PLAN VAN AANPAK JAARWISSELING

GEMEENTE BRUMMEN

2018-2019

INHOUDSOPGAVE

Aanleiding
Doel en indicatoren
Landelijke maatregelen
Plaatselijke maatregelen
Afspraken

Bijlagen:

I: Evaluaties
II: Actiepunten jaarwisseling Gemeente Brummen 2016/2018
III: Draaiboek Oud & Nieuw
IV: Meldpunt Vuurwerkoverlast
V: Artikelen 2:72, 2:73, 2.73a en 5:28 uit de APV
VI: Brief aan de wijkraden
VII: Brief aan de scholen
VIII: Brief aan de Horecaondernemers
IX: Contactgegevens

2

Aanleiding
De afgelopen jaren is er door diverse partijen samengewerkt om overlast rondom de
jaarwisseling in de gemeente Brummen zoveel mogelijk te beperken. Deze aanpak
heeft ertoe geleid, dat de overlast aanzienlijk is teruggedrongen.
Blijvende aandacht is nodig om dit resultaat te behouden en terugval te voorkomen.
Dit plan van aanpak beoogt de gegroeide succesvolle praktijk voor een aantal jaren vast
te leggen in een jaarlijks uit te voeren plan.
De overlast betreft het afsteken van vuurwerk, carbid schieten binnen de bebouwde
kom, vernielingen en het stoken van vuurtjes.
Met name op diverse plekken in de kernen Eerbeek en Brummen is dit jaarlijks aan de
orde. Door intensieve samenwerking met alle betrokkenen, preventieve maatregelen en
handhavend optreden ter plekke wordt de overlast tot een minimum beperkt.
De lokale beïnvloedingsmogelijkheden zijn beperkt, omdat de gemeente Brummen
afhankelijk is van de kwaliteit van grenscontroles en de landelijke en Europese
regelgeving m.b.t. de zwaarte van vuurwerk. Gezien deze beperkingen richt de lokale
aanpak zich vooral op mentaliteitsverandering, (wijzigingen in de APV), samenwerking
en maatwerk. Landelijk staat een beperking van het afsteken van vuurwerk op de
politieke agenda’s. De gevolgen hiervan zullen we uiteraard op de voet volgen.
De samenwerkende partijen zijn:
- brandweer,
- gemeente (medewerkers Toezicht & Handhaving, Openbare Ruimten,
Communicatie, AOV-ers),
- Politie
- Beveiligingsbedrijf en
- Stichting Welzijn Brummen.
-

Actief benaderd worden: scholen, horeca, wijkraden, enkele burgers
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Doel
Het terugdringen van overlast (gevaarlijk afsteken van vuurwerk, vernielingen en
vuurtjes stoken) in het kader van de jaarwisseling, in de periode november t/m januari.

Indicatoren
Schadebedrag openbare ruimte.
Schadebedrag particulieren.
Brandweer uitrukken.
Aantal gewonden.
Aantal aangiften van vernieling, diefstal en vuurwerkoverlast bij de politie.
Landelijke maatregelen
Aanpak zwaar illegaal vuurwerk:
Elk jaar opnieuw de oorzaak van veel ongelukken en schade. De aanpak van het
kabinet richt zich op opsporing en vervolging van personen die handelen in dergelijk
vuurwerk en aanscherpen van de Europese regelgeving rond de handel in
professioneel zwaar vuurwerk waardoor het minder makkelijk wordt dat dergelijk
vuurwerk in particuliere handen terecht komt. Dit vergt echter een lange adem waarbij
internationale afspraken nodig zijn.
Om te voorkomen dat personen illegaal vuurwerk verhandelen binnen de grenzen van
Nederland, wordt per 2017 een erkenningstelsel ingesteld voor personen die
bedrijfsmatig vuurwerk binnen Nederland brengen.

Veilige Publieke taak
Het is van belang dat de aanpak van agressie en geweld rond de jaarwisseling
consequent en duidelijk is en een preventief signaal afgeeft. Dit geldt in het bijzonder
voor de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.
Sinds 2010 gelden er Eenduidige Landelijke Afspraken tussen politie en Openbaar
Ministerie (OM) over de opsporing en vervolging van daders van agressie en geweld
tegen werknemers met een publieke taak. Deze afspraken zijn in 2013 nog eens verder
aangescherpt.
Inzet van (super)snelrecht en ZSM-aanpak
Sinds enige jaren worden, tbv zaken die zich daarvoor lenen, (super)snelrechtzittingen
ingepland. Daarnaast worden eenvoudige zaken zoveel mogelijk direct afgedaan door
politie en het OM zelf in samenwerking met verschillende ketenpartners (ZSM).
Voorlichting
Jaarlijks worden voorlichtingscampagnes gevoerd. De aandacht gaat daarbij vooral uit
naar het terugdringen van het aantal letselgevallen door vuurwerk. De campagne zal
gericht zijn op het veilig gebruik van vuurwerk. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer
het dragen van een vuurwerkbril en het handelen volgens de gebruiksaanwijzing van
het vuurwerk.

