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VOORWOORD

Hoe moeten wij in Enschede rond oud en nieuw omgaan met vuurwerk? Jaarlijks wordt er veel 
plezier aan beleefd. Aan de andere kant ervaren veel mensen het vuurwerk ook als overlast. Vanuit 
die gedachte is bovengenoemde vraag een logische. En wie kan een dergelijke vraag nu beter 
beantwoorden dan de mensen in de stad zelf?

Op 10 juni zijn we daarom gestart met het G1000-traject. In totaal 350 inwoners en professionals 
zorgden voor de aftrap van een periode die op 11 november 2017 werd afgesloten met het eerste 
burgerbesluit in Nederland.

In die periode is er binnen de diverse werkplaatsen veel werk verzet. Ideeën werden uitgewerkt, 
professionals en mede-Enschedeërs geraadpleegd tot er uiteindelijk 6 voorstellen lagen. Gedurende 
het traject heb ik met veel bewondering gekeken naar de inzet die er vanuit de werkplaatsen getoond 
werd. Hoewel het niet altijd even makkelijk ging, bleef de energie en dat werkte stimulerend. Wat ook 
bleek uit het eindresultaat. Tijdens de slotbijeenkomst op 11 november kon ik dan ook niet anders 
dan mijn grote dank uit te spreken. 

In Enschede zijn we inmiddels gestart met de uitwerking van het burgerbesluit. Hoe zich dat de 
komende jaren ontwikkelt gaan we zien. We doen dat in ieder geval met alle Enschedeërs. Want één 
ding staat als een paal boven water: de stadsdialoog heeft er in ieder geval voor gezorgd dat vuurwerk 
bespreekbaar is geworden, terwijl dat daarvoor niet zo was.

Onno van Veldhuizen
Burgemeester van Enschede  
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PROCES

G1000ENSCHEDE – HET EERSTE BURGERBESLUIT VAN NEDERLAND!

Op zaterdag 11 november kwamen 73 burgers van Enschede bij elkaar in de Burgerzaal van het 
Stadhuis om samen een besluit te nemen over hoe om te gaan met vuurwerk in Enschede. De 
voorzitter van deze Slotbijeenkomst was burgemeester Onno van Veldhuizen. Op tafel lagen 6 
voorstellen van even zoveel werkplaatsen van inwoners, ambtenaren en experts, allen burger van 
Enschede. In de voorafgaande periode hadden zij de voorstellen opgesteld, de meesten gewoon in 
hun vrije tijd. 

Je kon je aanmelden voor deze taak aan het einde van de G1000Burgertop van 10 juni. Helemaal 
in lijn met de boodschap van een G1000: er is niemand die buiten de zaal zomaar uitvoert wat de 
deelnemers aan de G1000 belangrijk vinden, je zult dat zelf met elkaar moeten realiseren. De burgers 
in de werkplaatsen hadden dat begrepen: zij gingen aan de slag. De 73 burgers in de slotbijeenkomst 
van 11 november namen vervolgens de moeite om de resultaten van die werkplaatsen kritisch te 
beoordelen. En om samen te beslissen wat zij echt de moeite waard vinden om uit te voeren: het 
eerste Burgerbesluit van Nederland.
Inmiddels is dit Burgerbesluit integraal voorgelegd aan de raad van Enschede, met het voorstel om 
nog voor de jaarwisseling met de uitvoering ervan te starten. 

Hoe kwam het zover?
In de nieuwjaarstoespraak van januari 2017 sprak de burgemeester van Enschede zijn verwondering 
uit over de wijze waarop door een deel van de Enschedeërs Oud- en Nieuw gevierd werd. En hoe zij 
met vuurwerk om gaan. Hij beloofde de stad een Vuurwerkdialoog. Iemand suggereerde toen om dit 
in de vorm van een G1000 te doen. In maart 2017 zat Harm van Dijk van het Platform G1000.nu bij 
Onno van Veldhuizen - de burgemeester - aan tafel om een partnerschap van de Gemeente Enschede 
en het Platform G1000.nu te bespreken. Dit partnerschap, waarbij de gemeente de principes van de 
G1000 garandeerde te respecteren, werd het vertrekpunt voor een intensieve samenwerking van een 
half jaar.

G1000.nu
Het Platform G1000.nu is een burgerinitiatief en is opgericht na de eerste G1000 in Amersfoort. Zie  
www.g1000.nu. Doel van het platform is democratische vernieuwing door inzet van dialoog en loting. 
Middel is het organiseren van een G1000 in elke gemeente. Om lokale initiatieven te ondersteunen 
heeft het Platform een werkwijze, een aantal hulpmiddelen en een hoop expertise ontwikkeld om het 
voor lokale initiatiefnemers makkelijker te maken een G1000 te organiseren. Tot en met 2017 heeft zij 
in totaal 22 Burgertoppen – waaronder 16 G1000-en – georganiseerd of helpen organiseren. 

Voor het Platform was  de casus Enschede de eerste serieuze samenwerking met een gemeentelijke 
organisatie. Uit angst om zichzelf en het format te corrumperen waren tot dan toe alle vragen 
om samenwerking van gemeentes afgewezen. Alleen verzoeken van burgers werden tot dan toe 
gehonoreerd. Maar G1000-en hadden onvoldoende impact. En het werd steeds moeilijker om 
initiatiefnemers voor de immense klus van het organiseren van een G1000 te vinden. 
 
De oplossing was een wijziging van het uitgangspunt: Vanaf 1 januari 2017 wordt door het G1000.
nu intensief samengewerkt met gemeenten. De eerste was Enschede. Inmiddels is ook een G1000 
gestart in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland. En er zijn serieuze contacten over een 
G1000 met Bronckhorst, Diemen, Heerenveen, Nissewaard en Cuijk. Het principe van delen van 
eigenaarschap – centraal in een G1000 – blijkt ook te gelden voor de organisatie van een G1000. Als 
de Gemeente mede-eigenaar is worden de resultaten veel makkelijker door haar geaccepteerd. Om 
het mede-eigenaarschap te onderstrepen laat het Platform zich ook betalen door de gemeente. Dat 
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blijkt te werken.

De Burgertop
Op zaterdag 10 juni werd de G1000Burgertop georganiseerd. 10.000 Inwoners van Enschede 
waren uitgenodigd door hen te loten uit de BRP. 500 van hen meldden zich aan om mee te 
doen. Professionals die in hun werk met vuurwerk of de gevolgen van verkeerd gebruik worden 
geconfronteerd werden geworven. Ambtenaren werden enthousiast gemaakt om mee te doen en 
politici  uitgenodigd om deel te nemen. Dit alles vanuit één van de leidende principes van de G1000:
Het hele systeem in de zaal – de verschillende actoren in de gemeenschap rond de vraag doen mee
De overige 6 principes op een rij:
• Loting – iedereen heeft een gelijke kans om deel te nemen
• Gelijkwaardigheid – we zijn allemaal burgers
• Dialoog – als zoektocht naar wat wij delen en niet langer aandacht vestigen op onze verschillen
• Deelnemers leiden zichzelf – wij weten zelf het best wat belangrijk is voor onszelf en onze 

gemeenschap
• Transparantie – het is altijd helder hioe de keuzes in het proces tot stand komen
• Veiligheid – het is voor iedereen veilig om deel te nemen

Tijdens het ochtendprogramma doen wij in een G1000Burgertop een ‘World Café’, hier Vuurwerk-café 
gedoopt, waarbij de deelnemers in 3 rondes van 20 minuten aan een tafeltje met 4 personen spreken 
over een centraal gegeven vraag. Na die eerste ronde zoekt iedereen een nieuwe tafel met nieuwe 
personen en begint het gesprek over de tweede vraag. En vervolgens, na weer een wissel, een gesprek 
van 20 minuten over de 3e vraag. Dit waren de vragen:
• Wat vind jij belangrijk bij het omgaan met vuurwerk?
• Wat moet er gebeuren
• Wat kun/wil jij bijdragen om te zorgen dat dit ook gebeurt?
Door na afloop van elke ronde de deelnemers te vragen om via de smartphone een woord door te 
geven ontstond zo een verzameling van een kleine 1000 woorden. Die woorden gaven samen weer 
wat de levende thema’s zijn in de groep als het over het gebruik van vuurwerk gaat. Wij presenteren 
die woorden na afloop van de 3e ronde in een wordle aan de deelnemers, zodat in één oogopslag 
duidelijk is wat de thema’s zijn waarover verder gesproken moet worden: de woorden die het grootst 
worden afgebeeld.

Op basis van deze uitkomst  werd in overleg met de zaal een agenda van 7 thema’s opgesteld:
1. Handhaving
2. Voorlichting en opvoeding
3. Veiligheid
4. Georganiseerd en vuurwerk
5. Traditie
6. Verantwoordelijkheid
7. Vuurwerkvrije zone
8. ‘Wild Card’

De thema’s – de agenda van de top - zijn in het middagprogramma elk door een aantal werkgroepen 
van 8 deelnemers simultaan uitgewerkt tot in totaal 40 voorstellen. Daarvoor kiezen alle deelnemers 
tijdens de lunch de tafel waaraan zij tijdens de middag willen werken. Vooraf is bepaald aan welke 
tafel welk onderwerp besproken gaat worden. Aan elke tafel kunnen 8 deelnemers werken. 1 van hen 
is vooraf getraind als tafelsecretaris. Hij/zij maakt in het programma ‘Prezi’ een verslag en uiteindelijk, 
samen met de deelnemers, een presentatie van wat er aan tafel besproken is. Omdat dit gebeurt op 
een Tv-scherm dat bij de tafel staat, kunnen alle deelnemers meedoen met het maken van het verslag 
en de presentatie. We gebruiken dus een soort van digitaal flip-overvel.

Het gesprek in de werkgroep verliep gestructureerd: eerst deelden de deelnemers aan tafel waarom 
zij het onderwerp belangrijk vonden. Daarna zochten zij met elkaar naar wat zij daarin deelden. Dit 
werd samengevat in een zin op het scherm. Wij noemen dit de ‘Droom’. Toen die op het scherm 
stond werden alle deelnemers uitgenodigd om tijdens de theepauze door de zaal te lopen en zich 
te verdiepen in de dromen van de andere deelnemers: het ‘Kijkje bij de buren’. Na afloop van de 
theepauze  gingen zij aan hun eigen tafel verder met de vertaling van de droom in een concreet en 



6Stadsdialoog Vuurwerk

praktisch voorstel: ‘Doen’. Toen zij dit met elkaar uitgewerkt hadden werd er samen gewerkt aan de 
presentatie. Dit onderdeel werd dus afgesloten met in totaal 40 presentaties. Deze zijn alle op www.
G1000Enschede.nl te raadplegen.

De deelnemers kunnen stemmen met hun badge die een RFID-chip bevat. Deze chip wordt door 
ons geladen met 4 stemmen. Door de badge langs een lezer te halen die onder het scherm is 
aangebracht, wordt de stem uitgebracht. Met behulp van speciaal voor G1000 ontwikkelde software 
worden de stemmen vervolgens ‘real time’ uitgelezen  en de resultaten direct aan de deelnemers 
getoond. 

Tot slot kregen de deelnemers de vraag om zich bij het verlaten van de zaal aan te melden voor het 
vervolg – de uitwerking van de ideeën in concrete voorstellen. Aangezien zij met elkaar eigenaar zijn 
van de ideeën, zullen zij er zelf mee aan de slag moeten.  Zo’n 184 deelnemers meldden zich spontaan 
aan voor het vervolg op 1 juli. 

