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1 Algemeen 

1.1 Inleiding 
Zoals ieder jaar wordt de aanpak op vuurwerkoverlast en de jaarwisseling integraal voorbereid. 
Verschillende partners werken in gezamenlijkheid toe naar de jaarwisseling en werken mee aan een 
integraal Plan van Aanpak. Op grond van ervaringen uit het verleden én voortschrijdend inzicht wordt 
dit Plan van Aanpak geactualiseerd en aangepast. Dit gebeurt met een werkgroep Jaarwisseling. Het 
Plan van Aanpak beschrijft de gezamenlijke ambities en de rol en taakverdeling van de partners.   

1.2 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is te lezen wat de aanpak voor de jaarwisseling in Breda op hoofdlijnen inhoudt. Hierin 
staan ook de doelstellingen voor Breda. In hoofdstuk 3 is een terugblik op de jaarwisseling 2016-2017 
te lezen. Hoofdstuk 4 beschrijft welke maatregelen wel en niet worden uitgewerkt voor Breda, door 
welke organisatie. En in hoofdstuk 5 zijn deze maatregelen verder uitgeschreven. In hoofdstuk 6 staan 
de bereikbaarheidsgegevens van a. de werkgroep leden en b. de betrokken diensten die tijdens de 
jaarwisseling op piket staan.  
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2 Aanpak 

2.1 Inleiding 
De jaarwisseling is voor het leeuwendeel van de Bredase bewoners en bezoekers een viering. Een 
speciaal moment waarop wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt. Deze viering gaat in Nederland samen 
met activiteiten in de openbare ruimten, op wijk en straat niveau, met het gebruik van vuurwerk. 
Nederland is hier overigens niet uniek in, maar er zijn ook weer niet heel veel landen met een 
soortgelijke oudjaarstraditie.  

Met de oudjaarsactiviteiten en het gebruik van vuurwerk volgt ook een mate van overlast, letsel en 
gevoelens van onveiligheid. Zeker daar waar middelen voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt. 
Met dit Plan van Aanpak is beschreven hoe partners binnen de gemeente Breda zich inzetten voor 
gemeenschappelijke doeleinden om zo de negatieve effecten te beperken of voorkomen. 

2.2 Doelstellingen 2017-2018 
De partners bespreken de jaarwisseling en het vuurwerkoverlast op meerdere momenten per jaar. In 
het begin van het jaar om te evalueren en in het najaar om afspraken te vernieuwen. Voor de 
jaarwisseling 2017-2018 zijn de volgende gemeenschappelijke doelen benoemd.  

Vuurwerkoverlast en vuurwerkletsel: 

 het reduceren van slachtofferschap en letsel

 het reduceren van schade

Jaarwisseling: 

 Feestelijk laten verlopen van de jaarwisseling

 voorkomen van escalaties

Deze doelstelling zijn begin november geaccordeerd door de burgemeester en daarmee leiden voor 
de inzet van de betrokken partijen. 

2.3 Partners 
De direct betrokken partners zijn: 

 Gemeente Breda (Veiligheid en Leefomgeving);

 Gemeente Breda (Communicatie);

 Gemeente Breda (Wijkzaken);

 Gemeente Breda (Afvalservice);

 Omgevingsdienst MWB;

 Politie ZWB;

 Brandweer MWB:

 Surplus Welzijn;

 HALT ZWN.

2.4 Periodes van inzet 
Vuurwerkoverlast en vuurwerkletsel (preventie en voorlichting/ toelichting): Van 1 november 2017-15 
januari 2018.  
Veilig verloop jaarwisseling (preparatie en repressief handelen tijdens jaarwisseling): 31 december 
2017 – 01 januari 2018. 

2.5 Beleidsuitgangspunten  
Ten behoeve van een veilig verloop en een passende inzet tijdens de jaarwisseling heeft de politie 
Zeeland West Brabant een aantal beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen opgesteld. Deze 
punten zijn in juni 2017 aan het bevoegd gezag toegezonden. Deze punten zijn integraal als bijlage 
van dit plan overgenomen. 
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2.6 Anders in 2017 
Ten behoeve van de integrale aanpak zijn twee instrumenten geïntroduceerd of geïntegreerd in de 
aanpak. Dit is de BeterBuiten app waarmee duidelijke schaderegistraties, door burgers, hulpdiensten 
en medewerkers van de gemeente Breda, kunnen worden gemaakt. Een tweede instrument voor 
Breda is de inzet van een geluidsdetectiesysteem. Voor het eerst dit jaar wordt in Breda een 
geluidsdetectiesysteem ingezet om meer kennis te krijgen van waar de ‘knallen’ vandaan komen. Dit 
detectiesysteem, wat reeds in meerdere gemeenten is ingezet, geeft binnen 10 seconden inzicht in 
waar een luidde knal vandaan komt. Daarbij geeft dit een overlast beeld over meerdere dagen en zelfs 
jaren heen. Hierdoor kunnen we ook iets leren over de meldingsbereidheid.  
Ook anders dan voorgaande jaren is dat er geen apart draaiboek is opgesteld voor de wijken 
Westeinde/ Haagpoort. Dit gelet op de ervaringen van voorgaande jaren en de aanpak op stedelijk 
niveau die is doorgegroeid de afgelopen jaren. Voor een inzet in deze wijken kan gebruik gemaakt 
worden van dit stedelijk plan van aanpak.  
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3 Terugblik 

Begin 2017 heeft een ambtelijke terugblik plaatsgevonden op het verloop van de jaarwisseling 2016-
2017 en de uitvoering van het plan van aanpak. Tijdens deze bespreking zijn de volgende 
aandachtspunten genoemd voor het opvolgende jaar.  

Vuurwerkoverlast en letsel 

Constateringen 
Ook in 2016 was het politienummer 0900-8844 beschikbaar voor het melden van vuurwerkoverlast. 
De politie heeft dit jaar iets meer overlastmeldingen geregistreerd dan het vorige jaar, maar minder 
dan het jaar daarvoor (2015: 379; 2016: 251 en 2017: 263) waar het gaat om het bezit en voorhanden 
hebben van, transport van en ongeoorloofd afsteken van vuurwerk.   