4

Informatie na de jaarwisseling
De minister van Veiligheid en Justitie wil direct na de jaarwisseling een goed beeld
krijgen van het verloop van de jaarwisseling. De korpschef van politie stelt hiervoor op 1
januari een eerste rapportage op. De input voor de rapportage zal gegenereerd worden
uit de Basis Voorziening Handhaving (BVH).
Om een goed beeld te krijgen van geweldsincidenten tegen hulpverleners die niet
(direct) gemeld worden bij de politie, wordt nauw samengewerkt met Brandweer
Nederland, Ambulancezorg Nederland en de hoofden van de Gemeenschappelijke
Meldkamers.
Plaatselijke maatregelen en afspraken
De afgelopen jaren zijn een aantal maatregelen genomen, welke hun vruchten hebben
afgeworpen. De integrale aanpak en goede samenwerking blijken te werken.
Deze maatregelen zijn te onderscheiden in:
- preventieve maatregelen, zoals voorlichting, legen prullenbakken, weghalen
objecten die mogelijk gebruikt kunnen worden om overlast te veroorzaken,
aanspreken mogelijke overlastveroorzakers door jeugdwerker
- handhavende maatregelen, waarbij het vooral zaak is, dat de politie snel
aanwezig is op die plekken waar overlast wordt gemeld.
Communicatie
In de weken voor oud & nieuw zullen m.n. de volgende items via de gebruikelijke
kanalen (GemeenteThuis, website, social media etc.) onder de aandacht gebracht
worden:
- geldende regels omtrent gebruik vuurwerk, stoken van vuur en gebruik carbid
(APV artikelen);
- de tijdelijke sluiting van ondergrondse containers;
- het verhalen van schade door vernieling op de daders en/of hun ouders.
oproep bevolking om afsteken tussen 22.00 uur en 23.00 uur te minimaliseren ivm mogelijkheid
tot uitlaten honden (zie input onderzoek inwoners)
Aandacht voor handhaving afsteken buiten de toegestane afsteektijden

Om vernielingen te voorkomen zullen de wijkraden, scholen en horecaondernemers
worden aangeschreven met enkele tips hierover.
De jeugdwerker van de Stichting Welzijn Brummen zal jongeren aanspreken op
grensoverschrijdend gedrag en hen wijzen op de risico’s. Voorwaarde is wel, dat de
politie handhavend optreedt.
Meldpunt vuurwerkoverlast/ Fixi
Doelstelling van het inrichten van een meldpunt:
1.
Inwoners kunnen hun ei kwijt
2.
Het in kaart brengen plekken waar overlast ervaart wordt
3.
Bij herhaaldelijk overlast de locatie bezoeken en eventuele overlastveroorzakers
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aanspreken (preventieve werking).
Repressief: Als vanuit politie inzet noodzakelijk is dan telefonisch contact opnemen met
de dagcoördinator via 088-9659233.
Pop up store brandweer
Verzoek aan de Brandweer om de mogelijkheden te onderzoeken om in de periode
tussen sinterklaas en kerst, een tijdelijke zgn. pop up store in te richten in het centrum
van Eerbeek. Daar zal dan ook het veilig gebruik van vuurwerk onder de aandacht
gebracht worden. Dit staat al een paar jaar op het wensenlijstje. Hopelijk kunnen we dit
jaar iets regelen. Evt een marktkraam op het stuijvenburchplein tijdens kerstkoopavond of aansluiten bij een ander initiatief van de OVE.
2018 – 2019 : Hendy checkt mogelijkheden.
Gemeente gaat ism politie wel op de wintermarkt op het Oranje Nassauplein staan ivm
promotie whats app groepen, 4Vuurwerkveilig campagne, Burgernet, Meld Misdaad
Anoniem etc.

Halt
Overlast gevende jongeren kunnen doorverwezen worden naar Halt (politie/ Boa).
Daarnaast biedt Halt de mogelijkheid aan scholen om voorlichting over vuurwerkgebruik
te geven.
Aanwijzing bevoegdheden BOA door Hoofdofficier van justitie ter doorsturen naar Halt art 77e wetb van
Strafrecht (zie H schijf onder Halt)