De G1000Burgertop werd afgesloten met een drankje en een hapje voor iedereen die zin had om nog 
even na te praten. Dat waren er velen, die op allerlei manieren blijk gaven van hun enthousiasme voor 
de gevolgde werkwijze en de manier waarop zij inbreng konden leveren.

Het Burgerforum

Werkplaatsen
De voorstellen die op de Burgertop gemaakt werden zijn noodgedwongen niet erg uitgewerkt, 
simpelweg omdat de tijd daarvoor ontbrak. Dus hebben we een vervolgtraject ingericht. Werkplaatsen 
van burgers die de uitwerking van een deel van de  ideeën uit de voorstellen voor hun rekening 
namen. Elke werkplaats koos daarbij een eigen thema. De werkplaatsen kwamen zo vaak bij elkaar als 
nodig was om tot een uitgewerkt voorstel te komen. 

1 juli was de Kick-off in de Burgerzaal van het Stadhuis van Enschede, op 1 november moesten ze 
hun voorstellen indienen. Dat leek lang maar was dat niet, omdat de zomerperiode er tussen zat. De 
werkplaatsen waren:
• Werkplaats Scholen
• Werkplaats G’kig Niej-Joar zonder overlast
• Werkplaats Voorlichting
• Werkplaats Handhaving
• Werkplaats Upgraden consumentenvuurwerk
• Werkplaats Verantwoordelijkheid

Campaigners
Vanuit elke werkplaats werd iemand gevraagd om zich aan te melden als zgn. ‘campaigner’: iemand 
die vanuit de werkplaats aan de slag wilde met het aan de man brengen van de voorstellen. De 
campaigners hebben met elkaar en onder leiding van het hoofd communicatie van de Gemeente 
Enschede een aantal acties ingezet om te zorgen dat Enschede iets van de Vuurwerkdialoog zou 
merken. De uitgebreide presentaties van de werkplaatsen in de pers. En de presentatie op het digitale 
platform.

Digitaal Platform
Elke werkplaats kreeg een plek op een digitaal forum op de website van G1000Enschede om de 
eigen ideeën en voorstellen te delen met de rest van de stad. In de hoop dat daar op gereageerd zou 
worden. Dat viel tegen, uit eigen beweging waren vooral de werkplaatsleden op het forum actief en 
weinig stadsgenoten. Pas toen dagblad Tubantia uitgebreid aandacht ging besteden aan de ideeën die 
in de werkplaatsen werden uitgewerkt, toen kwam er wat verkeer op de website. Maar al met al bleef 
dit nog beperkt. Om een digitaal platform werkelijk van de grond te krijgen, moet het gecombineerd 
worden met echte bijeenkomsten.

Werkateliers
Om het werk in de werkplaatsen te ondersteunen zijn op verzoek van de deelnemers een 3-tal 
werkateliers georganiseerd. Tijdens deze ateliers werkten alle werkplaatsen tegelijkertijd in één 
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ruimte, maar aan aparte tafels, aan hun eigen voorstellen. Op die manier samenwerken is fijn om 
informatie uit te wisselen. Wij konden informatie over het proces delen, de deelnemers konden 
onderling zaken uitwisselen en elkaar informeren wat ze aan het doen waren. In één van de 
werkateliers konden de deelnemers met lokale experts sparren over hun ideeën. In een ander atelier 
werden ze o.a. voorbereid op de panelgesprekken en konden ze hun presentatie voorbereiden. Het 
werken in de ateliers gaf de deelnemers houvast.

Regiegroep 
Om met elkaar de opzet en voortgang van het proces te bespreken is een regiegroep ingesteld, 
bestaande uit een vertegenwoordiger van elke werkplaats en de leden van de projectgroep. In eerste 
instantie functioneerde deze regiegroep slecht, omdat het doel niet heel duidelijk was. Pas toen in de 
tweede helft van het Burgerforum er echt een aantal issues onder de deelnemers speelden, werd de 
functie van de regiegroep duidelijk. Het feit dat de regiegroep op een aparte avond vergaderde en 
daardoor de agenda’s extra belaste hielp ook niet mee.

Het Burgerbesluit
Om de impact verder te vergroten werd de G1000 in Enschede aangepast en uitgebreid met een 
Burgerbesluit. Voorheen kende de G1000 een diffuus einde. Na de vorming van werkplaatsen was het 
toen aan deelnemers hoe, wanneer en aan wie zij wilden rapporteren. De vraag van Enschede was 
van een andere aard en veronderstelde een plenaire afronding en een eenduidig eindresultaat. 
Daarom werd besloten om het dit keer anders te doen. In de vergadering van 11 november, de 
‘Slotbijeenkomst’  van deelnemers zijn voorstellen gewogen en is over alle voorstellen afzonderlijk 
gestemd.  De aangenomen voorstellen vormden gezamenlijk het Burgerbesluit Vuurwerk van de 
gemeente Enschede. De vergadering werd voorgezeten door Onno Veldhuizen, de burgemeester. De 
stemming gebeurde hoofdelijk, door op te staan als je voor een voorstel was. De  voorstellen werden 
ingeleid met een filmpje van de lokale omroep in de vorm van een pitch van 1 minuut. Hierna was er 
gelegenheid om een stemverklaring af te leggen, voor resp. tegen het voorstel en vond de stemming 
plaats.

De Slotbijeenkomst stond open voor alle deelnemers van de Burgertop van 10 juni. Vanuit de 
gedachte dat het mandaat voor de werkplaatsen tijdens de Burgertop door hen geformuleerd is. De 
werkplaatsen waren aan de slag gegaan met dit mandaat. De deelnemers van de Burgertop konden in 
die logica het best beoordelen of de voorstellen van de werkplaatsen in overeenstemming zouden zijn 
met wat zij op 10 juni besproken hebben.

Panelgesprekken
Om de leden te informeren over de voorstellen en de kwaliteit ervan zijn ’s ochtends voorafgaande 
aan de slotbijeenkomst op 11 november panelpresentaties georganiseerd. De 6 werkplaatsen hebben 
in 6 gespreksrondes met 3 panels een ronde-tafel-gesprek gevoerd: een burger-panel, een expert-
panel en een politici-panel. Ieder die dat wilde kon bij de gesprekken meeluisteren en zo zelf zijn of 
haar mening vormen. En als je er niet bij kon zijn, kon je de gesprekken op afstand volgen via een 
livestream op de website: zie www.g1000enschede.nl

Het Burgerbesluit – zie ook www.g1000enschede.nl - werd door alle stemgerechtigden van de 
Burgerraad ondertekend en overhandigd aan de burgemeester om dit besluit ter kennis te brengen 
van de gemeenteraad met het verzoek dit uit te voeren. Deelnemers die dit wilden konden zich 
aanmelden voor een zgn. Monitor- of Klankbordgroep. Zij gaan de correcte afhandeling van het 
Burgerbesluit volgen. Eén van de werplaatsen – Handhaving – van wie het voorstel nipt werd 
afgewezen door de Burgerraad, gaf aan zelfstandig verder te gaan en haar voorstel ook los van de 
gemeente uit te willen voeren met die burgers die daarvoor zouden voelen.

Harm van Dijk
Amersfoort, 12 december 2017
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BURGERBESLUIT
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VOORSTELLEN

De volgende voorstellen zijn aangenomen:
1: Scholen - 58 stemmen
2: G’kig Niej-Joar zonder overlast - 46 stemmen
3: Voorlichting - 44 stemmen

De volgende voorstellen hebben het niet gehaald:
4: Handhaving - 35 stemmen
5: Upgrade consumentenvuurwerk - 11 stemmen
6: Verantwoordelijkheid - 5 stemmen

Ik vond het een leuk samenzijn, waarin 
vele aspecten omtrent het vuurwerk 
besproken zijn. Er kwamen ook veel 
punten aan de orde, waar ik niet eens 
aan gedacht had. Maar het was een 
zinvol samenzijn, waaruit vele ideeën 
zijn ontstaan, die nog verder uitgewerkt 
dienen te worden.

“

”
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Werkplaats Scholen - 58 stemmen
Jeugd Enschede: “wij willen een spetterend Oud & Nieuw”

1. Wat is jullie voorstel?
Deze werkplaats wil de bewustwording omtrent vuurwerk bij de jeugd vergroten. 
Doel is dat zij op een veilige manier voor zichzelf en omgeving prettig en feestelijk de 
jaarwisseling vieren. Investeren in bewustwording bij de jeugd ziet deze werkplaats als 
grote meerwaarde. Immers ‘jong geleerd, is oud gedaan’.

Bijkomend omvat het voorstel ook voorlichtingscomponenten voor ouders / verzorgers 
en onderwijzend personeel.

2. Wat is de doelgroep?
De voorstellen van deze werkplaats richten zich op meerdere doelgroepen in Enschede:
1. Leerlingen in de leeftijd 8 tot 14 jaar ofwel uit de groepen 5 t/m de brugklas
2. Onderwijzend personeel
3. Ouders / verzorgers

3. Wat maakt jullie voorstel bijzonder?
Om te inventariseren waar op het gebied van vuurwerkvoorlichting exact behoefte aan 
is, heeft deze werkplaats enquêtes uitgezet onder alle Enschedese basisschooldirecties 
en leerlingen van één Enschedese school uit het middelbaar onderwijs.

Op basis van de respons van 12 basisschooldirecties en 80 leerlingen van één school uit 
het middelbaar onderwijs bestaat het voorstel van deze werkplaats uit drie onderdelen:

1. Jaarlijks terugkerend lesprogramma waarin één school in het voortgezet 
onderwijs onder begeleiding van een professionele organisatie een campagne gericht 
op alle jongeren in Enschede gaat voeren. Het programma omvat thema’s als wet- en 
regelgeving, veiligheid, milieu en omgeving, omgangsnormen maar uiteraard óók de 
plezierfactor.
2. Het creëren van een centraal informatiepunt waarin bestaande 
voorlichtingsmaterialen, – methoden en –initiatieven middels een digitale databank op 
de website van de gemeentelijke website worden bijgehouden.
3. Betrekken ouders / verzorgers in hun rol als voorlichter middels het sturen van 
een jaarlijkse nieuwsbrief. Eventueel aangevuld met een veiligheidspakketje bestaande 
uit een vuurwerkbril, aansteeklont en oordopjes.
 
Om de effectiviteit van de voorlichtingsprogramma’s te meten en inhoud te 
actualiseren, stelt de werkplaats daarnaast voor dat de gemeente Enschede de enquête 
jaarlijks steekproefsgewijs herhaalt.

4. Wie hebben jullie nodig om je voorstel uit te kunnen voeren?
1. Optie is een externe partij met ervaring op dit gebied in te schakelen. Dit neemt 
de ontwikkelingskosten van een lesprogramma weg en ontlast scholen in de drukke 
eindejaarsperiode. Na een of enkele jaren kan deze aanpak vervolgens middels een 
“train-de-trainer-concept” overgedragen worden aan een lokale partner (n.t.b. in 
overleg).
2. Het inventariseren, beschikbaar maken en jaarlijks actualiseren van bestaande 
informatie is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld door 
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ruimte in te passen op de gemeentelijke website. De afdeling communicatie is bereidt 
dit te faciliteren.
3. De gemeente Enschede levert jaarlijks een geactualiseerde opzet voor een 
gestandaardiseerde brief gericht aan ouders / verzorgers van kinderen in de leeftijd 8 
tot 14 jaar. Verspreiding vindt vervolgens bijv. via de schoolnieuwsbrief plaats.