Het toezicht, het aanspreken en het handhaven op overlast heeft net als vorig jaar plaatsgevonden 
vanuit drie invalshoeken. Voor het tweede jaar op rij is er gewerkt met de inzet van jongeren en 
jeugdwerkers in meerdere wijken als toezichthouders. Als aangegeven waren in Breda Noord 
jongeren met de jeugdwerkers van Social Works, samen met de buurtvaders zeer actief. En in de rest 
van Breda hebben andere jongeren, gecoördineerd door Surplus Welzijn, een belangrijke bijdrage 
geleverd.  

Vanzelfsprekend waren ook de toezichthouders van de gemeente en van de politie op straat te 
vinden, zowel preventief als na meldingen. Alle toezichthoudende partijen hebben terug gegeven dat 
december 2016 over de hele linie bekeken rustiger is verlopen dan december 2015. Er zijn minder 
zware incidenten geregistreerd en meer lichte incidenten.  

De conclusie van de politie, brandweer en de andere diensten verbonden aan de stedelijk aanpak is 
dat de jaarwisseling voor de gehele stad rustig is verlopen dan in 2015 Ook in de vooraf benoemde 
aandachtswijken bleef het rustig.  De politie heeft aangegeven dat de integrale aanpak in Breda Noord 
goed heeft gewerkt. De inzet van jongeren (Streetknowledge), van buurtvaders, wijk- en 
jeugdagenten, boa's van toezicht en handhaving  onder regie van de stadsmarinier wordt zeer positief 
gewaardeerd door de politie. 

Vernielingen.  
Helaas worden met vuurwerk of explosieven ook zaken vernield. Ook dit jaar is na de jaarwisseling 
een inventarisatie gemaakt. Ten aanzien van de vernielingen is een verbetering te zien ten opzicht 
van vorig jaar.  Er zijn circa 230 objecten geteld die zijn beschadigd met vuurwerk of door explosieven 
(periode van 1 november 2016 tot en met 15 januari 2017). In januari 2016 waren dit circa 270 
beschadigingen en in januari 2015 waren dit er circa 375. Opvallend is dat een groot deel van de 
beschadiging gebeurt met zogenaamde Crofty-bommen. Dit zijn explosieven, die met reguliere 
schoonmaakmiddelen kunnen worden gemaakt. 

Inventarisatiejaar Raming van het aantal 
vernielingen 

Kosten voor herstel 

2017 230 

2016 270 €    80.305,- 

2015 375 €    97.660,- 

Jaarwisseling 

Constateringen 

De politie heeft daags na de jaarwisseling gerapporteerd dat er geen grote incidenten of geweld tegen 
hulpverleners heeft plaats gevonden in Breda. Wel waren er in het horecagebied van Breda twee 
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‘veilige publieke taak’ (VPT) incidenten waarbij ook twee verdachten zijn aangehouden. Voor Breda 
zijn dit jaar 93 incidenten geregistreerd door de politie (vorig jaar 81) binnen een periode van 31 
december 22.00 uur en 1 januari 07.00 uur. Daarvan betrof het 48x een vuurwerkincident en (vorig 
jaar was dit 28x). Dit jaar waren er veel minder mishandelingen en bedreigingen. Het aantal 
aanhoudingen kwam uit op 6 dit jaar ten opzicht van 4 vorig jaar.  

Ook voor het Amphia ziekenhuis verliep de jaarwisseling rustiger dan voorgaande jaren. Er werden 
tijdens de jaarwisseling vier vuurwerkslachtoffers binnengebracht. Ook werden vijf patiënten 
behandeld, omdat ze te veel alcohol of drugs hadden genomen. Vorig jaar werden in het Amphia 
Ziekenhuis tijdens de jaarwisseling tien vuurwerkslachtoffers en acht mensen die te veel alcohol of 
drugs hadden gebruikt binnengebracht. 

De brandweer heeft rond de jaarwisseling meer meldingen afgewerkt dan vorig jaar. Op 31 december 
en 01 januari zijn er door de brandweer 41 meldingen gerelateerd aan vuurwerkwerk of aan de 
jaarwisseling. Vorige jaar waren dit er 33. Er was een toename van het aantal containerbrandjes (17 
dit jaar t.o.v. 9 vorig jaar). De inzet van de brandweer verliep in Breda zonder dat haar medewerkers 
zijn bedreigd of dat werkzaamheden zijn belemmerd. 

Uitvoering van beschreven taken 

Taakuitvoering. 

 De gemaakte afspraken met het plan van aanpak ten aanzien van de jaarwisseling en de periode
van vuurwerkoverlast zijn allen uitgevoerd. Ten aanzien van de voorlichtingen op scholen is een
nadrukkelijke wens om eerder een beeld te hebben van de geplande voorlichtingsbijeenkomsten,
data en locaties. Dat biedt ook de mogelijkheid om met andere disciplines aan te sluiten op deze
momenten.

 De integrale overlast aanpak in december, waarbinnen Surplus, Veiligheid en Leefomgeving en de
politie wekelijks participeren, wordt ook dit jaar positief gewaardeerd. Dit biedt een mogelijkheid
om goed vinger aan de pols te houden en tijdig bij te sturen waar gewenst. Voorstel is dit te
continueren.

 De afvaltassen zijn wederom goed ontvangen en benut. Dit blijkt een effectief instrument. Dit jaar
zijn geen muppies gebruikt, maar ook niet gemist.

 Scholen nemen communicatieberichten vrijwel niet over. Tip kan zijn hier eerder aandacht voor
vragen.

 Het zogenaamde ‘treintje’, politie, brandweer en daarna afvalservice, is vrijwel niet nodig geweest
deze jaarwisseling. Wel prettig dat deze beschikbaar is.

Werkprocessen werkgroep. 

 De werkgroep concludeert op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren dat het mogelijk is
om later in het jaar te beginnen met de voorbereidingen, tenzij er aanleiding is om dit vroegtijdig
op te pakken.