Maatregelen
Jaarlijks wordt in november een overleg georganiseerd met alle betrokken organisaties
en afdelingen, waarin afspraken voor het terugdringen van overlast in het kader van de
jaarwisseling in de periode van november t/m januari, worden gemaakt.
- Afval
De medewerkers van Openbare Ruimten (via Michel Beijer) van de gemeente zullen
alle afvalbakken voor oudjaar legen en in risicogebieden de binnenbakken verwijderen.
Op 31 december worden de ondergrondse containers rond het middaguur gesloten en
op 1 januari weer geopend.
Ook rommel op straat (zwerfvuil, oude bankstellen, enz.) zullen uiterlijk op
nieuwjaarsdag worden opgehaald door de gemeente of Circulus/Berkel.
De laatste dagen/week van december worden de gemeentelijke Boa’s ingezet om
brandstapels en vuurwerkoverlast te signaleren. Zij melden dit bij de politie, die
handhavend zal optreden. Ook geven zij rommel op straat door aan de gemeente, die
dit laat weghalen.
Tijdens de nieuwjaarsnacht noodzakelijk om met spoed rotzooi op te ruimen: via piket
Beheer en AOV-er. Op dat moment bekijken wat noodzakelijk is. Evt. via sloopbedrijf of
via een aannemer met wie afspraken hebben gemaakt tav 24 / 7 bereikbaarheid.
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- Straatmeubilair
In overleg met Openbare Ruimte zal afgestemd worden of het noodzakelijk / wenselijk
is om op enkele plekken in de gemeente straatmeubilair / verkeersborden tijdelijk te
verwijderen.
- Slooppanden
Extra aandacht zal worden gevraagd voor de bewaking van panden die op de nominatie
staan om gesloopt te worden. Het lijstje ook naar Andre Busser (beveiligingsbedrijf)
sturen.
- Hulpdiensten
Politie en brandweer zijn z.s.m. ter plekke na melding van brand, vernieling of overlast.
- Beveiligingsbedrijf
De afgelopen jaren is een particulier beveiligingsbedrijf ingehuurd. Omdat de ervaringen
positief zijn, wordt voorgesteld om dit te continueren. Met de beveiligers zal ism de
politie en de gemeentelijk BOA’s van te voren afspraken gemaakt worden.
- Vuurwerkvrije zones
Van deze mogelijkheid is tot nu toe geen gebruik gemaakt omdat de aanleiding niet
aanwezig is: geen overlast situaties bij m.n. bejaarden- / verzorgingstehuizen.
-

Burgerparticipatie

Burgers zullen opgeroepen worden om geen afvalcontainers op de openbare weg te
laten staan.
Deelnemers aan de zgn. veiligheids whats app groepen zullen gevraagd worden om
extra alert te zijn en bij evt. overlast / vernielingen inzet te verlenen in de vorm van enig
toezicht, informeren van de politie zodat de veroorzakers aangesproken kunnen worden
of evt. kosten van vernielingen verhaald kunnen worden.
Problematiek Eerbeek: buurt via brief op de hoogte stellen van hetgeen toegestaan is en dat daarop
intensief wordt gehandhaafd.
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Bijlage. I:
Evaluaties
Jaarlijks wordt de Oud & Nieuw periode en ervaringen geëvalueerd met alle betrokken
partijen: brandweer, gemeente, politie, beveiligingsbedrijf en Stichting Welzijn
Brummen.
Hierbij werden alle voorvallen gerapporteerd en conclusies voor de komende
jaarwisseling getrokken.
Uit de laatst gehouden evaluatie van de afgelopen jaarwisselingen blijkt dat de
financiële schade sinds 2007 van € 11.000,-- gedaald is tot de onderstaande bedragen.
Jaar

2012 /
2013

2013
/2014

2014
/2015

2015 /
2016

20162017

Openbare
ruimte

€ 7073,

€ 9.253,--

€ 9.000,--

€ 9.000,--

€ 7800

o.a. zijnde
schade aan
prullenbakken,
wegdek,
speeltoestellen
en scholen
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20172018
(slecht
weer)
€ 3500

Bijlage II:
ACTIEPUNTEN JAARWISSELING GEMEENTE BRUMMEN 2016/2020
Onderwerp
APV
afstemmingsoverleg
Gemaakte afspraken
Meldpunt
Bevoegdheid Boa
Voorlichting aan burgers

Voorlichting aan burgers
Voorlichting aan burgers

Voorlichting aan burgers
Aanschrijven wijkraden
Aanschrijven scholen
Aanschrijven Horeca
Aanschrijven bekende
overlastveroorzakers
Voorlichting aan
overlastveroorzakers

Inventarisatie slooppanden
Lijstje naar Veneberg
sturen
Benaderen beheerders
WhatsApp groepen(via
mail)
BOA
Opruimen rommel op straat
Preventief kijken
Inventarisatie vernielingen
Evaluatie jaarwisseling
Bezoek wijkagent aan
overlastgevers (potentiële)
Omvang brandweerteam
Illegaal vuurwerk
Registratie overlast
Streefcijfers