5. Wat is nodig om jullie voorstel te realiseren?
Om het voorstel een duurzaam en toekomstbestendig karakter te geven, is het 
financiële gedeelte opgesteld voor de komende drie jaar.
1. €13.000,- (1e jaar €5.000,-, daar op volgende jaren €4.000,- p/j)
2. Geen extra kosten
3. Het jaarlijks opstellen van een brief breng geen extra kosten met zich mee. De 
eventuele veiligheidspakketjes kosten c.a. €10.500,- (ca. € 3.500,- p/j, afhankelijk van het 
aantal leerlingen per schooljaar )

Streven van deze werkplaats is ten minste een derde middels cofinanciering te 
bekostigen. Verschillende partijen zijn hiervoor inmiddels benaderd. De gemeente 
Enschede is verantwoordelijk voor verdere uitvoering.

6. Hoe zien jullie de planning? Wanneer denken jullie dat je voorstel ingevoerd 
kan worden?
1. Vanwege de benodigde voorbereiding en financiering kan ontwikkelen en/
of aankopen van een op maat gemaakt lesprogramma dit jaar niet meer uitgevoerd 
worden.
2. Kan nog voor de jaarwisseling uitgevoerd worden.
3. Het opstellen van een brief gericht aan ouders / verzorgers van kinderen in de 
leeftijd 8 tot 14 jaar kan nog voor de jaarwisseling uitgevoerd worden. Het samenstellen 
van veiligheidspakketjes bestaande uit een vuurwerkbril, aansteeklont en oordopjes is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van cofinanciering.
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Werkplaats G’kig Niej-Joar zonder overlast - 46 stemmen
Vuurwerkvrije zones

Dag meneer de Burgemeester,

Mag ik mij aan u voorstellen. Ik ben Tante Truus uit de Borneostraat. Ik heb voor u een 
geweldig voorstel gemaakt, samen met een aantal andere hele slimme inwoners van

Enschede. Ik kende ze voorheen niet, maar 
nu inmiddels heel goed.

Want wij hebben de afgelopen maanden 
keihard samen gewerkt voor u.

Wij hebben keihard gewerkt omdat de 
vuurwerkoverlast bij iedereen die ik ken de 
spuigaten uitloopt.

Mijn buurman Dirk durft eind december 
de deur niet meer uit om zijn boodschapjes 
te doen. Mijn vriendin Annie, die een 
heel lief hondje heeft, laat haar hondje 

noodgedwongen op het balkon uit. Zo bang is het

beestje. Mijn zoon Hans, die een leuke winkel heeft, heeft in december minder klanten, 
omdat er vuurwerk voor zijn winkeltje wordt afgestoken. En klap op de vuurpijl is dat 
mijn schoonzus Elly, die schooljuf is, de Nieuwjaarsborrel met haar collega’s in een 
ander schoolgebouw moet houden omdat de ruiten uit de gymzaal zijn weggeblazen 
door rotjes.

Dat moet echt veranderen. Wij zijn blij dat wij de mogelijkheid hebben om daar 
verandering in te brengen. Iedereen mag maar overal vuurwerk afsteken of het nu 
gevaar oplevert, schade veroorzaakt of mensen en dieren overlast bezorgt, het mag 
allemaal. Van de nationale politiek hoeven wij niet veel te verwachten, dat weet u. Die 
willen niks en die doen niks. Gelukkig u wel.

Wat wij willen is heel simpel en ook heel eerlijk. Wij willen dat iedereen, als het gaat om 
het afsteken van vuurwerk, wat meer rekening met elkaar houdt. Wij willen dat niemand 
meer gevaar, schade of overlast ondervindt. Mensen niet en dieren niet.

Maar… wij hebben vooral zo ons best gedaan omdat vuurwerk eigenlijk enorm gevaarlijk 
is. Afgerukte vingers, blindheid aan een oog, zeer ernstige brandwonden, allemaal 
verschrikkelijke letsels. Het lijkt er elk jaar gewoon bij te horen. En het ergste van alles 
is: het zijn meestal ook nog eens gewone omstanders die een dergelijke oorlogswond 
oplopen. Verschrikkelijk, meneer de Burgemeester. Daarom hebben wij nog harder ons 
best gedaan.

Nu weet ik dat mensen uit de politiek graag dikke rapporten willen hebben met 
allemaal moeilijke en gewichtige woorden erin. Ik ga u met mijn eigen woorden 
vertellen wat u te doen staat om de overlast een halt toe te roepen in onze stad. Want 
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op zich is ons voorstel niet eenvoudig. Het is een concept: een concept voor een 
maatschappelijke verandering. Precies: een maatschappelijk verandering die van 
start zal gaan in Enschede.

Wij zijn bij de ontwikkeling van ons voorstel niet over één nacht ijs gegaan. Wij 
hopen dat u, en iedereen die dit voorstel leest, er net zo enthousiast over is als wij 
dat zijn.

Namens de werkgroep Gelukkig Niej-joar, zónder vuurwerkoverlast! Tante Truus 
uit de Borneostraat
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1. Wat is ons doel?

De reden waarom wij tot dit voorstel zijn gekomen is dat, kortgezegd, iedereen de 
overlast van het vuurwerk zat is. Iedereen ergert zich groen en geel aan de schade en 
overlast die het vuurwerk elk jaar weer veroorzaakt.

Het moet anders.

Wat wij willen is eenvoudig, maar niet simpel. Wij willen een mentaliteitsverandering 
doorvoeren.

Ons doel

Ons doel is klip en klaar: niemand (!) mag meer enig gevaar, schade of overlast 
ondervinden van vuurwerk. Vuurwerk mag mensen en dieren in Enschede niet meer in 
gevaar brengen, geen schade meer berokkenen en geen overlast meer bezorgen.

Dit betekent niet een verbod op vuurwerk, maar een voorstel waarbij maximaal 
rekening wordt gehouden met anderen, zowel mensen als dieren.

Alleen als iemand zich er van bewust is dat vuurwerk andere mensen en dieren schade, 
gevaar of overlast kan toebrengen, gaat deze er ook rekening mee houden.

2. Hoe gaan wij ons doel realiseren?

Als er in gebieden van Enschede enige kans op gevaar, schade of overlast door 
vuurwerk is, dan wordt het in deze gebieden wettelijk verboden om vuurwerk af te 
steken.

1. Wettelijke vuurwerkvrije zones

Als mensen overlast ervaren, wordt het gebied waar overlast wordt ervaren, uitgesloten 
van het afsteken van vuurwerk. Een gebied waar enig gevaar, schade of overlast dreigt 
wordt een:

wettelijke vuurwerkvrije zone.

Een wettelijke vuurwerkvrije zone is een gebied waar het wettelijk verboden is om 
vuurwerk af te steken. Verboden omdat er concrete en gerichte feiten zijn, die maken 
dat er overlast dreigt.

Beste burgemeester, let u vooral op het woordje ‘enig’. Dit is 
bij uw besluiten in de toekomst belangrijk. Dit woord moet 
u, en mag u wettelijk ook, letterlijk nemen. Bij kans op enig 
gevaar, bij kans
op enige schade of bij kans op enige overlast worden de in dit 
voorstel beschreven maatregelen van kracht. Een afweging 
en motivatie van een besluit kan best kort zijn, hoor.
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Als er gevaar, schade of overlast door vuurwerk in een gebied dreigt, dan wijst de 
gemeente Enschede dit gebied aan als wettelijke vuurwerkvrije zone. Het is dan wettelijk 
verboden om in dit gebied vuurwerk af te steken. De wet staat toe dat gemeenten 
gebieden waar er mogelijk enige kans op gevaar, schade of overlast is, aan te wijzen als 
wettelijke vuurwerkvrije zone.

2. Vrijwillige vuurwerkvrije zones

Inwoners van Enschede die menen gevaar, schade of overlast te ondervinden van 
vuurwerk, maar dit niet met concrete en gerichte feiten kunnen onderbouwen, of 
uitsluitend last van vuurwerk te hebben, worden in de gelegenheid gesteld om het voor 
de inwoner relevant gebied te bestempelen als:

vrijwillige vuurwerkvrije zone.

Vrijwillige vuurwerkvrije zones zijn gebieden, vaak rondom de woning of het bedrijf, 
waar inwoners om een persoonlijk reden last hebben van het afsteken van vuurwerk. 
Inwoners verzoeken in een vrijwillige vuurwerkvrij zone vriendelijk om liever geen 
vuurwerk af te steken. Dit doen zij door het plaatsen van een door de gemeente 
Enschede gefaciliteerd bordje voor hun raam of deur.
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3. Hoe de maatschappelijke verandering te realiseren?

Bij de ontwikkeling van dit voorstel is nauwgezet gekeken naar de maatschappelijke 
mentaliteitsverandering zoals deze voltrokken is voor wat betreft het gevaar, de schade 
en de overlast van het roken.

Met dit voorstel is het niet meer vanzelfsprekend dat er overal maar vuurwerk 
afgestoken mag worden. Een voorstel dat eigenlijk heel erg lijkt op de inmiddels 
doorgevoerde maatschappelijke mentaliteitsverandering dat het niet meer 
vanzelfsprekend is dat je overal maar mag roken.

Vroeger mocht je overal roken, waar je maar wilde, hoefde je met niemand rekening te 
houden, net bij als het afsteken van vuurwerk zoals dat momenteel het geval is.

De rookmentaliteit is veranderd. Veranderd omdat mensen zich er van bewust van 
zijn geworden dat bij het roken er gevaar, schade en overlast voor anderen ontstaat. 
Anderen die meeroken krijgen ook longkanker.

Dit heeft ertoe geleid dat het niet vanzelfsprekend is dat er overal maar gerookt mag 
worden.

Rokers houden rekening met anderen én er zijn minder mensen gaan roken.

Er ontstonden gebieden waar het wettelijk verboden was om te roken. Op het werk, in 
het café, in het vliegtuig, in de bibliotheek, etc. Wettelijke rookvrije zones.

Naast de wettelijke rookvrije zones zijn er ook gebieden waar het volgens de wet niet 
verboden is om te roken, maar het een vriendelijke verzoek is om dat liever niet te 
doen.

Vrijwillige verzoeken om niet te roken zoals het verzoek om:

• liever niet bij u in huis te roken,
• liever niet bij de ingang van het ziekenhuis te roken,
• of liever niet op het schoolplein een sigaret op te steken.

Niet wettelijk verboden, maar een vriendelijke verzoek om het niet te doen. Vrijwillige 
rookvrije zones.

Deze maatschappelijke ontwikkeling wordt bij dit voorstel gevolgd om eenzelfde 
mentaliteitsverandering te realiseren. Belangrijk, omdat vooral bij de handhaving een 
enorme winst valt te halen als een gelijksoortige proces is te verwachten.

Kijk meneer de Burgemeester, dit is echt de kracht van ons 
voorstel. Wij dupliceren nagenoeg 1 op 1 een voltrokken 
en bewezen mentaliteitsverandering, op bijna dezelfde 
manier. Dit maakt dat er een gerede kans is dat wij dezelfde 
resultaten mogen verwachten.



18Stadsdialoog Vuurwerk

4. Welke gebieden worden wettelijke vuurwerkvrije zones?

Kwetsbare inwoners, dieren, bedrijven en instellingen dienen te worden beschermd 
door een wettelijke vuurwerkvrije zone. In Enschede worden drie gebieden 
onderscheiden die een wettelijk beschermde vuurwerkvrije zone nodig hebben.