 Een aantal taken is niet uitgevoerd. Zo is er dit jaar geen aangifte gedaan van schades aan
gemeentelijke eigendommen.

 Er heeft een evaluatief gesprek plaatsgevonden in januari. De uitkomsten hiervan zijn terug te
lezen in dit hoofdstuk en zijn verwerkt in de raadsbrief die eind januari is verzonden door de
burgemeester.
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4 Maatregelen Breda 
 
Inleiding 
Breda kent alweer een aantal jaren een stads brede-aanpak. Onder deze aanpak vallen meerdere 
algemene maatregelen die genomen worden om overlast, schade en letsel te voorkomen of te 
beperken – en daarmee een zo feestelijk mogelijke viering te creëren. De inzet voor de jaarwisseling 
periode wordt voor Breda multidisciplinair voorbereid. Ieder jaar wordt een Plan van Aanpak opgesteld 
voor het gebied Breda, waaraan alle betrokken diensten een bijdrage aan leveren.  
 
Maatregelen 
 

Vuurwerkoverlast en vuurwerkletsel 

 
Communicatie/ voorlichting 
Beïnvloeding via communicatie is een belangrijk instrument voor de stedelijke aanpak van de 
vuurwerkoverlast bij de jaarwisseling. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen:  
 

 Stedelijke communicatie/ persberichten. Begin december wordt de gemeenteraad per brief 
geïnformeerd over de aanpak van het vuurwerkoverlast. In de tweede week van december wordt 
een persbericht gepubliceerd met een beschrijving van de aanpak voor de jaarwisseling. In januari 
volgt een persbericht over het verloop van de jaarwisseling. 

 Doelgroep gerichte aanpak. Jongeren en ouders worden via Halt, scholen en sportverenigingen 
geïnformeerd over consequenties van onverantwoord gedrag.  

 Communicatie via verkooptas. De gemeente Breda stelt in het kader van ‘opgeruimd Breda’ 
tassen beschikbaar aan de vuurwerkverkopers in Breda. Eén zijde van de tas is transparant en de 
andere zijde bedrukt met veiligheids- en gebruiksinstructies voor vuurwerk.  

 
Illegaal vuurwerk beperken 
De politie is aan zet bij de aanpak van het illegaal vuurwerk in Breda. Dit vuurwerk veroorzaakt het 
merendeel van de schades. Het illegaal vuurwerk komt uit verschillende landen, waaronder ook 
België.  
 
Schade beperken aan publieke eigendommen 
Op basis van de ervaring van de voorgaande jaarwisselingen worden er voor bepaalde gebieden 
maatregelen getroffen. Zo worden prullenbakken op sommige locaties afgesloten of verwijderd. Alle 
ondergrondse containers worden voor de jaarwisseling geleegd. De schades aan de publieke 
eigendommen worden jaarlijks geregistreerd. 
 
Activiteiten in de wijken 

Ten einde (vuurwerk)overlast te voorkomen wordt in een aantal wijken geïnvesteerd in het 
verantwoordelijkheidsgevoel van jongeren voor hun buurt en in alternatief vermaak, in plaats van 
‘hangen’ of rondlopen met vuurwerk. In dat licht lopen lokale trajecten, zoals:  
 

 Organiseren van buurt-vuurwerk initiatieven. Gekeken wordt of dit in Breda Noord wederom kan 
plaatsvinden, gelet op de positieve ervaring van vorig jaar.  

 Organiseren van alternatieve activiteiten/ bijeenkomsten voor jongeren. 
 
Overlast interventies 
Voor plekken in Breda waarvan bekend is dat daar meerderjarige of minderjarige bezoekers zich 
misdragen, bijvoorbeeld met vuurwerk voor de afsteektijden, daarvoor zal doelbewust worden ingezet 
met Surplus. Jongeren worden aangesproken door een voorbeeld figuur of iemand met wie ze zich 
kunnen identificeren. Werkt dat niet, dan wordt ingezet met  repressieve krachten.   
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Voor het eerst dit jaar wordt in Breda een geluidsdetectiesysteem ingezet om meer kennis te krijgen 
van waar de ‘knallen’ vandaan komen. Dit is een detectiesysteem, wat reeds in meerdere gemeenten 
is ingezet en binnen 10 seconden inzicht geeft in waar de luidde knal vandaan komt. De 
jongerenwerkers die in Breda Noord actief zijn rond de jaarwisseling krijgen de beschikking over de 
bijbehorende app. De toezichthouders van politie en gemeente kunnen de app al eerder op hun 
telefoon zetten om zo een beter beeld te krijgen.  
 
De politie, de BOA’s van de gemeente Breda en Surplus welzijn hebben tevens afgesproken om in 
december iedere woensdag ochtend bij een te komen om ontwikkelingen te monitoren en inzet aan te 
scherpen. Afhankelijk van de type overlast (ernst en frequentie) wordt gekozen voor een instrument/ 
interventiepartij. 
 
Voorkomen van escalaties. 

Voor meerdere locaties in Breda is bekend dat bewoners of bezoekers van die gebieden brandbare 
producten op straat gooien om daarna aan te steken (vreugde vuren = openbare brand stichting). Dit 
is in Breda niet toegestaan. De hulpdiensten zijn hierop geprepareerd. Om dit te frustreren is een 
zogenaamd ‘treintje’ georganiseerd. Een snel opvolging van interventies waar politie, brandweer en 
afvalservice elkaar snel opvolgen om zo potentiele haarden te voorkomen.  
 
Anders dan voorgaande jaren is er dit jaar geen apart draaiboek voor de wijken Westeinde/ Tuinzigt/ 
Haagpoort. Dit gelet op de ervaringen van voorgaande jaren en de aanpak op stedelijk niveau die is 
doorgegroeid de afgelopen jaren. Voor een inzet in deze wijken kan gebruik gemaakt worden van het 
stedelijk kader. 
 
Bij brandmeldingen is het voor Brandweer ook niet meer noodzakelijk om eerst te verzamelen op een 
afgesproken punt (treintje), maar direct naar het brandadres ter plaatse te gaan, vertrouwende dat de 
politie er al is dan wel zeer spoedig zal arriveren. Mogelijk dat door voortschrijdend inzicht deze 
afspraken weer achterhaald zijn dan wel aangepast moeten worden. 
 