Afspraak
Bekijken of er relevante
wijzigingen zijn
Organiseren
Verwerken in lijst actiepunten

Door wie
Gemeente

wanneer
Eind oktober

Gemeente
Gemeente

Begin november
Begin november

Inrichten meldpunt
vuurwerkoverlast voor inwoners
BOA jongeren doorsturen halt
Uitzoeken
Pop-up-store light versie
2018 vanuit VNOG onderzoek
naar mogelijkheden light variant.
In gemeentethuis en via website
Oproep rekening houden met
uitlaten honden tussen 22.00 –
23.00 geen vuurwerk
Bewoners overlastgevende wijk
Tips ter voorkoming van overlast
Tips ter voorkoming van overlast
Tips ter voorkoming van overlast
Politie levert lijst bekende notoire
overlastveroorzakers
Potentiele overlastveroorzakers
aanspreken en voorlichten over
handhavende maatregelen politie
(incl. preventieve dwangsom)
In kaart brengen van de
slooppanden in de gemeente

Gemeente

Eind november

Gemeente

Eind november

Brandweer/gemeente/
politie
Ingrid zoekt uit
Gemeente
Gemeente

Periode tussen
Sinterklaas en
Kerst
December
December

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente/politie

December
December
December
December
December

Jongerenwerker SWB

December

Gemeente

December

Verzoek extra alert te zijn op
overlast en vernielingen: extra
ogen en oren
Inzetten ter preventie
Na signalering door politie/Boa’s
op bekende plekken van overlast
Kosten in beeld brengen
Gemeente neemt initiatief

Gemeente

Tussen Kerst en
Oud& Nieuw

Gemeente
Gemeente/Berkelmilieu
Politie
Gemeente
Gemeente

Week 52
31-12
31-12/1-1
Begin januari
Half januari

Doorgeven aan gemeente
In beslag nemen
Alle partners registreren overlast
met datum en tijd
Verlaging overlast i.v.m. vorig
jaar

Brandweer
Politie
Allen/politie

z.s.m.
z.s.m.
25-12 t/m 4-1

Allen

Periode
november t/m
januari

3 toegangstags geregeld tbv de beveiligers (alleen toegang tot het Servicepunt
Eerbeek); ophalen bij Frans/Bart, inleveren kan bij Ingrid : Het Bret 2 Brummen, door de
brievenbus.
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Bijlage III:

Draaiboek Oud & Nieuw
van

tot

wie

info

contac

14.00 uur

18.00 uur

Handhaving

18.00 uur

06.00 uur

Handhaving
Beveiliging
Politie
Beveiliging

Rondes rijden voor de preventieve werking en rijden
op meldingen
Warme overdracht
locatie: Servicepunt Eerbeek – Stuijvenburchstraat
66
4 beveiligers
2 auto’s – 1 in Brummen en 1 in Eerbeek

André Bu
06 22 23

22.00 uur

02.00 uur

Beveiliging

2 beveiligers
omgeving Weth. Sandersstraat Eerbeek

André Bu
06 22 23

Politie
Beveiliging

Briefing
locatie: Politiebureau Zutphen – Houtwal 3

Politie

Extra toezicht 1 koppel
omgeving Weth. Sandersstraat Eerbeek

18.00 uur

22.00 uur

22.30 uur

02.00 uur

*de tijden die hierboven zijn genoemd zijn richtlijnen. In overleg met de betrokken
partijen is afwijken hiervan mogelijk.

Overige telefoonnummers
wat

wie

in geval van

telnr

Piket beheer

Bert Cijnssen

Opruimen ‘groot’
afval

Bertus Peters Leuvenheim

Opruimen na of ter voorkoming
van brand
Idem

Piket AOV

Advies,
noodverordening/noodbevel

AOV

Marn van Bloois tot 31 dec
09.00 uur en daarna
Marieke Reinderink
Ingrid Grouwstra

0575 56 82
20
0575 – 56 27
66
06 -53 34 85
09
06 22 55 49
22

Communicatie

Gert-Jan van Dijk

i.o.m. Ingrid

Piket comm.

Lochem/Zutphen

Grip 2 of grip 3 situaties

Politie

Dagcoordinator

Bij grote of herhaaldelijke overlast
klachten

Advies

06 28 21 18
77
06 21 52 41
97
06 53 37 59
73
088 96 59
233

Bijlage IV:

Meldpunt vuurwerkoverlast
Aanleiding
Uit het onderzoek over vuurwerk wat afgenomen is bij het inwonerspanel blijkt dat ruim 25% aan geeft
overlast te ervaren: geluidsoverlast, afval.
Daarnaast geeft handhaving aan dat ze met meldingen hun werk gerichter kunnen uitvoeren.