1. Gebieden die in andere gemeenten al als vuurwerkvrije zone operationeel zijn.
2 Gebieden die door inwoners of bedrijven worden aangedragen.
3. Gebieden waar dieren bescherming nodig hebben.
4. Gebieden die de gemeente op eigen initiatief aanwijst.

Gebieden waar volgens de gemeente met concrete en gerichte feiten kan worden 
onderbouwd dat er een kans is op enig gevaar, een kans is op enige schade of een 
kans is op enige overlast, worden door de gemeente, al dan niet op eigen initiatief, 
aangewezen als wettelijke vuurwerkvrije zone.

De gebieden zijn het hele jaar rond kwetsbaar voor vuurwerk. Alle wettelijke 
vuurwerkvrije zones zijn dan ook het hele jaar rond van toepassing voor alle soorten 
van vuurwerk.

ad 1. Gebieden die in andere gemeenten al operationeel zijn

Er zijn momenteel 77 gemeenten waar om verschillende, maar wettelijk gegronde, 
redenen vuurwerkvrije zones operationeel zijn om kwetsbare inwoners te beschermen 
tegen vuurwerk. Al deze redenen zijn allemaal, zonder uitzondering en per definitie, ook 
voor Enschede gegronde redenen voor eenzelfde vuurwerkvrije zone. Alle redenen die 
nu al bij alle andere gemeenten van toepassing zijn, worden allemaal overgenomen.

Wat betekent dit?

Is in de gemeente Amsterdam besloten om een wettelijke vuurwerkvrije zone in te 
stellen bij kinderboerderijen, dan worden ook in de gemeente Enschede alle gebieden 
met een kinderboerderij een wettelijke vuurwerkvrije zone. Is in de gemeente Arnhem 
besloten om een gebied waar eerder veel meldingen zijn geweest van vuurwerkoverlast 
een wettelijke vuurwerkvrije zone in te stellen, dan wordt in de gemeente Enschede een 
wettelijke vuurwerkvrije zone ingesteld in gebieden waar ook eerder veel meldingen zijn 
geweest. Etc.

Argumenten en redenen van andere gemeenten waar daadwerkelijk een wettelijke 
vuurwerkvrije zone is ingesteld, zijn voor de gemeente Enschede uitgangspunt om óók 
een wettelijke vuurwerkvrije zone in te stellen, zonder uitzondering.

De uitputtende lijst van argumenten en redenen die bij andere gemeenten hebben 
geleid tot een wettelijke vuurwerkvrije zone, is de lijst die de gemeente Enschede 
hanteert om met dezelfde argumenten en redenen wettelijke vuurwerkvrije zones aan 
te wijzen in de gemeente Enschede.

Burgemeester, wij moeten er zijn voor de zwakkere in 
onze samenleving. Als een andere gemeente het belangrijk 
vindt om een kwetsbare groep om een bepaalde reden 
tegen vuurwerk te beschermen, dan kunnen wij toch niet 
achterblijven?
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Wettelijke vuurwerkvrije zones in andere gemeenten bevinden zich bijvoorbeeld 
rondom:

• verzorgingstehuizen,
• zorginstellingen,
• kinderboerderijen,
• dierenpensions,
• ziekenhuizen,
• plaatsen waar honden worden uitgelaten,
• de binnenstad,
• parken,
• rond scholen die eerder schade door vuurwerk hebben ondervonden,
• kwetsbare gebouwen met bijvoorbeeld rieten daken,
• monumentale gebouwen,
• gebieden met onrust, vernielingen en meldingen in voorgaande jaren, etc.
 
Ad 2. Gebieden die door inwoners of bedrijven worden aangedragen

Als een inwoner, organisatie of bedrijf een persoonlijke, of voor zijn organisatie 
belangrijke, maar wel een gegronde reden of argument heeft om van een gebied een 
wettelijke vuurwerkvrije zone te maken rond zijn bedrijf of woning, dan wordt dit gebied 
een wettelijk vuurwerkwerkvrije zone. De inwoner, organisatie of bedrijf dient zijn 
verzoek wel met concrete en gerichte feiten te onderbouwen.
• Personen bijvoorbeeld middels een medisch advies van een huisarts, dierenarts 
of andere professional.
• Bedrijven middels een advies van de brandweer of bijvoorbeeld een 
veiligheidsinstelling.

Relevante redenen op basis van aard en ligging van organisatie zouden bijvoorbeeld 
kunnen zijn:

• benzinepomphouders,
• bedrijven met licht ontvlambaar materiaal in de opslag,
• organisaties met gasflessen in het magazijn,
• gebieden met een ophoping van mensen als winkelcentra, etc.

Diverse inwoners met een gegronde reden zouden kunnen zijn:

• hoog bejaarden,
• vluchtelingen of andere inwoners die uit een oorlogsgebied komen,
• mensen die epileptische aanvallen krijgen van vuurwerk,
• mensen die extreme angstgevoelens krijgen van vuurwerk,
• mensen die dieren houden, etc.
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Ad 3. Gebieden waar dieren bescherming nodig hebben

Dit voorstel beoogt de eliminatie van vuurwerkoverlast, zo goed als maar wettelijk 
mogelijk is, te regelen voor alle dieren in Enschede.

Uit de enquête van Dagblad Tubantia blijkt dat de overlast voor gezelschapsdieren hoog 
scoort als overlast indicator.

Dieren hebben door hun verscherpte zintuigen een ander interpretatie- en 
relativeringsvermogen van gevaar en een andere beleving van vuurwerk dan mensen 
dit hebben. Hierdoor zijn dieren extra kwetsbare inwoners van Enschede en dient hun 
leefomgeving beschermd te worden.

Elke gebied waar tamme en/of wilde dieren hun habitat of tijdelijke habitat hebben 
dient zonder uitzondering te worden beschermd tegen gevaar, schade en overlast door 
vuurwerk. Dit zijn gebieden:

• waar honden worden uitgelaten,
• kinderboerderijen,
• dierenklinieken en dierenpensions,
• natuurgebieden,
• parken,
• weilanden, e.d.

Alle groenstroken zijn zonder uitzondering wettelijke vuurwerkvrije zones. Groenstroken 
zijn natuurgebieden en dienen te worden beschermd. Omdat fietspaden, de paden die 
uitsluitend door fietsers mogen worden gebruikt, in de meeste gevallen als een smalle 
strook door natuurgebieden lopen, en daar in dit kader nagenoeg integraal bij horen, 
zijn fietspaden ook wettelijke vuurwerkvrije zones. Fietsstroken, die vaak aan de zijkant 
van een weg te vinden zijn, zijn geen fietspaden.

Bijkomend voordeel is dat er geen vuurwerkafval in de groenzones achterblijft, de 
zware chemicaliën van het overgebleven vuurwerk verdwijnen dan ook niet meer in de 
natuurgrond.

Luister meneer de Burgemeester. Dieren kunnen wel niet 
praten en klagen en ze kunnen ook niet stemmen, maar 
iedereen in Enschede met een huisdier baalt ervan dat 
hun beestje met zoveel angst de maand moet doorkomen. 
Wij gaan het voor ze regelen. Ook voor onze vele honden. 
Want wie vindt het nu leuk als er een rotje naast je ontploft 
als je net lekker aan het snuffelen bent op je favoriete 
groenstrookje.

Het is simpel. Is het groen (natuur) of rood (fietspad) onder 
je voeten, dan mag daar geen vuurwerk worden afgestoken. 
Lekker duidelijk ook zou ik zeggen.
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5. Welke gebieden worden vrijwillige vuurwerkvrije zones?

Vrijwillige vuurwerkvrije zones zijn gebieden waar inwoners een persoonlijke reden 
hebben om aan te geven dat zij van het afsteken van vuurwerk last ondervinden. De 
inwoners verzoeken om daar liever geen vuurwerk af te steken. Dit zijn inwoners van 
Enschede die menen gevaar, schade of overlast te ondervinden van vuurwerk, maar die 
dit niet met concrete en gerichte feiten kunnen onderbouwen, of uitsluitend last hebben 
van vuurwerk.

Bij een vrijwillige vuurwerkvrije zone kan de inwoner zich nergens anders op beroepen 
dan het morele appèl om hier gehoor aan te geven. Een vrijwillige vuurwerkvrije zone is 
een vriendelijk verzoek om in het gebied geen vuurwerk af te steken.

Er zijn twee soorten van vrijwillige vuurwerkvrije zones:

• persoonlijke vuurwerkvrije zones.
• gezamenlijke vuurwerkvrije zones.

Persoonlijke vuurwerkvrije zones

Iedere inwoner of bedrijf kan middels een door de gemeente Enschede gefaciliteerd 
bordje/kaart voor hun raam of deur de wens aangeven dat rondom haar of zijn huis of 
bedrijfsterrein, liever geen vuurwerk afgestoken wordt. Voor iedere inwoner worden er 
bordjes/kaarten beschikbaar gesteld.

Gezamenlijke vuurwerkvrije zone

Inwoners in een straat of inwoners in een buurt of bedrijven op een bedrijventerrein 
kunnen ook gezamenlijk afspreken een vrijwillige vuurwerkvrije zone te creëren. 
Bij gezamenlijke afspraken in een straat, de buurt of het bedrijventerrein om een 
vuurwerkvrije zone te creëren wordt dit door de gemeente Enschede gehonoreerd 
door deze vrijwillige vuurwerkvrije zone op de centrale vuurwerkvrije zone kaart van 
Enschede bij te tekenen samen met alle andere gezamenlijke vrijwillige vuurwerkvrije 
zones en de wettelijke vuurwerkvrije zones.

Ook hier, beste burgemeester, dringt een vergelijk met 
de mentaliteitsverandering rondom het roken zich op. Als 
iemand bij u in uw burgermeesterswoning een sigaret wil 
opsteken, wat wettelijk niet verboden is, dan kunt u toch ook 
zeggen: “Dat heb ik liever niet.”
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6. Hoe zit het met de wetgeving en de vuurwerkvrije zones?

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid om plaatsen aan te 
wijzen waar het afsteken van vuurwerk altijd verboden is.

Artikel 2:73 van de APV gaat over het gebruik 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.

Toch kunnen er, ondanks dat dit alleen op oudejaarsdag is toegelaten, plaatsen zijn 
waar het afsteken van consumentenvuurwerk te allen tijde niet toelaatbaar moet 
worden geacht (bijvoorbeeld bij ziekenhuizen, bejaardentehuizen, huizen met rieten 
daken, in winkelstraten, bij dierenasiels enz.).

Het tweede lid maakt het mogelijk om op te treden tegen het bezigen van 
consumentenvuurwerk in bijvoorbeeld een promenade, een passage, een portiek of een 
volksverzameling.
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7. Hoe weet iemand waar een wettelijke vuurwerkvrije zone is?

Voordat iemand vuurwerk afsteekt, dient de afsteker te controleren of deze bij het 
afsteken van het vuurwerk iemand schade, gevaar of overlast bezorgt.

1. De afsteker van het vuurwerk dient zich af te vragen of hij of zij zich in een 
natuurlijk gebied bevindt (groenstrook, park, weiland, e.d.) of op een bijbehorende 
fietspad. Dit zijn eenvoudig te identificeren gebieden. Er mag daar dan geen vuurwerk 
afgestoken worden.

2. De afsteker dient zich af te vragen of in het gebied waar deze zich in bevindt, 
mogelijk een vuurwerkvrije zone is. Dit doet deze door vooraf een speciale digitale kaart 
van Enschede te raadplegen waar alle zones op zijn ingetekend.