Jaarwisseling 

 
Vuurwerkvrije zones 
Instellen van vuurwerkvrije zones. Jaarlijks wordt contact gemaakt met andere gemeenten over de 
ervaringen met het instellen van vuurwerkvrije zones. Ook wordt goed geluisterd naar de signalen uit 
de stad. Mede omdat de ervaringen van andere gemeenten wisselen zijn, wordt zorgvuldig naar de 
inzet van dit instrument gekeken. Veel gemeenten geven aan dat bestaande voorzieningen afdoende 
zijn en voldoende grond bieden om overlast te beperken of aan te pakken. Tevens geven zij aan dat 
een zone instellen - zonder handhaving capaciteit niet werkt. Vanuit de stad zijn er tot op heden geen 
signalen gekomen, waarbij het instellen van een zone de oplossing kan zijn. Dit komt mede doordat 
een vuurwerkvrije-zone slechts geldt voor een periode van 8 uur (31 december, 18.00 uur tot 01 
januari, 02.00 uur). 
 
Voorkomen van escalaties. 
Net als voor de periode voor 31 december geldt ook tijdens de jaarwisseling het reguliere verbod op 
brandstichting (op straat). Daarom zit de politie en de brandweer hier ook kort op. Het 
overheidsoptreden is zeker met de  jaarwisseling de-escalerend. Natuurlijk speelt hierbij ook de eigen 
veiligheid van overheidsfunctionarissen een belangrijke rol.  
 
De toegevoegde waarde van de politie TIJDENS de brandmeldingen op 31/12/17 en 01/01/18  is voor 
de Brandweer noodzakelijk, de sfeer is heel anders met of zonder politie. Is de politie aanwezig dan 
wordt het afgesproken beleid uitgevoerd, is de politie nog niet aanwezig dan treedt de brandweer de-
escalerend op totdat de politie wel aanwezig is. 
 

Organisatie in drie fases 
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Met de jaarwisseling in zicht is het aan de in dit Plan van Aanpak genoemde partijen om een bijdrage 
te leveren. De partners in dit Plan van Aanpak genoemd: Gemeente Breda (Veiligheid en 
Leefomgeving, Communicatie, Wijkzaken, Beheer); Omgevingsdienst MWB; Politie ZWB; Brandweer 
MWB; Surplus Welzijn en HALT ZWN hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid om de genoemde 
doestellingen te behalen. 
 
Voorlichtingsperiode 
Periode dat communicatie activiteiten starten en scholen worden bezocht voor voorlichting.  
 
 
December 
Periode dat de vuurwerkoverlast actief wordt gemonitord en er wordt inzet op vuurwerkoverlast. De 
politie, de gemeente Breda en Surplus welzijn hebben afgesproken om in december iedere woensdag 
ochtend bij een te komen om ontwikkelingen te monitoren en inzet aan te scherpen. Afhankelijk van 
de type overlast (ernst en frequentie) wordt gekozen voor een instrument/ interventiepartij.  
 
Als aangegeven wordt dit jaar gewerkt met een geluidsdetectiesysteem in een deel van Breda. Dit 
systeem registreert de harde knallen. Naast de mogelijk deze informatie te benutten voor de (directe) 
inzet, biedt dit systeem ook de mogelijk om meer inzicht te krijgen in de meldingsbereidheid van 
bewoners en de toe of afname van knallen over drie jaar heen. 
 
Tijdens de jaarwisseling 
De coördinatie op de politie inzet verloopt ook dit jaar met een regionaal SGBO. Hiermee wordt de 
inzet van haar dienstonderdelen gemanaged en wordt een regionaal beeld bewaakt. Dit SGBO staat 
in verbinding met de gemeenschappelijke meldkamer in Tilburg. Via die lijn er de verbinding met de 
andere hulpdiensten en de gemeentelijke diensten die op piket staan. En bij escalatie van 
ontwikkelingen kan gekozen worden om de GRIP structuur in te zetten om de multidisciplinaire 
afstemming te organiseren.  
 
De diensten die eventueel tijdens de jaarwisseling in actie moeten komen staan op piket. Zij zijn te 
bereiken via de in dit Plan van Aanpak genoemde pikettelefoonnummers. Via die lijn kunnen zij vanuit 
een eigen verantwoordelijkheid invulling geven aan taken.  
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5 Concrete maatregelen 
Op de volgende pagina’s treft u een uitwerking per maatregel die vanuit het werkgroep jaarwisseling 
per dienst/ afdeling gecoördineerd worden.  
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5.1 Veilig verkoop van legaal vuurwerk in Breda (Externe Veiligheid) 

 
Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Toezicht en handhaving op naleving regels t.b.v. vervoer, opslag en verkoop van legaal vuurwerk in 
Breda.  
 
Welke doelgroep wordt bereikt?  
Ondernemers en transporteurs. 
 
Wanneer wordt het uitgevoerd?  
Vanaf begin november, tijdens verkoop dagen en na de verkoop. 
 
Planning: 
Wordt opgesteld door de OMWB in opdracht van de gemeente Breda.  
 
Partners: 
Bevoegd gezag is de gemeente Breda.  
De OMWB is verzorgt de vergunningverlening en de toezicht en handhaving, namens de gemeente. 
Brandweer MWB is adviseur van de OMWB.  
 
Wie is trekker?  
Tony Listing (OMWB). 
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5.2 Preventie: voorlichting naar jongeren op scholen (Overlast) 

Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Voorlichting naar jongeren op scholen. Voorlichting wordt verzorgd door Stichting Halt. 

Welke doelgroep wordt bereikt?  
Leerlingen van basisscholen en van VO klassen. 

Wanneer wordt het uitgevoerd?  
Vanaf half november tot kerstvakantie. 