Doelstelling
1. Inwoners kunnen hun ei kwijt
2. Het in kaart brengen plekken waar overlast ervaart wordt
3. Bij herhaaldelijk overlast de locatie bezoeken en eventuele overlastveroorzakers aanspreken
(preventieve werking)

Verwachtingen bij de inwoners
Bij de invulling van een meldpunt moet er goed rekening gehouden worden met de verwachtingen die het
schept bij de inwoners. Het is echter niet mogelijk, vanwege capaciteit, om direct op een melding te
reageren. Het heterdaad betrappen en beboeten is geen doelstelling. De communicatie naar de inwoner
toe is dus cruciaal voor het creëren van een verwachting.

Invulling meldpunt
De inwoners kunnen hun melding doen op FIXI www.fixi.nl
Extra tekst in melding
Door het melden van vuurwerkoverlast wordt het voor ons inzichtelijk om welke locaties het gaat. Op
deze manier kunnen wij gerichter te werk gaan.
Het heeft de aandacht van onze toezichthouder. Aarzel niet om bij herhaalde overlast nog een melding te
doen. Bij gevaar/spoed bel de politie 112.

Autoreplay bij in behandeling nemen
Beste heer/mevrouw,
Op de website van de gemeente Brummen heeft u zojuist een melding gedaan over vuurwerkoverlast.
Wij hebben uw melding goed ontvangen.
Door het melden van vuurwerkoverlast wordt het voor ons inzichtelijk om welke locaties het gaat. Op
deze manier kunnen wij gerichter te werk gaan.
Het heeft de aandacht van onze toezichthouder. Aarzel niet om bij herhaalde overlast nog een melding te
doen. Bij gevaar/spoed bel de politie 112.
Heeft u nog (andere) vragen? Gebruik dan het contactformulier op onze website
[www.brummen.nl/contact] of bel naar onderstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Brummen.
T: (0575) 568 233 E: gemeente@brummen.nl I: www.brummen.nl
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Melding per mail naar handhaving: H@brummen.nl

Werkafspraken handhaving
Handhaving wordt via de mail op de hoogte gebracht als er een melding is gedaan.
Bij meerdere meldingen op 1 locatie dan gaan ze een bezoek brengen op die locatie met de herkenbare
gemeentewagen. Indien van toepassing de overlastveroorzakers aanspreken op hun gedrag.
Naar eigen inzicht geven zij een terugkoppeling naar de melder. Bij grote of herhaalde overlast wordt er
contact opgenomen met de dagcoördinator van de politie.
De mailberichten van de meldingen blijven bewaard zodat we de locaties kunnen verwerken in een
overzichtskaart.

Tijdperiode
Van 6 december tot 10 januari.
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Bijlage V:
Wordt op dit moment herijkt. Verwachting is dat deze artikelen op 1 januari nog gelden.
ALGEMEEN PLAATSELIJKE VERORDENING ARTIKEL EN: 2:72, 2:73, 2:73a en
5:28
Afdeling 13. Vuurwerk
Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen
•

1. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter
beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder een
vergunning van het college.

Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
•
•
•

1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van
de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.
2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar,
schade of overlast kan veroorzaken.
3. De verboden bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:73a Gebruik van carbid
•
•
o
o
o
•

1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en
water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden op
zodanige wijze dat gevaar, schade of hinder voor de omgeving kan worden veroorzaakt.
2. Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet indien:
a. Gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/ of dergelijke voorwerpen met een
maximale inhoud van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie
tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen en
b. het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10:00 uur tot 1 januari 02:00 uur en
c. de plaats vanwaar geschoten wordt, is gelegen: buiten de bebouwde kom en op een
afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en op een afstand van tenminste 300 meter
van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.
3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie,
de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht
van toepassing is.

Afdeling 8. Verbod vuur te stoken
Artikel 5:28 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken
•
•
•
o
o

1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de
Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
2. Het verbod geldt niet voor zover het betreft:
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden
verbrand;

o
o

c. vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar, overlast of hinder
voor de omgeving oplevert;
d .het verbranden van schoon snoeihout in de maanden oktober t/m maart in het
buitengebied van de gemeente Brummen. Voor het stoken van een paasvuur is altijd een ontheffing
nodig. Zelf als Pasen binnen deze periode valt.

o
•
•
•
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
▪
▪
o
o
o
o
▪
▪
▪
o
o
o
•