Op de digitale kaart staan de gebieden ingetekend waar een vuurwerkvrije zone is 
toegekend. Omdat mensen vuurwerk in hun eigen buurt afsteken is een statische kaart 
hierbij voldoende. Met een blik op de kaart zal het voor een ieder snel duidelijk zijn waar 
in de bekende buurt er geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Bij elk gebied staat ook aangegeven wat de reden van de vuurwerkvrije zone is. Dit is 
belangrijk voor het begrip en de acceptatie.

Daarnaast worden bedrijven, winkels, zorgcentra, winkelcentra, woningen, e.d. 
die onderdeel uitmaken van een vuurwerkvrije zone gefaciliteerd met additionele 
communicatiemiddelen om kenbaar te maken dat het betreffende gebied een wettelijke 
vuurwerkvrije zone is en dat vuurwerk afsteken daar verboden is.

Er worden bordjes/kaarten en posters gefaciliteerd die aangeven dat in dat gebied 
een wettelijke vuurwerkvrijzone van toepassing is. Deze aanduidingen hebben op zich 
geen wettelijke betekenis, maar moeten afstekers stimuleren om de digitale kaart te 
raadplegen.
 

8. Hoe zit het met de handhaving?

Met een gatendeken van vuurwerkvrije zones over Enschede is de vraag: hoe moet 
dit gehandhaafd worden? Hoe kunnen handhavers er voor zorgen dat er in die vele 
gebieden en gebiedjes geen vuurwerk afgestoken wordt?

Met betrekking tot de handhaving is het belangrijk te weten wat de huidige situatie is.

1. De formele wettelijke afsteektijden van vuurwerk zijn van 18.00 uur op 31 
december tot 2.00 uur op 1 januari.
2. De informele afsteektijden van vuurwerk zijn het hele jaar rond, met een piek in 
december.

In de huidige situatie lukt het geen enkele gemeente om de vuurwerktijden te 
handhaven. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het handhaven van de vuurwerktijden 
en vuurwerkoverlast in de huidige situatie onmogelijk is. Het lukt handhavers 
eenvoudigweg niet om het afsteken van vuurwerk te handhaven.
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U moet, beste burgemeester, als u met kerstreces bent, toch 
ook wel met kromme tenen thuis zitten, wetende dat uw 
handhavers, net als al die andere handhavers in Nederland, 
het gewoon niet lukt om de vuurwerkoverlast te handhaven? 
Toch lukt het wel bij het rookverbod en het verbod om met 
alcohol op achter het stuur te kruipen, ondanks de extreem 
lage pakkans. Van dat mechnisme maken wij ook gebruik.

Hier komt dit Vuurwerkvrije zone concept om de hoek kijken. Door nadrukkelijk grote 
aantallen gebieden met een duidelijke en logische reden uit te sluiten (wettelijke 
vuurwerkvrije zones) en mensen zelf de gelegenheid te geven actie te ondernemen 
(vrijwillige vuurwerkvrije zones) ontstaat er een andere situatie.

Het is niet vanzelfsprekend meer dat er overal maar vuurwerk afgestoken mag worden 
omdat dit voor anderen gevaar, schade of overlast oplevert. Dit zal leiden tot een ander 
bewustzijn. Vuurwerkafstekers zullen vooraf moeten controleren of er overlast ontstaat. 
Dit zal leiden tot een andere houding en gedrag. Alleen al de gedachte dat ze dit zouden 
moeten doen, zal al een gedragsverandering te weeg brengen.

Een vergelijk met andere gelijksoortige maatschappelijke bewustzijnsprocessen en 
veranderingsprocessen dringt zich hierbij op en dienen als referentie om eenzelfde 
proces te mogen verwachten.

Gevaar, schade en overlast door het roken

Vroeger mocht er overal gerookt worden. Iedereen mocht overal een sigaret opsteken. 
Net als het vuurwerk afsteken op dit moment. Toen het bewustzijn ontstond dat er 
gevaar, schade en overlast voor anderen ontstond, zijn er wettelijke maatregelen 
genomen. Maatregelen die ertoe hebben geleid dat er een ander bewustzijn rondom 
de gevaren van het roken ontstond én een ander bewustzijn als het gaat om de 
handhaving.

Ik heb als klein meisje de na-oorlogse periode van 
wederopbouw meegemaakt. Ik gelóóf in een samenleving die 
de wil heeft er samen uit te komen. Zelfregulering verdient 
echt een kans.

Kunt u het zich nog herinneren, meneer de Burgemeester. 
Hoe heftig waren de reacties wel niet toen aangekondigd 
werd dat op het werk niet meer gerookt mocht worden. “Ik 
ga hier weg!” Hoe heftig waren de reacties wel niet dat er in 
cafés niet meer gerookt mocht worden? “Ik blijf mijn sigaretje 
roken!”
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Alleen door dit vuurwerkvrije zones concept in zijn totaliteit 
te volgen ontstaat de mogelijkheid van handhaving door 
zelfregulering. Dit is toch een woord wat bij u, meneer de 
burgemeester, en al uw medebestuurders voor opgewonden 
gevoelens moet zorgen.

En toch staat er voor elk café geen politieagent. Niemand wordt ontslagen omdat 
deze op zijn werkplek aan het roken is. Mensen houden zich eraan. Niet omdat er 
gehandhaafd wordt. Mensen houden zich eraan omdat ze elkaar erop aan spreken. 
Zelfregulering.

De enige manier om vuurwerkoverlast te handhaven is als mensen zelf gaan handhaven 
door elkaar erop aan te spreken.

Door tools aan te reiken in de vorm van een uitgebreid netwerk van wettelijk 
vuurwerkvrije zones met een goede reden en vrijwillige vuurwerkvrije zones die mensen 
zelf creëren, wordt een situatie van zelfregulering gecreëerd.

Zelfregulering is de enige manier om vuurwerkoverlast te handhaven.

Eenzelfde maatschappelijk ontwikkeling doet zich momenteel voor bij het niet met 
alcohol op achter het stuur zitten. Vroeger maalde daar niemand om. Door tools aan 
te reiken, houdt men zich aan de regel door zelfregulering. Immers de pakkans is 
nagenoeg nihil, maar toch wordt het steeds zeldzamer dat iemand met een slok op 
achter het stuur gaat zitten. Een proces wat nog gaande is.

Het instellen van vuurwerkvrije zones zal ook niet direct het maximale resultaat 
opleveren. Het is een proces, een proces wat er toe zal leiden dat de gevaren, de schade 
en de overlast zullen afnemen.

Zelfregulering is daarbij the name of the game.

De kracht van de dialoog vond ik mooi 
om te zien, mensen met tegenstrijdige 
belangen uit alle lagen van de 
maatschappij die 1 voorstel maken. 

“
”
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9. Hoe wordt dit voorstel betaald?

Dit voorstel beoogt een afname van het gevaar van vuurwerk, een afname van de 
schade door vuurwerk en een afname van de overlast. Dit heeft een positief effect op 
diverse processen. Van minder schade aan straatmeubilair tot eenvoudiger opruimen 
van vuurwerk en van minder overlast bij dieren tot verbeteringen van het welbevinden 
van burgers.

De positieve effecten zullen leiden tot minder materiële schade, maar ook tot minder 
immateriële schade. Een verbetering van het welzijn van inwoners en dieren.

Van alle gemeentelijke processen die baat hebben bij de voordelen van de afname van 
de overlast, zullen de top 10 genieters gezamenlijk de kosten gaan dragen. Elke genieter 
draagt een tiende bij aan de kosten (mits onderling een andere verdeling als eerlijker 
wordt beschouwd).

Club van 10

10% Uit de hondenbelasting. Het zijn immers deze viervoeters die pro-
fiteren omdat er voortaan in hun uitlaatgebied geen vuurwerk meer 
wordt afgestoken.

10% Van Twente Milieu. Omdat het aantal plekken, waar vuurwerkafval 
opgeruimd moet worden, is afgenomen, maar ook omdat vuurwer-
kafval niet meer uit de natuur of de groenstroken hoeft te worden 
gevist.

10% Uit het onderhoudspotje stadsmeubilair. Schade aan stadsmeu-
bilair is een grote gemeentelijke schadepost. Een geringe terugloop 
van schade zal flinke financiële besparingen opleveren.

10% Van het Oranjefonds. Vrijwillige vuurwerkvrije zones brengen men-
sen bij elkaar. Bij elkaar omdat er in de buurt of in de straat geza-
menlijk afspraken worden gemaakt waar wel en waar niet vuurwerk 
af te steken.

10% Van letselschade verzekeraars. Bij ernstig letsel zijn de uit te keren 
letselschade bedragen hoog. Eén slachtoffer minder betaalt de bij-
drage al ruimschoots terug.

10% Vanuit de wijkbudgetten. Zelfregulering in buurten en straten 
draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk.

10% Van opstal verzekeraars. Het effectief inzetten van vuurwerkvrije 
zones zal schade aan opstallen verminderen.

10% Van de gezamenlijke vuurwerkhandelaren. Alle vuurwerkhandela-
ren dragen (vrijwillig) bij aan vermindering van overlast.

10% Van ziektekostenverzekeraars. Een hele kleine vermindering van 
het aantal letsels is al voldoende om deze bijdrage ruimschoots terug 
te verdienen.

10% Van de gemeente Enschede. De gemeente draagt financieel voor 
een tiende bij uit algemene middelen.
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10. Welke communicatiemiddelen zijn nodig?

1. In de communicatie staan twee bordjes/kaarten (400 g/m2) centraal. a. ‘Hier liever 
geen vuurwerk afsteken’ (vrijwillige vuurwerkvrije zone)

b. ‘U bevindt zich in een vuurwerkvrije zone’ (wettelijke vuurwerkvrije zone)

ad a. Iedereen in Enschede moet in de gelegenheid zijn op eenvoudige wijze een 
bordje/kaart te bemachtigen waarmee aangegeven kan worden dat het de wens is om 
liever geen vuurwerk rondom het huis of bedrijf af te steken. De gemeente Enschede 
faciliteert dit.

De verspreiding zal plaatsvinden:
• als bijlage ingevoegd in de Huis-aan-huis krant,
• als bijlage ingevoegd in dagblad Tubantia,
• in alle uitgiftepunten plastic zakken van Twente Milieu,
• via distributiemogelijkheden van de gemeente,
• digitaal te downloaden via de gemeentelijke website,
• via specifiek bepaalde distributiepunten als bibliotheek, e.d.

Ad b. Bedrijven, instellingen, winkeliers, inwoners, winkelcentra die in zich in een 
wettelijke vuurwerkvrije zone bevinden, krijgen van de gemeente een bordje/kaart en 
poster hiervan om op te hangen. Dit zorgt ervoor dat vuurwerkafstekers er extra op 
worden geattendeerd dat bij het afsteken gevaar, schade of overlast zal ontstaan.

De verspreiding zal plaatsvinden:
• individueel per bedrijf, instelling, winkel, inwoner.

2. Daarnaast staat de digitale kaart van de gemeente Enschede centraal waarop 
ingetekend wordt waar de wettelijke vuurwerkvrije zones zich bevinden en de 
aangemelde vrijwillige vuurwerkvrije zones (straten, wijken, bedrijfsterreinen).

3. Folder met informatie over de wettelijke vuurwerkvrije zones en de vrijwillige 
vuurwerkvrije zones en waar en waarom hier geen vuurwerk mag worden afgestoken. 
Deze folder wordt verspreid onder de vuurwerkhandelaren in Enschede met de 
verplichting deze aan elke klant die vuurwerk koopt mee te geven.