Planning: 

Naam School Datum Onderwijstype Leeftijd Woonplaats 

1 Kbs de Spoorzoeker 28-11-2017 Basisonderwijs Groep 6 (9 - 10 jaar) Breda 

2 Kbs de Spoorzoeker 28-11-2017 Basisonderwijs Groep 6 (9 - 10 jaar) Breda 

3 De Wegwijzer 4-12-2017 Basisonderwijs Groep 6/7 combinatie (9-11 
jaar) 

Teteringen 

4 De Wegwijzer 4-12-2017 Basisonderwijs Groep 7 (10 - 11 jaar) Teteringen 

5 De Wegwijzer 4-12-2017 Basisonderwijs Groep 6 (9 - 10 jaar) Teteringen 

6 Prinsentuin van 
Cooth 

5-12-2017 Voortgezet 
onderwijs 

2e jaar (13 - 14 jaar) Breda 

7 VO Tessenderlandt 7-12-2017 Voortgezet 
onderwijs 

2e jaar (13 - 14 jaar) Breda 

8 OLV 12-12-2017 Voortgezet 
onderwijs 

2e jaar (13 - 14 jaar) Breda 

9 Kbs De Wisselaar 12-12-2017 Basisonderwijs Groep 6 (9 - 10 jaar) Breda 

10 Kbs De Wisselaar 12-12-2017 Basisonderwijs Groep 7 (10 - 11 jaar) Breda 

11 Kbs Helder Camara 13-12-2017 Basisonderwijs Groep 7 (10 - 11 jaar) Teteringen 

12 Kbs Helder Camara 13-12-2017 Basisonderwijs Groep 7 (10 - 11 jaar) Teteringen 

13 Kbs de Spoorzoeker 14-12-2017 Basisonderwijs Groep 7 (10 - 11 jaar) Breda 

14 Kbs de Spoorzoeker 14-12-2017 Basisonderwijs Groep 7 (10 - 11 jaar) Breda 

15 Kbs Helder Camara 14-12-2017 Basisonderwijs Groep 6 (9 - 10 jaar) Teteringen 

16 Kbs Helder Camara 14-12-2017 Basisonderwijs Groep 6 (9 - 10 jaar) Teteringen 

Welke partners voeren dit uit? 

 Opdrachtgever Gemeente Breda

 Stichting Halt Nelderland

 Brandweer MWB ondersteunt wanneer mogelijk

Wie is trekker?  
Rinie Martens (Halt Nederland). 
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5.3 Preventie: communicatie naar ouders van scholieren (Overlast) 

 
Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Algemene voorlichting naar scholen.  
 
Welke doelgroep wordt bereikt?  
Directie, leerlingen en ouders van leerlingen op basisscholen. 
 
Wanneer wordt het uitgevoerd?  
Verzending van begeleidende bericht met de algemene poster voor veilig vuurwerkgebruik. 
 
Welke partners voeren dit uit?  
Gemeente Breda.  
 
Wie is trekker?  
Sander Scholten (gemeente Breda)  
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5.4 Preventie: Aanspreken jongeren op straat (Overlast) 

 
Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Jongerenwerkers en andere jongeren zijn actief in verschillende wijken om overlastgevende jongeren 
aan te spreken op ongewenst gedrag.   
 
Welke doelgroep wordt bereikt?  
Jongeren op straat. 
 
Wanneer wordt het uitgevoerd?  
Van 1 november tot en met 31 december 2017. 
 
Welke partners voeren dit uit?  
Coördinatie via Surplus (Breda) 
Coördinatie via Sociale Works en Grote Broers (Breda Noord).  
 
Wie is trekker?  
Joost van den Elshout (Surplus) 
Arjan Zonneveld (Breda Noord) 
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5.5 Preventie: communicatie over vuurwerk aankoop en gebruik in Breda (Overlast) 

 
Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Voorlichting over het aanschaffen van vuurwerk in Breda en het afsteken van vuurwerk in Breda.  
 
Welke doelgroep wordt bereikt?  
Zie schema. 
 
Wanneer wordt het uitgevoerd?  
 

Middel Moment Effect 

Website Breda 
Raads/persbericht 
Muppies/ posters 

 Geïnformeerd zijn van 
bewoners van Breda over de 
regels omtrent het aanschaffen 
en gebruiken van vuurwerk in 
Breda.  

Twitter berichten  Meerdere momenten in 
december en begin januari. 

Geïnformeerd zijn van 
bewoners van hotspot gebieden 
te Breda over de regels omtrent 
het aanschaffen en afsteken 
van vuurwerk in Breda. 

30.000 vuurwerktassen Verkoopdag (28,29,30 
december). 

Stimuleren van opruimen 
vuurwerkresten na 
jaarwisseling. 
Bekendheid vergroten van het 
veilig omgaan met vuurwerk 

Persbericht/ website Half december Bekend maken van verloop 
jaarwisseling in 2017. 

 
Welke partners voeren dit uit?  
Gemeente Breda, afdeling communicatie. 
 
Wie is trekker?  
Mariette Lemmens (gemeente Breda) 
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5.6 Preventie: publieke eigendommen verwijderen of aanpassen om schade te voorkomen/ 
beperken (Schoon en Heel).  

 
Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Schade aan prullenbakken, straatmeubilair, speeltoestellen, sportvoorziening voorkomen dan wel 
beperken door het verwijderen of aanpassen van voorzieningen. 
 

Middel/ inzet Wanneer Effect 

 Directie beheer verwijdert 
voorzieningen en sluit 
prullenbakken af.  

Tussen kerst en jaarwisseling. Beperken van schade.  

 Speeltoestellen zullen niet 
worden verwijderd.  

 

 Ondergrondse 
afvalcontainers worden niet 
afgesloten, wel geleegd. 

31 december 2017. 

 Automaten van 
parkeerbedrijf worden ook 
door parkeerbedrijf 
afgeschermd. 

 

 
Welke doelgroep wordt bereikt?  
N.v.t. 
 
Wanneer wordt het uitgevoerd?  
Daags voor de jaarwisseling. 
 
Welke partners voeren dit uit?  
Gemeente Breda, directie Beheer  
Gemeente Breda, afvalservice 
Parkeerbedrijf Breda 
 
Wie is trekker?  
Peter Bosman (gemeente Breda) 
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5.7 Monitoring: meldpunt voor overlast (Overlast) 

 
Wat is de inhoud van deze maatregel?  

