dit jaar gewerkt met een 
taskforce. Daarbij sloot 
vertegenwoordiging aan van de 
diensten Veiligheid, DSB, DSO 
en DPZ stadsdelen, de AC’s van 
de politie, brandweer en GHOR 
en het OM. Door deze 
werkwijze kon snel en 
adequaat op problemen 
worden ingespeeld en 
geacteerd.  
 

De inzet van SUS teams blijkt 
goed te werken. 
 
Lesson learned is dat we niet 
moeten onderschatten wat 
aanpassingen van 
(vuurwerk/vreugdevuur)beleid 
betekent voor de aanloop en 
de jaarwisseling zelf qua inzet 
en voorbereiding. Dat 
vreugdevuren nu 
georganiseerd konden worden 
met een 
evenementenvergunning heeft 
geleid tot erg veel werk in 
aanloop naar de jaarwisseling 
toe als tijdens de jaarwisseling. 
Te denken valt aan 
communicatie, monitoring, 
inzet politie etc.  
 

 Geen nieuwe maatregelen, 
geen verbetervoorstellen. 

Geen Dit jaar is er door de overlast 
jongeren in de voorfase van de 
jaarwisseling afgesproken met 
een kernteam te gaan werken 
binnen de gemeente. De 
overlast was een gevolg van het 
niet doorgaan van de 
vreugdevuren in Scheveningen. 
In dit kernteam zat 
Burgemeester, Leider team 
Bevolkingszorg, communicatie, 
jurist en OOV. Dit team 
monitorde rondom de 
jaarwisseling naar aanleiding 
van de sitraps van de politie de 
mogelijke overlast locaties en 
de eventuele maatregelen 
(Noodverordening, noodbevel). 
Gedurende de jaarwisseling 
was er via een app contact over 
de situatie op straat. Dit heeft 
goed gewerkt. Indien nodig was 
opschaling snel geregeld.  
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Wens om komende 
jaarwisseling anders te 
doen? 

Momenteel worden de 
mogelijkheden onderzocht om 
de huidige vuurwerkshow uit te 
breiden met een 
kindervuurwerk (om 19.00 
uur). 

# 
Ivm uitgebreide toelichting 
verplaatst naar onderaan tabel. 

 Opening van buurthuizen nader 
te bekijken of wenselijkheid en 
efficiëntie.  
Intensiever contact politie en 
afvalverwerkings-bedrijf.  
Aannemers en 
wooncorporaties dwingender 
aanspreken op het veilig maken 
van bouwplaatsen en of lege 
panden.  

  Nee, positieve ervaring 
jaarwisseling. Vreugdevuur zal 
erin blijven. Ook de wens van 
Buurtvereniging, acceptatie dit 
een strakker gereguleerd 
wordt, ook qua omvang. 
 

 Nee die wens is er niet n.a.v. 
afgelopen jaarwisseling. De 
jaarwisseling is goed verlopen 
en de schade is beperkt 
gebleven. Afgelopen 
jaarwisseling zijn dezelfde 
maatregelen getroffen als in de 
voorgaande jaren. Deze 
maatregelen zijn voldoende 
effectief gebleken. 

Wens voor meer regionale 
eenheid op bepaald 
thema? 

Als er landelijk (een algeheel of 
gedeeltelijk) vuurwerkverbod 
wordt ingevoerd dan zou het 
fijn zijn als er regionaal een 
inventarisatie wordt gemaakt 
van de verschillende 
werkwijzen zodat we van elkaar 
kunnen leren. 

 ## 
Ivm uitgebreide toelichting 
verplaatst naar onderaan tabel. 

 Landelijke ontwikkelingen en 
de eventuele betekenis voor de 
regio/ gemeenten 

  Nu: Wsn als enige vreugdevuur.  
  
Ervaring nu: als de bereidheid 
van twee partijen er is 
(vergunning aanvrager en 
vergunningverlener) kan je er 
met heldere voorwaarden en 
goede afstemming er uit 
komen. Vraagt een proactieve 
houding van beide partijen. 

Voor de jaarwisseling was er 
regionale afstemming over de 
jaarwisseling en de eventuele 
maatregelen die men 
verwachtte of zou inzetten. Het 
is goed dit regionaal af te 
stemmen in verband met 
mogelijk waterbed effect van 
bepaalde maatregelen.  

Nee, de maatregelen die wij 
lokaal nemen werken goed. 
Inwoners lijken goed op de 
hoogte te zijn wat het lokale 
beleid is en wat wel/niet mag. 

 

# Rijswijk: wens om komende jaarwisseling anders te doen: 

 1.De getroffen preventieve maatregelen dragen bij aan een veiligere jaarwisseling en verdienen voortzetting. Een beloning voor het inleveren van vuurwerkafval moet overwogen worden en de preventieve pakketten moeten eerder beschikbaar zijn. Naast voorlichting over de gevaren van vuurwerk is het raadzaam om ook de 
gevolgen van alcoholgebruik daarbij te betrekken.  