Campagneboodschap in alle middelen: In Enschede houden wij rekening met elkaar.

PS.
Er wordt vanuit gegaan dat de gemeente Enschede alle gebruikelijke en de tot haar 
beschikking staande middelen inzet om, naast deze specifieke middelen, tot een 
gedragsverandering te komen.
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11. Wat zijn de kosten?

De opgestelde begroting is voor drie opvolgende jaren. Elk jaar opnieuw worden 
alle middelen uitgerold. Dit betekent dat jaarlijks nagenoeg dezelfde kosten worden 
gemaakt. Activiteiten, inzet van mensen en middelen die tot de normale gang van zaken 
van de gemeente behoort, worden niet apart benoemd.

Ontwikkelen borden/kaartjes vrijwillige vuurwerkvrije zones €700

Drukken 100.000 borden/kaartjes vrijwillige vuurwerkvrije 
zones

€2.500

Ontwikkelen borden/kaartjes wettelijke vuurwerkvrije zones €700

Drukken borden kaartjes wettelijke vuurwerkvrije zones €1.000

Drukken posters wettelijke vuurwerkvrije zones €1.000

Verspreiden borden/kaartjes vrijwillige vuurwerkvrije zones
Huis-aan-huis € 1.800,-
Tubantia € 2.500,-
Twente Milieu en overig distributie € 0,-

€4.300

Verspreiden borden/kaartjes wettelijke vuurwerkvrije zones €1.200

Ontwikkelen en intekenen digitale vuurwerkvrije zone kaart €1.500

Ontwikkelen en drukken folder voor bij vuurwerkverkooppun-
ten

€1.800

Overige kosten €2.300

Totaal per jaar €17.000

Het lijkt mij voor elke burger een goede 
zaak om hiermee ervaring op te doen. 
Dit was pas het begin van het traject 
en alles staat of valt met wat er met 
de ingebrachte aanbevelingen wordt 
gedaan.

“
”
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12. Hoe ziet de planning eruit?

Fase 1
2017

Doelstelling is om in december 2017 het overgrote deel van de maatregelen uitgerold te 
hebben. Het grootste deel van het voorstel wordt per december 2017 uitgevoerd.

• De uitrol van alle middelen start op 6 december 2017.
• Alle noodzakelijke besluiten zijn voor 6 december 2017 genomen en 
gepubliceerd.
• Er wordt bij de 77 andere gemeenten met een vuurwerkvrije zone, een 
inventarisatie gemaakt wat de redenen van de instelling van de vuurwerkvrije zones zijn.
• De uitputtende lijst van redenen van bestaande vuurwerkvrije zones wordt 
vertaald naar gelijksoortige situaties in de gemeente Enschede.
• Al deze zones worden aangemerkt als wettelijke vuurwerkvrije zones (besluit) en 
ingetekend op de digitale vuurwerkvrije zones kaart van Enschede.
• Alle groenzones, parken, weilanden, natuurgebieden, etc. worden aangemerkt als 
vuurwerkvrij zone (besluit).
• Alle fietspaden (niet fietsstroken) worden aangemerkt als vuurwerkvrije zone 
(besluit).
• Ontwerp, ontwikkeling, drukken en verspreiding bordje/kaartje vrijwillige 
vuurwerkvrije zone, bordje/kaartje en poster wettelijke vuurwerkvrije zone, folder voor 
vuurwerk.
• Ontwikkelen en voorbereiden overige voor de gemeente ter beschikking staande 
communicatiemiddelen.

Fase 2
2018

• Alle wijkteams identificeren in hun wijk gebieden, instellingen, bedrijven, 
inwoners die niet in fase 1 zijn geïdentificeerd, maar waar wel enige kans op gevaar, 
schade of overlast kan ontstaan en tonen dit met concrete en gerichte feiten aan. Deze 
gebieden worden aangemerkt als vuurwerkvrije zone (besluit).
• Gemeente communiceert en stimuleert bedrijven, instellingen en inwoners een 
wettelijke vuurwerkvrije zone aan te vragen als zij menen gevaar schade of overlast 
te ondervinden en onderbouwen dit met concrete en gerichte feiten. Deze gebieden 
worden aangemerkt als wettelijke vuurwerkvrije zones.
• Uitrol van alle middelen start 6 december 2018.

Fase 3
2019

• Uitrol alle middelen start 6 december 2019
• Evaluatie vuurwerkvrije zone concept.
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Werkplaats Voorlichting - 44 stemmen
Enschede viert Oud en Nieuw

Stadsbrede campagne ‘Enschede viert Oud en Nieuw’

De werkplaats Voorlichting houdt zich bezig met een cultuurverandering rond de 
jaarwisseling en daarbij is het “hoe” belangrijker dan het “wat”

De werkplaats Voorlichting kiest daarom voor een stadsbrede campagne met de slogan: 
Enschede viert Oud en Nieuw

De slogan wordt telkens met een andere ‘ondertitel’ aangevuld, zoals:
…met legaal vuurwerk
…met aandacht voor de ander
…met beide handen
…met hart voor dieren
…met een schone stad op Nieuwjaarsdag

De boodschap is: wij Enschedeërs kunnen met zijn allen een fijn en veilig oud en nieuw 
vieren waarbij iedereen het naar zijn zin heeft. De campagne heeft een positieve toon 
en straalt een sfeer van gezelligheid en saamhorigheid uit.

De campagne door en voor Enschedeërs wordt meerdere jaren ingezet. Dit zorgt 
langzaam maar zeker voor een cultuuromslag door bewustwording van de eigen 
rol tijdens de jaarwisseling en het verinnerlijken van redelijke gedragsnormen rond 
vuurwerk. (Vergelijk de veranderde normen rond roken die nu door iedereen, ook door 
rokers, zijn aanvaard.)

Uitgangspunten:

• Enschedeërs participeren in de campagne met een verhaal vanuit hun eigen 
perspectief.

• Iedere groep van de bevolking kan zich erin vinden. Vuurwerkliefhebbers zien dat 
vuurwerk geaccepteerd blijft; vuurwerkhaters zien dat aandacht wordt gevraagd voor 
hun positie.

• Geen belerend vingertje. Dat voorkomt hakken in het zand. De boodschappen 
zijn zo redelijk dat geen weldenkend mens er tegen kan zijn. Veiligheid, de belangen 
van zwakkeren en dieren, het plezier in de traditie. Door de toon van gelijkwaardigheid 
doet de campagne een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, ze 
worden aangespoord zelf na te denken en hun gedrag aan te passen in plaats van de 
verantwoordelijkheid van alles wat ze niet aanstaat bij de overheid te leggen.

• Een Enschedese aangelegenheid. De bevolking van Enschede wordt 
langzamerhand trots op zijn stad. Ondanks dat het gemiddelde inkomen laag ligt, 
ontwikkelt de stad zich tot een plek met veel cultuur, opvallende architectuur, veel 
horeca en een goed winkelaanbod. Steeds meer opmerkingen hierover hoor je om je 
heen. Op dit gevoel van trots kan worden ingespeeld: wij kunnen dit met zijn allen.
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• Externe partijen betrekken bij de financiering. De vuurwerkhandel en brandweer 
zijn voorbeelden van externe partijen die belang hebben bij een cultuuromslag rond 
het afsteken van vuurwerk en zijn wellicht te bewegen tot het co-financieren van de 
campagne.

De algemene boodschap is te splitsen in twee sub-boodschappen:
1. De boodschap van verdraagzaamheid en rekening houden met elkaar en met 
dieren.
2. De boodschap van gevaar versus veiligheid.

Verschillende doelgroepen kunnen met deze boodschappen op verschillende manieren 
worden aangesproken.

Doelgroepen: 
• Breed publiek
• Basis- en middelbare scholieren
• Ouders
• Verenigingen
• Ouderen
• Wijkraden
• Vuurwerkbranche

Middelen:
• Posters langs de wegen
• Advertenties in de kranten
• Social Media
• Spotjes op TV en radio Enschede
• Doek aan het stadskantoor
• Flyers in vuurwerkpakketten
• Evenementen
• Vloggers

Tot Slot
We zouden dit jaar al op een bescheiden schaal kunnen beginnen met de campagne 
“Enschede viert Oud en Nieuw” en daarmee de basis leggen voor de komende jaren.
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Werkplaats Handhaving - 35 stemmen
Buurt Preventie Teams

Voorstel

Het voorstel van werkplaats handhaving focust zich op het verminderen van de 
meldingen van overlast van vuurwerk. Dit voorstel is tot stand gekomen door de mening 
en ideeën van inwoners van Enschede te verzamelen, te analyseren en te verwerken 
tot dit voorstel. Wij stellen voor om per wijk zogenoemde Buurt Preventie Teams in te 
zetten. Hieronder zal worden uitgewerkt hoe wij dit voor ons zien.

Wat is een Buurt Preventie Team

Een van de belangrijkste punten die naar voren kwamen in ons onderzoek is dat 
de inwoners van Enschede graag meer willen doen omtrent de handhaving van de 
vuurwerkregels. Bijna 60% van de ondervraagden was het hier overwegend mee eens 
tot helemaal mee eens. Dit is dan ook de uitvalshoek geworden die wij centraal hebben 
gesteld in het plan. In een Buurt Preventie Team helpen inwoners van Enschede met de 
handhaving in hun wijk. Zij zijn als het ware een extra hand van de politie / handhaving, 
een extra paar ogen om overtreders sneller in kaart te brengen.

Wij hebben als werkplaats goed gekeken naar de bestaande burgerwacht in Glanerbrug. 
Hier is namelijk sinds enige tijd een goedlopend team opgezet dat daar vooral wordt 
in gezet om de drugsoverlast tegen te gaan. Gesprekken met de organisatie en online 
onderzoek heeft ons geleerd dat die burgerwacht uit 20 a 25 mensen bestaat die 
onbekend zijn. Elke avond gaan er deelnemers de straat op om verdachte situaties in 
kaart te brengen. Dit gebeurt lopend, fietsend of met de auto, alleen, in tweetallen of in 
groepjes. Gedurende een ‘dienst’ van 2 uur brengen zij verdachte situaties in kaart. Dit is 
eenzelfde opzet die wij met de Buurt Preventie Teams willen gaan gebruiken.

Wat doet een Buurt Preventie Team

Zoals hierboven beschreven over Glanerbrug zullen de Buurt Preventie Teams vooral 
bezig zijn met het in kaart brengen van vuurwerkoverlast. Hiervoor is het belangrijk dat 
de teams weten wat de regels zijn, wat zij als team mogen en vooral wat zij als team 
niet mogen. Wij vinden het belangrijk dat de teams niet het imago van een knokploeg 
krijgen, ze zijn er puur om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Hierom moeten zowel de 
teams als de inwoners goed geïnformeerd worden over wat een team precies doet.

- Preventief rondlopen. In de wijk zal iedere avond preventief worden rondgelopen 
om overlastplegers af te schrikken vuurwerk af te steken en dus overlast te 
veroorzaken. Afhankelijk van de grootte van de teams zal dit per wijk op een andere 
manier worden ingedeeld.