 Registreren van overlast via 0900-8844. 

 Het KCC van de gemeente Breda verwijst overlastmelders door naar dit nummer.  
 
Welke doelgroep wordt bereikt?  
Intern: politie, wijkveiligheid en parkeren, Surplus t.b.v. inzet afstemming. 
 
Wanneer wordt het uitgevoerd?  
Doorlopend. 
 
Welke partners voeren dit uit?  

 Politie ZWB (team Weerijs en team Markdal) 

 Gemeente Breda, KCC zal overlast meldingen doorverwijzen naar 0900-8844. 
 
Wie is trekker?  
Medewerker Politie MWB 
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5.8 Geluidsdetectie (Overlast/ Kennis) 

Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Een geluidsdetectie instrument wordt ingezet in een deel van Breda om direct te kunnen acteren 
indien mogelijk en om een beter beeld te krijgen van de overlast van het vuurwerk in Breda. 

Welke doelgroep wordt bereikt?  
Jongeren werk en toezichthouders van de overheid. 

Wanneer wordt het uitgevoerd?  
Van 6 december tot 15 januari 2018 is het systeem operationeel; 
Begin december worden er trainingen verzorgt.  

Welke partners voeren dit uit?  
Opdrachtgever is Gemeente Breda 

Locatiebeheerders: 

 Wonen Breburg

 Gemeente Breda/ Wisselaar

 BouwSchool Breda

 Vitalis College Breda

Wie is trekker?  
Sander Scholten, gemeente Breda 
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5.9 Monitoring: meldpunt voor schades ((Schoon en Heel) 

 
Wat is de inhoud van deze maatregel?  

 Beschikbaar stellen van een meldpunt voor schade meldingen. Via 14076 kunnen schades en 
misstanden in de buitenruimte gemeld worden.   

 Politie/hulpdiensten melden ook via 14076/ EBN. 

 Melding verwerken in een registratie systeem en dagelijks - t.b.v. briefings -  informatie delen met 
coördinerend overleg t.b.v. inzet.  

 Gestimuleerd wordt schades aan voorziening in de buitenruimte door het vuurwerk vooral via de 
Buiten Beter app kenbaar te maken. 

 
Welke doelgroep wordt bereikt?  
Intern: gemeente Breda, afdeling beheer, politie, wijkveiligheid en parkeren Breda, Surplus t.b.v. inzet 
afstemming. 
 
Wanneer wordt het uitgevoerd?  
Doorlopend. 
 
Welke partners voeren dit uit?  
Gemeente Breda, Dienstverlening.  
Gemeente Breda, Beheer 
 
Wie is trekker?  
Peter Bosman (gemeente Breda) 
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5.10 Monitoring: beoordeling meldingen/ evaluatie aanpak (Monitoring) 

 
Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Middels het vuurwerkoverlast, wekelijks op woensdag, wordt gevolgd hoe de overlast voor Breda zich 
ontwikkeld.  
Vergaderdata: alle woensdag in december, van 09.30-10.30 uur. 
 
Welke doelgroep wordt bereikt?  
Intern: Politie, Veiligheid en Leefomgeving, Surplus.  
 
Wanneer wordt het uitgevoerd?  
Doorlopend toe mailen van beschikbare informatie. 
 
Welke partners voeren dit uit?  
Politie Markdal  
Politie Weerijs 
Afdeling Veiligheid en Leefomgeving 
Surplus 
 
Wie is trekker?  
Sander Scholten, Gemeente Breda 
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5.11 Preparatie/repressief: inzet bij brandstichting/ vreugdvuur opbouw (De-escalatie)  

 
Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Direct na signaal over het opbouwen van potentiele brandhaarden wordt opgevolgd door de inzet van 
respectievelijk:  
 
1.Politie (voorop); 
2.Brandweer (doven/ nat maken);  
3.Gemeente Breda/ afvalservice (verwijderen van producten).  
 
Bij brandmeldingen is het niet meer noodzakelijk om eerst te verzamelen op een afgesproken punt 
(treintje), maar direct naar het brandadres ter plaatse te gaan, vertrouwende dat de politie er al is dan 
wel zeer spoedig zal arriveren. 
 
De toegevoegde waarde van de politie TIJDENS de brandmeldingen op 31/12/17 en 01/01/18  is 
noodzakelijk, de sfeer is heel anders met of zonder politie. 
 
Is de politie aanwezig dan wordt het afgesproken beleid uitgevoerd, is de politie nog niet aanwezig 
dan treedt de brandweer de-escalerend op totdat de politie wel aanwezig is. 
 
Uiteraard geldt deze status op dit moment, mogelijk dat door andere inzichten deze afspraken weer 
achterhaald zijn dan wel aangepast moeten worden. 
 
Welke doelgroep wordt bereikt?  
Potentiele orde verstoorders/ brandstichters en vervuilers. 
 
Wanneer wordt het uitgevoerd?  
1 december 2017-05 januari 2018 
 
Welke partners voeren dit uit?  
Politie ZWB? Weerijs 
Politie ZWB/ Markdal 
Brandweer MWB 
Gemeente Breda/ afvalservice 
 
Wie is trekker?  
Medewerker Politie ZWB 
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5.12 Lik op stuk voor minderjarigen (Overlast) 

 
Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Politie agenten en de BOA’s van de afdeling Veiligheid en Leefomgeving zijn bevoegd om jongeren 
aan te leveren voor het opleggen van een HALT maatregel. Zij zijn hiertoe door de Officier van Justitie 
gemandateerd. 
 
Welke doelgroep wordt bereikt?  
Minderjarige bezoekers en bewoners van Breda die buiten de afsteektijken met legaal vuurwerk bezig 
zijn.  
 
Wanneer wordt het uitgevoerd?  
1 december 2017 t/m 31 januari 2018. 
 
Welke partners voeren dit uit?  
Politie ZWB, afdeling Veiligheid en Leefomgeving Breda, Stichting Halt.   
 