3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming
van de flora en fauna.
5. Voor zover er sprake is van een situatie, zoals omschreven in lid 2, onder d. dient voldaan te
worden aan de volgende voorwaarden:
· Er mag alleen snoeihout afkomstig van landschapsonderhoud en erfbeplanting worden
verbrand;
·Er mag geen snoeihout, dat is ontstaan binnen de bebouwde kom, naar het
buitengebied worden overgebracht om daar te verbranden;
· De totale hoeveelheid te verbranden snoeihout mag maximaal 50 m3 zijn. Dit mag geen
bedrijfsmatig kap- en snoeihout betreffen. Het mee verbranden van andere (afval)stoffen is
nadrukkelijk niet toegestaan;
· Vanaf de brandplaats moet de afstand tot woningen van derden en bos- en
heidegebieden minimaal 100 meter bedragen. De afstand tot brandbare objecten (gebouwen) en
wegen moet minimaal 50 meter bedragen;
· De brandplaats mag een maximale oppervlakte hebben van 20 m2.
· Er mag geen verbranding binnen het terrein van een inrichting als bedoeld in de Wet
milieubeheer plaatsvinden;
· Er moet worden zorggedragen dat er geen verontreiniging van de bodem dan wel
oppervlaktewater optreedt. Artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) en artikel 6.2 van
de Waterwet mogen niet worden overtreden. Voor het maken van vuur mag daarom geen gebruik
worden gemaakt van vloeibare brandstoffen;
· Vanaf de brandplaats moet een afstand van minimaal 5 meter tot een watergang
worden aangehouden;
· Het verbranden van snoeihout moet geschieden op een voorziening, zoals bijvoorbeeld
beton, stenen, tegels of metal;
· De verbrandingsresten moeten binnen 72 uur na de verbranding op een verantwoorde
wijze worden verwijderd en afgevoerd;
· De weersomstandigheden moeten voldoen aan de volgende twee eisen:
- Het moet droog weer zijn, dus bij regen of mist mag er geen verbranding
plaatsvinden;
- De windkracht mag maximaal 5 Beaufort zijn (max. 10,7 m/s).
· Er mag geen gevaar of overlast voor de omgeving optreden. Dit geldt zowel voor
buurtbewoners als het verkeer;
· Er moet onafgebroken toezicht zijn op het vuur door een meerderjarige;
· Er moet worden zorggedragen voor een goed brandend vuur, zodat zo min mogelijke
rookontwikkeling plaatsvindt. Verder moet zodanig worden gestookt, dat er geen vliegvuur of hinder
ten gevolge van rook kan ontstaan. Bij hinder aan derden moet het stoken direct worden beëindigd;
· Er moeten voldoende blusmiddelen aanwezig zijn om, indien nodig, het vuur te
temperen of te doven. Dit kan bijvoorbeeld met (een combinatie van) de volgende blusmiddelen:
- een schop en voldoende zand;
- een tuinslang of emmers water;
- een brandblusser.
· Verbranding mag slechts plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang;
· Er mag geen verbranding plaatsvinden op zon- en feestdagen, met uitzondering van
paas- en kampvuren;
· Aanwijzingen van het bevoegd gezag (zoals politie, brandweer of gemeente) worden in
verband met openbare orde en/of veiligheid direct gevolgd.
6. Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429,
aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening.
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Bijlage VI: Brief aan wijkraden
Beste bestuursleden,
De jaarwisseling staat voor de deur. Vanzelfsprekend hoop ik dat oud en nieuw in de gemeente
Brummen gezellig en veilig verloopt.
In deze brief informeer ik u over de maatregelen die de gemeente neemt en wat u kunt doen om er met
elkaar een fijne en veilige jaarwisseling van te maken.
Tijdens oud en nieuw is het vanzelfsprekend om feest te vieren en vuurwerk of carbid af te steken. Maar
de feestvreugde wordt een stuk minder als we de dag daarna zien hoeveel schade er is ontstaan,
mensen gewond zijn geraakt bij het afsteken van vuurwerk of wat overmatig alcoholgebruik voor
consequenties heeft. Die vervelende gevolgen moeten we met elkaar zien te voorkomen.
Wat doet de gemeente?
In de eerste plaats is het ieders eigen verantwoordelijkheid om van de jaarwisseling een gezellig feest te
maken. Daarnaast neemt de gemeente een aantal maatregelen:
• De politie surveilleert zoals gebruikelijk.
• Op oudejaarsdag surveilleren ook een particulier beveiligingsbedrijf en gemeentelijke
opsporingsambtenaren/toezichthouders (BOA’s).
• Politie en BOA’s houden extra toezicht op de (vroegtijdige) verkoop en afsteken van vuurwerk en
de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
• Het is toegestaan om kleine vuurtjes te stoken in gangbare vuurkorven/-ketels die geen gevaar of
schade opleveren. Vuren op de openbare weg zijn verboden (bijvoorbeeld pallets).
• We tolereren geen agressie tegen hulpverleners.
• Schade wordt verhaald.
• De gemeente roept inwoners via GemeenteThuis, website en social media op er een gezellig
feest van te maken.
Wat kunt u doen?
• Geef buurtgenoten voorlichting over de gevaren van vuurwerk en hoe ze vuurwerk veilig kunnen
gebruiken en bekijken.
• Wilt u jongeren informeren hoe ze veilig met vuurwerk om moeten gaan? Neem voor eventuele
ondersteuning contact op met Sjoerd Botschuyver van de Stichting Welzijn Brummen, telefoon
(0575) 56 19 88. Meer informatie leest u ook op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk.
• Geef het goede voorbeeld aan wijk- en buurtgenoten. Spreek hen aan op wangedrag.
• Bent u getuige (geweest) van wangedrag? Geef het door aan politie of gemeente.
• Ziet u onveilige situaties in de aanloop naar de jaarwisseling? Meld het tijdig bij politie of
gemeente.
• Heeft u binnenkort een vergadering met buurtbewoners? Bespreek (nogmaals) de mogelijkheid
om met elkaar een buurt whatsApp groep aan te maken. Met wat extra ogen en oren kunnen
bewoners zelf hun buurt in de gaten houden en elkaar snel informeren als er verdachte situaties
zijn.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze beleidsmedewerkers Openbare Orde en
Veiligheid:
• Ingrid Grouwstra, tel. 0575-56 82 99 of mail naar i.grouwstra@brummen.nl.
• Anja Wasseveld, tel. 0575-56 82 71 of mail naar a.wasseveld@brummen.nl.
Ik wens u fijne feestdagen toe en een gelukkig 2019.
Met vriendelijke groet,