- Bij aanhoudende overlast polshoogte gaan nemen. Natuurlijk zal er altijd 
vuurwerk worden afgestoken als het team niet aan het rondlopen is. Resultaten van 
de enquête en gesprekken met inwonders leren dat overlast meestal bestaat uit harde 
knallen, dus er is altijd wel iemand van het Buurt Preventie Team die in de buurt van de 
overlast woont en deze knallen hoort. Hier kan dan ook actie op worden ondernomen.
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- Onderling contact houden. Het belangrijkste voor een goedwerkend team is 
dat zij onderling goed contact houden. Ook om bovenstaande punten goed te kunnen 
uitvoeren is goede communicatie belangrijk. Burgerwacht Glanerburg gebruikt hier 
voornamelijk social media voor. Ook heeft Glanerbrug een woordvoerder, een planner, 
een centralist en een coördinator. Dit om het contact onderling en naar de buitenwereld 
zo goed mogelijk te laten verlopen.

- Contact houden met politie. Een Buurt Preventie Team omtrent vuurwerk 
zal in eerste instantie overlastplegers aanspreken op hun gedrag. Als dit hun niet 
verstandig lijkt vanwege de situatie zal voornamelijk bewijs worden verzameld. Denk 
aan beschrijvingen van de overlastpleger, misschien zelfs namen/adressen indien 
het bekenden zijn, maar ook het maken van foto’s en video’s van de verdachte is 
allemaal mogelijk. Deze informatie kan dan door worden gespeeld naar de politie of 
handhavingsteams om hier verder mee door te gaan. In een enkel geval moet het 
Buurt Preventie Team gevaar lopen of moet een situatie kunnen escaleren. Het is dan 
ook belangrijk dat het team rechtstreeks in contact kan staan met politie, zodat er 
opgetreden kan worden waar nodig. Dit is ook van belang voor de teams, zij moeten 
vertrouwen hebben in een veilige afloop.

Wat hier dus meermaals naar voren komt is dat er een goede organisatie verwacht 
wordt van een Buurt Preventie Team. Hierom is het goed om te kijken naar wat er 
allemaal komt kijken bij het opzetten van een burgerwacht.
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Opzetten van een Buurt Preventie Team

Een preventieteam zal dus per wijk worden opgezet. Enschede bestaat uit 68 buurten, 
wat natuurlijk te veel teams zal opleveren. Daarom is besloten om in eerste instantie 
een aantal buurten samen te nemen en voor een totaal van zo’n 12 tot 15 teams te 
gaan. Het is belangrijk dat deze teams goed gevuld raken dus bij het opzetten van de 
teams moet daar in eerste instantie de focus op liggen. Hier wordt dan ook de hulp van 
de gemeente ingeschakeld, inwoners moeten op de hoogte worden gebracht van de 
Buurt Preventie Teams en er moeten vrijwilligers worden gevonden. Deze vrijwilligers 
moeten uiteindelijk de teams gaan vormen.

Om te voorkomen dat de vrijwilligers zelf dingen doen die niet mogen moeten zij goed 
geïnformeerd worden over wat er is toegestaan en wat niet. Hiervoor komen trainingen 
die verzorgd worden door de wijkagenten. Gesprekken met verschillende wijkagenten 
hebben ons verteld dat zij hier zeker open voor staan. Zij zullen onder andere het 
onderstaande vertellen:

- Staandehouden. Een burger is bevoegd een verdachte staande te houden, dat 
wil zeggen dat de verdachte tot het aantreden van de politie in bedwang mag worden 
gehouden. In de praktijk zal dit waarschijnlijk niet veel gebeuren omdat een heterdaad 
bij vuurwerkdelicten erg moeilijk is.

Afgelopen jaar gebeurde dit in de week voor oud en nieuw slechts enkele keren per dag. 
Daarom zal de focus vooral liggen op punt 2.

- Bewijs verzamelen. Buurt Preventie Teams zijn als het ware een extra oog voor 
de politie. Zij kunnen wanneer ze een verdachte situatie waarnemen bewijs verzamelen 
wat aan de politie overgedragen kan worden. Dat kan van specifieke informatie zoals 
een naam en adres van een overlastpleger tot minder specifieke informatie zoals een 
bepaalde plek waar veel vuurwerk wordt afgestoken en waar herhaaldelijk overlast 
is. Uiteindelijk zal alle informatie er voor zorgen dat politie gerichter kan zoeken naar 
overlastplegers en dat de pakkans groter zal worden. En met een grotere pakkans wordt 
het daadwerkelijk plegen van overlast ontmoedigd. Dit zal dan ook de voornaamste taak 
zijn van een buurtpreventie team. Tijdens trainingen zal dit ook uitgelegd worden, hoe 
kan men op de beste manier bewijs verzamelen.

- Regels omtrent vuurwerk. Om goed te kunnen handhaven is het belangrijk dat de 
teams op de hoogte zijn van alle regels omtrent vuurwerk. Het bleek uit de onderzoeken 
dat veel mensen van zichzelf vinden dat ze niet goed op de hoogte zijn van de regels 
(ruim 70% vindt van niet). Dit is natuurlijk niet gewenst in een buurt preventie team dat 
zich richt op vuurwerkoverlast. Hierom wordt hier ook de focus op gelegd in de training.

- Niet alleen vuurwerk. Wat ten slotte belangrijk is bij het opzetten van een buurt 
preventie team is dat de focus niet alleen ligt op vuurwerk. Natuurlijk is het voor de 
G1000 zo dat de focus op het terugdringen van vuurwerkoverlast ligt, maar wanneer 
een wijk een goedlopend team heeft, zal het zonde zijn om deze alleen omstreeks oud 
en nieuw in te zetten. Door middel van aanvullende trainingen zal een vuurwerk-team 
ook getraind kunnen worden tot een algemeen buurt preventie team.
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Tot standkoming

Het plan voor Buurt Preventie Teams is iets dat wij met 
werkplaats Handhaving pas recent hebben bedacht. 
Voordat we tot dit voorstel zijn gekomen is er een 
heleboel gebeurd. Hieronder zal dat worden toegelicht.

Werkplaats Handhaving

Na de algemene G1000-bijeenkomsten vormde zich 
werkplaats Handhaving, met ruim 25 leden. Er zijn 
met de werkplaats een aantal bijeenkomsten geweest, 
waar veel belangrijke informatie is verzameld dat heeft 
geholpen bij het opstellen van dit voorstel. Zo is er een 
subgroep geweest die alle regels in kaart heeft gebracht 
omtrent vuurwerk, wat belangrijke informatie is. Helaas 
bleek dat er een aantal mensen af zijn gevallen tijdens 
het proces, maar de overgebleven actieve personen zijn 
er toch in geslaagd een goed voorstel voor te leggen. 
Dit wordt gelukkig ook bevestigd door de enquête die 
het draagvlak van inwoners van Enschede in kaart 
brengt, drie kwart van de ondervraagden vindt een 
Buurt Preventie Team een goed idee tegen overlast.

Informatiegesprekken

Namens werkplaats Handhaving zijn heel veel 
gesprekken geweest met mensen die ons erg veel 
geholpen hebben met het voorstel. Er zijn diverse 
gesprekken geweest met de politie, met wijkagenten 
en met de vuurwerkspecialisten van Politie Oost 
Nederland. Ook is er gesproken met de brandweer en 
met Burgerwacht Glanerbrug. Al deze personen hebben 
ons voorzien van specialistische kennis en waren allen 
erg enthousiast over ons voorstel.

Wijkraden

Daarbij is werkplaats Handhaving ook bij diverse 
wijkraadvergaderingen geweest. Tijdens deze 
avonden is gebruik gemaakt van inspreekavonden 
om bekendheid te genereren voor G1000 en om met 
de deelnemers van de vergaderingen in gesprek te 
gaan over vuurwerkoverlast. Er zijn 7 vergaderingen 
bezocht wat heeft geleid tot een groot aantal ingevulde 
G1000-kaartjes, een aantal ingevulde enquêtes (helaas 
werkte dit niet bij alle vergaderingen) en een heleboel 
interessante inzichten omtrend oplossingen. Daarbij 
waren de wijkraadvergaderingen ook erg nuttig 
vanwege onze insteek van G1000, de mening en input 
van inwoners van Enschede staat centraal in ons 
voorstel.
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Uiteindelijk plan

Zoals in de inleiding van dit hoofstuk genoemd waren Buurt Preventie Teams niet 
ons voornaamste plan. In het begin lag onze focus op het Lik op stuk beleid en een 
vuurwerk-overlast-meldings-app. Deze app zou er voor zorgen dat overlast meldingen 
op een centrale plek werden opgeslagen en dat men met een paar kliks een melding 
had gemaakt. Er zou een database ontstaan waar hotspots naar voren kwamen, zodat 
politie op de hotspots gerichter kon controleren. Echter gaf de politie bij ons aan dat 
met een dergelijke app niets gedaan zou worden, vandaar dat daar vanaf is gestapt.

Het Lik-op-stuk beleid zoals bij ons bekend was een geliefde optie bij de mensen die de 
eerste enquête hadden ingevuld. Het idee van snel en streng straffen was erg populair, 
en zou in de perfecte wereld ook zeker effectief zijn tegen vuurwerkoverlast. Echter 
bleek uit gesprekken met de vuurwerkspecialisten van Oost Nederland dat dit niet zo 
rooskleurig was als bij ons bekend. Bij het Lik-op-stuk-beleid zou de dader snel reactie 
krijgen op zijn overtreding, maar de daadwerkelijke straf en uitvoering van de (taak)
straf zou nog steeds weken in beslag nemen. Dit heeft niet het effect dat wij voor ogen 
hadden, vandaar dat we verder zijn gaan kijken.

Van verschillende kanten werd ons aangeraden het probleem bij de bron aan te 
pakken. Niet strenger straffen als de overlast heeft plaatsgtevonden, maar zorgen dat er 
überhaupt geen overlast plaatsvindt. Hoe doe je dat? Door de overlastplegers in kaart te 
brengen en te zorgen dat deze gepakt kunnen worden.

Het was voor onze werkgroep al meteen duidelijk dat we verder moesten kijken dan ‘er 
moet meer politie komen’. Hier is simpelweg geen budget voor, en gespreken met de 
gemeente leerden ons dat dit niet zomaar bepaald kon worden maar dat dit alleen van 
hoger hand (Den Haag) kon worden vastgelegd. Er moet dus gekeken worden naar een 
optie die weinig geld kost maar die wel effectief is. Samen met de welwillendheid van 
de burgers die in onze enquête naar voren kwam is er toen voor buurt preventie teams 
gekozen.

Benodigdheden

Zoals al benoemd zijn er een aantal belangrijke factoren van invloed op het slagen van 
ons voorstel. Allereerst zijn er een aantal personen van belang, maar ook zijn een aantal 
materiele zaken nodig. Wat al duidelijk naar voren komt is dat we de hulp van de politie 
nodig hebben. Zowel bij het opzetten van de teams, het opleiden van de teams en voor 
het goed functioneren van de teams is de hulp van politie essentieel.

Politie

Uit eigen onderzoek en uit gesprekken met Burgerwacht Glanerbrug kwam duidelijk 
naar voren dat we de politie op veel vlakken kunnen gebruiken. Bij het opstellen van 
een Buurt Preventie Team is die hulp al nodig. Als we kijken naar Glanerbrug, daar zijn 
alle leden van de burgerwacht vooraf gescreend door de politie. Dat is iets dat voor de 
preventie teams ook gewenst is, zodat men zeker weet dat er een gedegen team staat. 
Wanneer een goede groep mensen is verzameld zal de politie deze voorzien van een 
training. Deze training is al eerder beschreven in dit verslag. Allicht dat de politie hier de 
hulp kan krijgen van Handhaving, maar hier komen we later op terug.
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Als het team daadwerkelijk gevormd is is de hulp van de politie nog steeds van het 
grootste belang. Er moet goed contact blijven tussen de teams en politie om de 
veiligheid van de teams te waarborgen. Maar niet alleen voor de veiligheid van de 
teams is de politie belangrijk. Om een persoon aan te houden is het van belang 
dat de politie zo snel mogelijk aanwezig is. Niet alleen voor de daadwerkelijke 
aanhouding van de overlastpleger, maar ook voor het vertrouwen van het team. Als 
het Buurt Preventie Team geen vertrouwen meer heeft dat zij nuttig werk doen, zal 
het team binnen de korte keren uit een vallen. Daarom is de communicatie met de 
politie dus belangrijk.