Wie is trekker?  
Halt 
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5.13 Rommel van straat opruimen na de jaarwisseling (Schoon en Heel) 

Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Weghalen van (vuurwerk)afval van straat 
Weghalen van huisvuil, waar ook de vuurwerktassen bij zitten. 

Welke doelgroep wordt bereikt?  
Bezoeker en bewoners van Breda. 

Wanneer wordt het uitgevoerd?  
Opruimen van het centrum gebied. 
Opruimen van rest van Breda en ophalen van vuilnis. 

Welke partners voeren dit uit?  
Gemeente Breda, directie Beheer/ Buitenruimte 
Gemeente Breda, directie Beheer/ Afvalservice 

Wie is trekker?  
John Verschuren (gemeente Breda) 
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5.14 Registratie van schades en dit communiceren na de jaarwisseling (Schoon en Heel) 

 
Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Registratie van schades/ herstelkosten O&N of vuurwerk gerelateerd. Verzamelen van gegevens via 
Peter Bosman. 
 
Welke doelgroep wordt bereikt?  
Intern: bestuurlijk inzicht. 
 
Wanneer wordt het uitgevoerd?  
1 t/m 7 januari 2018. 
 
Welke partners voeren dit uit?  
Afdeling Veiligheid en Leefomgeving 
Wijkzaken 
Afvalservice 
 
Wie is trekker?  
Peter Bosman (gemeente Breda) 
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5.15 Aangifte doen van vernielingen (Schoon en Heel) 

Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Doen van aangifte bij politie van vernielingen gerelateerd aan O&N of vuurwerk gerelateerd. 

Welke doelgroep wordt bereikt? 
Afdeling Wijkzaken 

Wanneer wordt het uitgevoerd? 
Januari 2018 

Welke partners voeren dit uit? 
Gemeente Breda, directie Beheer/ Buitenruimte, 
Gemeente Breda, directie Beheer/ afvalservice,  
Gemeente Breda, SSC/Juridische zaken.  

Wie is trekker?  
Peter Bosman (gemeente Breda) 
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5.16 Plan van aanpak 2017-2018 opstellen/ bijwerken 

Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Bijwerken van het Plan van Aanpak, tot een integraal document. 
Bekend maken van het Plan van Aanpak. 

Welke doelgroep wordt bereikt? 
Partners betrokken bij de aanpak. 

Wanneer wordt het uitgevoerd? 
Hele jaar door. 

Welke partners voeren dit uit?  
Leden van de werkgroep jaarwisseling. 

Wie is trekker?  
Sander Scholten (gemeente Breda) 
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5.17 Evaluatie 2017-2018 

Wat is de inhoud van deze maatregel?  
Houden van een evaluatieve bijeenkomst aan de hand van een korte vragenlijst. Uitkomsten worden 
tijdens een werkgroep- overleg besproken. Een evaluatierapportage, met achterliggende cijfers, wordt 
opgesteld. 

Vragen t.b.v. beeldvorming:  
Hoe is de jaarwisseling verlopen; Incidenten tijdens de jaarwisseling; Overlast meldingen per gebied;  
Vuurwerk detectie; Letselcijfers voor gemeente Breda; Beschadiging/ vernieling van publieke 
eigendommen en in hoeverre herleidbaar tot illegaal vuurwerk; Hoe is de communicatie gewaardeerd; 
zijn de doelstellingen gehaald.  

Vragen functioneren werkgroep/ actie overleg 
Was je rol / functie duidelijk; heeft deze werkwijze nog voldoende meerwaarde (Plan van Aanpak en 
werkgroep bijeenkomsten); dient de samenstelling te wijzigen; hoe verliep de samenwerking binnen 
de werkgroep; hoe verliep het integraal actie overleg (woensdag in december); evt. nog 3x tips en 
tops.  

Welke doelgroep wordt bereikt?  
Werkgroep jaarwisseling, rapportage aan het college. 

Wanneer wordt het uitgevoerd? 
Januari of februari 2018. 

Welke partners voeren dit uit?  
Leden van de werkgroep jaarwisseling 

Wie is trekker?  
Sander Scholten, gemeente Breda 
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6 Bereikbaarheid 

Vitale uitgangspunten: 

 Alle organisaties en partners opereren voor, tijdens en na de jaarwisseling vanuit de eigen
verantwoordelijkheid en taak. Aansturing en afstemming gebeurt via de reguliere lijnen en
afspraken.

 Indien er sprake is van extra aandacht of een behoefte aan situationele afstemming tussen
partijen – voor wat betreft reguliere werkzaamheden weten partijen elkaar te vinden en worden
onderling afspraken gemaakt.

 Indien er echt sprake is van een daadwerkelijk (dreigende) calamiteit/ crisissituatie worden
aansturingslijnen aangepast. Indien er sprake is van een (dreigende) crisis geschiedt de
coördinatie op gemeentelijke taakuitvoering via de Officier van Dienst Bevolkingszorg. Deze
functionarissen is ook bevoegd om (dreigende) incidenten op te schalen naar een multi
disciplinaire operationeel niveau (GRIP).

 GRIP opschaling geschiedt in de regel wanneer er behoefte is aan a. multidisciplinaire afstemming
tussen de hulpdiensten en b. eenhoofdige leiding voor de incident bestrijding.

mailto:s.scholten@breda.nl
mailto:ajr.kraaijenbrink@breda.nl
mailto:j.van.iwaarden@breda.n
mailto:mc.lemmens@breda.nl
mailto:phm.bosman@breda.nl
mailto:j.verschuren@breda.nl
mailto:jack.suijkerbuijk@brandweermwb.nl
mailto:Angelique.hasenbos@politie.nl
mailto:michel.van.dongen@politie.nl
mailto:r.meertens@halt.nl
mailto:Charley.Siwalette@surpluswelzijn.nl
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7 Bijlagen 