A.J. van Hedel
burgemeester
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Bijlage VII: Brief aan scholen
Beste leerkracht,
De jaarwisseling staat voor de deur. Vanzelfsprekend hoop ik dat oud en nieuw in de gemeente
Brummen gezellig en veilig verloopt.
In deze brief informeer ik u over de maatregelen die de gemeente neemt en wat u kunt doen om er met
elkaar een fijne en veilige jaarwisseling van te maken.
Tijdens oud en nieuw is het vanzelfsprekend om feest te vieren en vuurwerk of carbid af te steken. Maar
de feestvreugde wordt een stuk minder als we de dag daarna zien hoeveel schade er is ontstaan,
mensen gewond zijn geraakt bij het afsteken van vuurwerk of wat overmatig alcoholgebruik voor
consequenties heeft. Die vervelende gevolgen moeten we met elkaar zien te voorkomen.
Wat doet de gemeente?
In de eerste plaats is het ieders verantwoordelijkheid om van de jaarwisseling een gezellig feest te
maken. Daarnaast neemt de gemeente een aantal maatregelen:
• De politie surveilleert zoals gebruikelijk. Op oudejaarsdag surveilleren ook een particulier
beveiligingsbedrijf en gemeentelijke opsporingsambtenaren/toezichthouders (BOA’s).
• Politie en BOA’s houden extra toezicht op de (vroegtijdige) verkoop en afsteken van vuurwerk en
de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
• Het is toegestaan om kleine vuurtjes te stoken in gangbare vuurkorven/-ketels die geen gevaar of
schade opleveren. Vuren op de openbare weg zijn verboden (bijvoorbeeld pallets).
• We tolereren geen agressie tegen hulpverleners.
• Schade wordt verhaald.
• De gemeente roept inwoners via GemeenteThuis, website en social media op er een gezellig
feest van te maken.
Wat kunt u doen?
• Voorlichting geven aan de leerlingen over de gevaren van vuurwerk. Geef aan hoe ze vuurwerk
veilig kunnen gebruiken of er naar kunnen kijken. Hiervoor is een lespakket ontwikkeld, dat gratis
wordt aangeboden: www.viervuurwerkveilig.nl. Op deze site staan allerlei nuttige tips. In het
bijzonder wil ik u graag attenderen op de online vuurwerktraining voor groep 7/8 (o.a. film van
ong. 10 minuten) en de vuurwerkquiz. Het zou geweldig zijn als u samen met de kinderen voor
de kerstvakantie de training zou bekijken en de quiz zou invullen. Met de quiz kan bovendien nog
een leuk schoolreisje worden gewonnen!
• Neem voor eventuele ondersteuning contact op met Sjoerd Botschuyver van de Stichting Welzijn
Brummen, tel. 0575-56 19 88. Voor nadere info: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk.
• Haal afvalcontainers weg of zorg dat ze leeg zijn.
• Dicht brievenbussen af.
• Verlicht het buitenterrein, gebruik tijdschakelaars om verlichting in de school in te schakelen.
• Houd tijdens de vakantieperiode toezicht op de schoolgebouwen.
• Regel uw bereikbaarheid in het geval van calamiteiten.
• Het is misschien handig om met een paar buurtbewoners een buurt whatsApp groep aan te
maken. Met wat extra ogen en oren kunnen bewoners de omgeving in de gaten houden en elkaar
en u snel informeren als er verdachte situaties zijn.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze beleidsmedewerkers Openbare Orde en
Veiligheid: Ingrid Grouwstra, tel. 0575-56 82 99 of mail naar i.grouwstra@brummen.nl.
Anja Wasseveld, tel. 0575-56 82 71 of mail naar a.wasseveld@brummen.nl.
Ik wens u fijne feestdagen toe en een gelukkig 2019.
Met vriendelijke groet,