Gemeente

Verderop zal worden uitgelegd welke materiele zaken we nodig hebben voor het 
plan. Daar hebben we de gemeente voor nodig. De kosten van het voorstel zijn 
niet hoog, het voorstel is makkelijk te implementeren dus wij verwachten dat 
hier wel budget voor vrijgemaakt kan worden. Daarbij zou het heel fijn zijn als de 
gemeente zal helpen met het werven van teamleden. Dit kunnen zij doen door hun 
social media in te zetten, door brieven/mailtjes te sturen etc. Uiteraard zijn er meer 
manieren om een team op te zetten, bijvoorbeeld in samenwerking met wijkraden.

Wijkraden

Wijkraden kunnen natuurlijk worden ingezet om deelnemers van de teams te 
werven. Ook kan hier extra aandacht besteedt worden aan de bekendheid van de 
teams, om zo onwetendheid, angst en twijfel bij de inwoners weg te nemen. Ook 
kan tijdens vergaderingen bekend worden gemaakt wat de preventieteams hebben 
bereikt. Daarbij zijn de wijkraadvergaderingen ook een mooi moment om overlast 
in kaart te brengen. Een Buurt Preventie Team kan immers niet altijd alles zien of 
horen.
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Inwoners

De laatste groep personen die van belang zijn voor het slagen van het voorstel zijn de 
inwoners van Enschede. Zij gaan uiteindelijk de teams vormen en zullen er voor zorgen dat 
de vuurwerk overlast afneemt. De enquêtes laten ons zien dat er interesse is, en we hopen 
dan ook dat dit in de praktijk ook zo blijkt.

Materiaal

De meeste kosten van ons voorstel gaan zitten in materiaal. Je wilt dat het team onderling 
goed kan communiceren, hier moeten walky-talkys voor komen. Je kunt er immers niet 
van uit gaan dat iedereen meteen op Whatsapp reageert, en ook bellen is niet ideaal. Aan 
de andere kant kunnen walky-talkys jaren mee, dus wat dat betreft is het een eenmalige 
investering. Mocht een preventieteam de voorkeur hebben aan telefonisch contact boven 
walky-talkys, dan moet dit natuurlijk ook mogelijk zijn, en zouden de kosten daarvoor 
vergoedt worden.

Omdat de deelnemers van de teams onherkenbaar de straat op gaan, gaan er in principe 
geen kosten zitten in speciale kleding. Echter, net als bij de walky-talkys, mocht een team hier 
wel de voorkeur aan geven om herkenbaar de straat op te gaan, dan komen hier wat kosten 
bij.

In principe is de verwachting dat de cursussen geen geld kosten, maar mochten hier toch 
kosten voor zijn, dan komen die er bij. Echter, als deze cursussen door politie worden 
verzocht is de verwachting dat hier geen kosten bij komen.

Wat Glanerbrug af en toe doet is een teambuilding activiteit, zoals een borrel of barbecue. 
Het zou vanuit de gemeente een mooi gebaar zijn om dit te financiëren, ook voor de 
vrijwillige inzet van de preventie teams.
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Planning

Ten tijde van het schrijven van dit voorstel zit werkplaats handhaving nog niet stil! Maandag 
gaat er door enkele werkplaatslieden meegelopen worden met burgerwacht Glanerbrug 
om te ervaren hoe een buurt preventie team te werk gaat. Natuurlijk is er al veel informatie 
beschikbaar, maar door het daadwerkelijk te ervaren komen hopelijk andere inzichten naar 
boven. Dit meelopen is vooral interessant voor de planning na 11 november, want we willen 
een pilot gaan opzetten in de Bothoven. Onderstaande tabel geeft de planning weer vanaf 
het moment van schrijven.

Bijzonderheden

Het voorstel van werkplaats Handhaving heeft verschillende bijzonderheden. Deze worden 
hieronder puntsgewijs opgesomd.

- Het plan wordt meteen geïmplementeerd, en wel met de pilot in wijk de Bothoven. Er 
kan dus meteen gekeken worden of het haalbaar is om in andere wijken ook een team op 
te stellen. De kennis is al aanwezig, de ervaring komt binnenkort, de implementatie zal hier 
gemakkelijk uit volgen.

- Het voorstel wordt door allerhande experts ondersteund en aangeraden. Ook is er veel 
ondersteuning vanuit de inwoners van Enschede, wat betreft het draagvlak zit het dus wel 
goed. Voor zover ons bekend is het voorstel van Werkplaats Handhaving het enige voorstel 
dat in zo’n grote mate draagvlak heeft onder de inwoners van Enschede. De inwoners gaven 
aan meer te willen doen, dat kan op deze manier.

- Het plan kost relatief weinig geld. Waar meer politie / handhaving vele duizenden 
euro’s zouden kosten, is het inzetten van Buurt Preventie Teams zo goed als kostenloos.

Het voorstel van werkplaats Handhaving komt vanuit de Burger, wordt ingevuld door de 
Burger en zal zijn voor de Burger.

Datum Omschrijving

3 november 
2017

Laatste hand wordt gelegd aan voorstel

6 november 
2017

Werkplaats Handhaving loopt mee met Burgerwacht Glanerbrug

11 november 
2017

Afsluitingsdag G1000, presentaties en stemming

November 
- december 
2017

Pilot van een Buurt Preventie Team voor de Bothoven wordt gestart.

Begin 2018 Pilot Bothoven wordt geëvalueerd, waar moet rekening mee worden 
gehouden bij het opzetten van andere buurt preventie teams?

Eind 2018 12 - 15 Buurt Preventie Teams houden heel Enschede in de gaten 
omtrent vuurwerkoverlast

Vanaf 2019 Enkele teams worden omgezet in een team voor het hele jaar, 
andere teams blijven alleen het einde van het jaar actief als vuur-
werk-buurt-preventie-team. De overlastmeldingen in Enschede 
nemen flink af.
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Werkplaats Upgraden consumentenvuurwerk - 11 stemmen
Beter knal- en siervuurwerk voor consumenten

1. Ons doel is om toe te staan dat het betere sier-en knalvuurwerk beschikbaar 
komt voor de consument in Nederland. Hiervoor streven we naar betere kwaliteit van 
consumentenvuurwerk, wat moet leiden tot meer veiligheid. De werkgroep Upgrade wil 
zwaarder siervuurwerk mogelijk maken en voor het knalvuurwerk wil het terug naar de 
oude rotjes zoals de astronaut en de Bazooka’s.

2. De achterliggende gedachte is, door de consument in de gelegenheid te stellen 
beter vuurwerk op legale manier aan te schaffen, de prikkel weg te nemen om illegaal 
vuurwerk te kopen.

3. De doelgroep is de ´gewone´ vuurwerk consument, met een knipoog naar de 
oudere jongere.

4. Overlast te bestrijden, niet door een gebod of verbod, maar door verbetering van 
regulier verkrijgbaar vuurwerk. Meer waar voor je geld, maar dan in de veilige modus.

5. Een brede maatschappelijke discussie aangaan vanuit de lokale politiek,

6. Om het gewenste doel te bereiken zal de wet gewijzigd moeten worden. Hiervoor 
zal een lobby moeten starten vanuit de gemeente Enschede.

7. Het gewenste veranderingstraject zal meerdere jaren, naar verwachting zeker 5 
jaar, in beslag nemen.
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Werkplaats Verantwoordelijkheid - 5 stemmen
Zelf verantwoordelijk voor een gezellig feest

1. Wat is jullie voorstel?

We willen ervoor zorgen dat nieuwjaar voor iedereen veiliger en leuker wordt. We 
willen dit bereiken door de verantwoordelijkheid daarvoor te leggen bij buurtbewoners 
zelf; waarbij ook veroorzakers van overlast worden betrokken. Zij steken het vuurwerk 
immers af, dus kunnen zij er ook voor zorgen dat dit veiliger en met meer aandacht 
voor elkaar gebeurd. Daarom stellen we 500 euro ter beschikking aan 3 buurten of 
straten die er samen een mooie jaarwisseling van willen maken. In ruil voor dit geld 
zorgen zij binnen hun buurt of straat voor veiligheidsmaatregelen (zoals bijvoorbeeld 
vuurwerkbrillen of aansteeklonten) en maken zij een gezellig Nieuwjaarsfeest mogelijk. 
Het aanmelden voor een pilot gebeurt op basis van vrijwilligheid. Deze buurten of 
straten dienen een plan van aanpak in waarin zij aangeven hoe:

• De hele buurt of straat betrokken wordt, ook bij het bepalen van de locatie van 
het gezamenlijke nieuwjaarsfeestje
• De veiligheid bij het afsteken van vuurwerk wordt verbeterd; bijvoorbeeld door 
het uitdelen van vuurwerkbrillen en aansteeklonten of door het beschikbaar stellen van 
afsteekinstallaties

2. Wat is de doelgroep?

Buurten of straten in Enschede die er samen een veiliger en leuker nieuwjaarsfeest van 
willen maken.

3. Wat maakt jullie voorstel bijzonder?

Wij leggen niets op, maar geloven erin dat het mogelijk moet zijn om het als buurt of 
wijk samen gezellig te maken. De verantwoordelijkheid voor een gezellig en veilig feest 
komt zo bij inwoners zelf; wij hopen dat afstekers van vuurwerk daarom veiliger en met 
meer rekening voor anderen te werk zullen gaan.

We willen mensen vragen ook veiligheidsmaatregelen te nemen in ruil voor dit budget. 
Zo hopen we een bijdrage te leveren aan zowel een leuker als een veiliger Oud en 
Nieuw.

4. Wie hebben jullie nodig om je voorstel uit te kunnen voeren?

Wij vragen de gemeente 3x 500 euro ter beschikking te stellen. Ook vragen we de 
gemeente de mogelijkheid je als buurt of straat in te schrijven voor deze pilot onder 
de aandacht te brengen. Ook voor de evaluatie van de pilots willen we een beroep op 
de gemeente doen. Verder hebben wij alleen enthousiaste mensen uit de buurten en 
straten van Enschede nodig, die er met Oud en Nieuw een gezellig en veilig feest van 
willen maken.
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5. Wat is nodig om jullie voorstel te realiseren?

We vragen 1500 euro budget van de gemeente, en inzet van de afdeling communicatie 
om de pilots onder de aandacht te brengen. Ook voor de evaluatie van de pilots willen 
we een beroep op de gemeente doen.

6. Hoe zien jullie de planning? Wanneer denken jullie dat je voorstel ingevoerd 
kan worden?

De eerste 3 pilots willen we dit jaar al laten plaatsvinden. Als blijkt dat mensen positief 
waren over de pilots zien we het voor ons dat er voor de volgende jaarwisseling meer 
van zulke initiatieven kunnen worden ondersteund.
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www.g1000.nu

jerphaas@g1000.nu
harm@g1000.nu

06 52 09 09 39
06 83 99 51 71
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