A. Lijst van opslag en verkooppunten vuurwerk Breda

Bedrijf Adres Plaats 

1. Boerenbond Brigidastraat 47 Bavel 

2. Boerenbond Doelen 37 Breda 

3. Hobby Centrale Princenhage Esserstraat 65 Breda 

4 Hornbach Konijnenberg 33 Breda 

5 Tuincentrum Schalk B.V. Mastlanddreef 9 Prinsenbeek 

6 Boerenbond Teteringen Oosterhoutseweg 129 A Teteringen 

7. Bike Totaal Van Oosterhout Oosterhoutsehoutseweg   129 B Teteringen 

8 Groenrijk Rietdijk 1b Breda 

9 Boere Tweewielers Schoolstraat 13 Prinsenbeek 

10. Intratuin Terheijdenseweg 296 Breda 

11 Profile Peter van den Broek Tilburgseweg 1-3 Breda 

12. Kees Vierwindenstraat 26 Breda 

13 Theaterbureau Van der Horst Weidehek 2-4 Breda 

14 Poppelaars sierbestrating Weidehek 3-5 Breda 

15 Vuurwerkgigant Markkade 52 Breda 

Verkoop vindt in 2017 plaats op 28 (omdat 31 december op zondag valt); 29 en 30 december 2017. 
Op 31 december is geen verkoop/uitlevering toegestaan. 
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B. Communicatieproducten

Nieuws item 

Bredase Bode: 

Een gezellige en veilige jaarwisseling! 
Breda telt af naar 2017.  Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een traditie in 
Nederland. Om de jaarwisseling goed te laten verlopen en om overlast te beperken is er een aantal 
regels ten aanzien van vuurwerk:  

 Illegaal vuurwerk is niet voor niets illegaal. Het is onvoorspelbaar, gevaarlijk en geeft veel
overlast.

 Legaal vuurwerk is te koop op donderdag 28,29,30 december bij erkende verkoopadressen.

 Afsteken van vuurwerk mag van zaterdag 31 december 18.00 uur tot zondag 1 januari 02.00
uur.

 Opruimen hoort bij rommel maken, ook na het afsteken van vuurwerk.

 Vuurwerkoverlast melden per telefoon 0900-8844 (politie).

 Vuurwerkschades (aan bijvoorbeeld speeltoestellen, prullenbakken, ondergrondse containers)
melden per telefoon 14 076 (gemeente) of via de app BuitenBeter.

 Vreugdevuren zijn niet toegestaan in Breda.

 Respecteer en geef ruimte aan hulpverleners zoals ambulancepersoneel, politie en brandweer
medewerkers.

 Hou rekening met anderen en huisdieren  als u vuurwerk afsteekt.

 Maak er een feest van voor iedereen.

De gemeente Breda wenst u hele fijne feest dagen en een mooi uiteinde toe. 

Raadsbrief 

Volgt. 

Twitter: gemeente Breda 

Voorlopige planning twitterberichten door de gemeente Breda 

Datum/tijd Tekst 

Woensdag 14 dec. 12.00 uur Vuurwerk(geluids)overlast: meldt dit via 0900-8844. Schade aan 
gemeentelijk voorzieningen: via BuitenBeter app of 14076. Alle 
meldingen betrekken we bij de aanpak van vuurwerkoverlast deze 
maand. 

Woensdag 27 dec. 12.00 uur Vuurwerk. Ben je 16 jaar of ouder dan mag je op 28.29.30 
december vuurwerk kopen bij de erkende verkoopadressen. 
Afsteken alleen van 31-12 (18.00u)-01-01 (02.00u). Link naar 
website. 

Zondag 31 december 09.00 uur Oudejaarsdag, maak het gezellig, afsteken vuurwerk alleen tijdens 
de afsteektermijnen.   plus  afbeelding plaatje afsteektijden 

1 januari 00.00 uur  @Breda wenst al haar inwoners een gelukkig nieuwjaar   plus   foto  
vuurwerk 



33 Integraal Plan van Aanpak jaarwisseling 2017-2018 

1 januari 10.00 uur @Breda is al begonnen met opruimen van de vuurwerkresten. 
Helpt u ook mee? 
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C. Juridisch kader 
 
Specifieke wet en regelgeving 
Naast de onverminderd geldende (lokale) wet en regelgeving ten aanzien van het handhaven van de 
openbare orde en (fysieke) veiligheid in gemeente is er een aantal meer jaarwisseling-specifieke 
kaders of regels te noemen. Die kaders zijn vertaald in of naar de producten die in dit Plan van 
Aanpak beschreven zijn.  
 

Kern Artikel/ Relevante passage/ toelichtingen 
 

Veilige opslag en verkoop van 
legaal vuurwerk 

 

 Vuurwerkbesluit; Wabo/ Wet Milieubeheer  

 Randvoorwaarden verbonden aan veilige aanlevering, opslag 
en verkoop van legaal consumenten vuurwerk.  

Verkoop vuurwerk 
 

Artikel 2.3.2  Vuurwerkbesluit/ AMvB 

 1 Het is verboden consumentenvuurwerk ter beschikking te 
stellen aan een particulier. 

 2 Het verbod geldt niet op 29, 30 en 31 december met dien 
verstande dat als een van deze dagen een zondag is het verbod 
eveneens op die zondag geldt, in welk geval het verbod om 
vuurwerk ter beschikking te stellen dan niet geldt op 28 
december. 

Afsteken 
Vuurwerkbesluit/ AMvB 

Artikel 2.3.6 Vuurwerkbesluit 

 Het is verboden vuurwerk, anders dan bedrijfsmatig, tot 
ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 
december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop 
volgende jaar. 

Brandstichting 
WbvSr, art. 157 

 Vreugdevuren. Hij die opzettelijk brand sticht, een ontploffing 
teweegbrengt of een overstroming veroorzaakt, wordt gestraft. 

Vervoer gevaarlijke stoffen 
Besluit externe veiligheid 
transportroutes 
Basisnet 

 Vervoer van vuurwerk en explosieven in Nederland. 

 Toegestaan is vervoer maximaal 333 kg (ADR klasse 1.4)  
zonder ontheffing Routering;  

 Wel nu toestemming nodig bij lossen vuurwerk op voor publiek 
toegankelijke plaats. Bij vervoer van alleen klasse 1.4 S is geen 
toestemming nodig. Gemeente verleent de toestemming. 
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