A.J. van Hedel
burgemeester
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Bijlage VIII: Brief aan horeca ondernemers
Beste ondernemer,
De jaarwisseling staat voor de deur. Vanzelfsprekend hoop ik dat oud en nieuw in de gemeente
Brummen gezellig en veilig verloopt.
In deze brief informeer ik u over de maatregelen die de gemeente neemt en wat u kunt doen om er met
elkaar een fijne en veilige jaarwisseling van te maken.
Tijdens oud en nieuw is het vanzelfsprekend om feest te vieren en vuurwerk of carbid af te steken. Maar
de feestvreugde wordt een stuk minder als we de dag daarna zien hoeveel schade er is ontstaan,
mensen gewond zijn geraakt bij het afsteken van vuurwerk of wat overmatig alcoholgebruik voor
consequenties heeft. Die vervelende gevolgen moeten we met elkaar zien te voorkomen.
Wat doet de gemeente?
In de eerste plaats is het ieders eigen verantwoordelijkheid om van de jaarwisseling een gezellig feest te
maken. Daarnaast neemt de gemeente een aantal maatregelen:
• De politie surveilleert zoals gebruikelijk.
• Op oudejaarsdag surveilleren ook een particulier beveiligingsbedrijf en gemeentelijke
opsporingsambtenaren/toezichthouders (BOA’s).
• Politie en BOA’s houden extra toezicht op de (vroegtijdige) verkoop en afsteken van vuurwerk en
de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
• Het is toegestaan om kleine vuurtjes te stoken in gangbare vuurkorven/-ketels die geen gevaar of
schade opleveren. Vuren op de openbare weg zijn verboden (bijvoorbeeld pallets).
• We tolereren geen agressie tegen hulpverleners.
• Schade wordt verhaald.
• De gemeente roept inwoners via GemeenteThuis, website en social media op er een gezellig
feest van te maken.
Wat kunt u doen?
• Wees alert op overmatig drankgebruik en zie af van ‘Happy Hours’. Veel alcoholgebruik in korte
tijd voegt niets toe aan een feest.
• Controleer nauwkeurig op leeftijd bij de verkoop van alcohol.
• Spreek uw bezoekers op tijd aan als zij het feestelijk verloop van de nacht (dreigen te) verstoren.
• Geef tijdig via de Horecatelefoon (06-51 17 45 87) door dat groepen mensen die de openbare
orde dreigen te verstoren uw zaak verlaten. Noteer het nummer in uw mobiele telefoon en geef
het door aan uw medewerkers.
• Stel uw medewerkers op de hoogte van de inhoud van deze brief.
Ik wil u bij voorbaat graag bedanken voor uw inzet om er samen een mooie en veilige jaarwisseling van te
maken.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze beleidsmedewerkers Openbare Orde en
Veiligheid:
• Ingrid Grouwstra, tel. 0575-56 82 99 of mail naar i.grouwstra@brummen.nl.
• Anja Wasseveld, tel. 0575-56 82 71 of mail naar a.wasseveld@brummen.nl.
Ik wens u fijne feestdagen toe en een gelukkig 2019.
Met vriendelijke groet,

A.J. van Hedel
burgemeester
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Bijlage IX:
CONTACTGEGEVENS
Renee Swarts

06 82 13 96 48

r.swarts@brummen.nl

Anja Wasseveld-Bruntink
Ingrid Grouwstra
Gary Pietersz
Hanneke Karssenberg

0575 – 56 82 71
0575 – 56 82 99
0575 – 56 82 33
0575 – 56 85 22

a.wasseveld@brummen.nl
i.grouwstra@brummen.nl
g.pietersz@brummen.nl
h.karssenberg@brummen.nl

Frans van Dijk
Sjoerd Botschuyver SWB
Hennita van der Zee SWB
Brandweer Hendy Stoevelaar

Frans.van.dijk@politie.nl
s.botschuyver@welzijnbrummen.nl
H.vd.Zee@welzijnbrummen.nl
h.stoevelaar@vnog.nl

Michel Beijer / Circulus/Berkel
Frits Plant

m.beijer@brummen.nl
f.plant@brummen.nl

Piket Beheer

0575 – 56 82 20

Veneberg Security,
André Busser

06 22 23 94 14

a.busser@veneberg.com

06 22 35 45 51

ditteke@kiboe.nl

Kinderboerderij Kiboe
Park ‘t Goor/ nieuw bestuur
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