 2. Handhaving van de verboden op verkoop en gebruik van bepaalde soorten vuurwerk. Dat vereist een goede coördinatie tussen de betrokken partijen, waaronder Politie, Handhaving en Buurtpreventie.  

 3. Er moet worden onderzocht hoe andere gemeenten omgaan met de inzet van Handhaving tijdens de jaarwisseling. Zo kan een afweging gemaakt worden om Handhaving ’s avonds en ’s nachts in te zetten tijdens de jaarwisseling. Indien daartoe besloten wordt moeten aanvullende bestuurlijke maatregelen kunnen worden ingezet 
om een ‘lik op stuk’ aanpak mogelijk te maken.  

 4. Een algemeen vuurwerkverbod is in Rijswijk nog niet aan de orde vanwege het ontbreken van kennis en inzicht in goede alternatieven, zoals milieuvriendelijk en geluidsarm vuurwerk. Eerst leren van de ervaringen van gemeenten die dit gaan invoeren met het inherent in kaart brengen van de voetangels en klemmen bij 
alternatieven als professionele vuurwerk- en/of lasershows. Afstemming met aangrenzende gemeenten op dit vlak is onontbeerlijk.  

 5. Bekijken van de mogelijkheden voor een uitbreiding van vuurwerkvrije zones. Waar dit niet verordend wordt, maar op vrijwillige basis mogelijk is, zal goede voorlichting en ondersteuning op handhaving nodig zijn. Indien er een aanzienlijke uitbreiding van vuurwerkvrije zones mogelijk is, zal tevens onderzocht moeten worden of 
er alternatieven in de vorm van vuurwerkblije zones mogelijk zijn (met aanpassing van de APV).  

 6. Op het terrein van brandpreventie moeten bewoners zich meer bewust worden van de schade die daardoor wordt aangericht en van de eigen mogelijkheden om gevaar en schade te beperken. Het vuurbeleid heeft geresulteerd in minder schade aan bestrating, maar niet in minder incidenten. Op weg naar een algemeen verbod 
moet het gebruik van oliedrums (veroorzaker van de meeste schade aan openbare bestrating) voor de komende jaarwisseling worden verboden. Het gebruik van vuurkorven en – manden kan in overleg met buurtbewoners mogelijk door de gemeente worden gefaciliteerd, zodat de locaties bekend zijn. Voor een later algeheel 
verbod is voldoende tijd en capaciteit voor de handhavende disciplines (Politie en Brandweer) onontbeerlijk, zodat zij de handhavingsstrategie daarop in kunnen richten. Tevens moet worden onderzocht of toezicht op ondergrondse containers kan worden verscherpt en voor wat de vernieling van prullenbakken betreft, moet 
worden bekeken of de kosten van een kortdurende verwijdering en herplaatsing opwegen tegen de kosten van vernielingen.  

 7. Bij het zoeken naar alternatieven voor het ‘treintje’ zal het aanbod van de aannemer worden meegenomen.  

 8. Het aangaan van de dialoog met buurtbewoners en betrokken partijen moet worden voortgezet, evenals de regionale afstemming. Een uit te zetten enquête met de vraag “wat wil de Rijswijkse inwoner met de jaarwisseling?” draagt bij aan de dialoog over vuurwerkshows, algeheel vuurwerkverbod, vuurwerkblije zones, etc.  

 9. Doorgaan op de ingeslagen weg voor wat de voorbereiding, aanpak en de evaluatie betreft. 
 

## Rijswijk: wens voor meer regionale eenheid op bepaald thema: 

 Er moet worden onderzocht hoe andere gemeenten omgaan met de inzet van Handhaving tijdens de jaarwisseling. Zo kan een afweging gemaakt worden om Handhaving ’s avonds en ’s nachts in te zetten tijdens de jaarwisseling. Indien daartoe besloten wordt moeten aanvullende bestuurlijke maatregelen kunnen worden ingezet om 
een ‘lik op stuk’ aanpak mogelijk te maken. Een algemeen vuurwerkverbod is in Rijswijk nog niet aan de orde vanwege het ontbreken van kennis en inzicht in goede alternatieven, zoals milieuvriendelijk en geluidsarm vuurwerk. Eerst leren van de ervaringen van gemeenten die dit gaan invoeren met het inherent in kaart brengen van de 
voetangels en klemmen bij alternatieven als professionele vuurwerk- en/of lasershows. Afstemming met aangrenzende gemeenten op dit vlak is onontbeerlijk. Vanuit politie werd aangegeven om gebruik te maken van informatie van Handhavingsteams van Rijswijk en omliggende gemeenten om beter in te kunnen spelen op eventuele 
incidenten. 


