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Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT) heeft minister Grapperhaus middels 
een brief (d.d. 28 januari 2020) geadviseerd om over te gaan op een volledig verbod op de 

verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk. Naar aanleiding daarvan heeft u vanuit Lokaal 
Hengelo schriftelijke vragen gesteld. Middels deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde 

vragen.  
 

 
Vraag 1: 

Voorgaande jaren scheen het mee te vallen met de overlast en ook het nieuwjaarsfeest 2020 was 
in Hengelo was zonder ernstige incidenten. Is het college van B&W van mening veranderd rondom 

de overlast met vuurwerk? Dat hiervoor de burgemeesters van de Veiligheidsregio Twente 
gezamenlijk een brief schrijven naar de minister? Zo ja, kan zij dit toelichten? 

 
Antwoord: 

Het standpunt van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Twente is, dat een totaalverbod 
op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk het meest veilig is, met als aanvulling 

dat een totaalverbod ook daadwerkelijk afgedwongen kan worden. Dat wil zeggen wet- en 
regelgeving op orde en voldoende maatregelen ten aanzien van de handhaving en illegale handel. 

Om het voor groepen bewoners, buurten, organisaties, verenigingen, etc. mogelijk te maken op 
veilige wijze vuurwerk af te steken, ziet het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Twente de 

mogelijkheid dat vuurwerk gereguleerd en onder voorwaarden kan worden afgestoken. Of in de 
gemeente Hengelo ook een totaalverbod zou moeten gelden, is een thema dat met de samenleving 

verder besproken moet worden. Tijdens de beeldvormende politieke markt over een centraal 
vuurwerkevenement, zou hierover een eerste gedachtewisseling kunnen plaatsvinden.  

 
Vraag 2: 

Bent u het met mij eens dat de overlast en klachten rond om vuurwerk voornamelijk illegaal 
vuurwerk betreft? 

 
Antwoord: 

Het merendeel van alle vuurwerkongevallen en overlast wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk. 
De discussie toespitsen op illegaal vuurwerk betekent slechts een beperkte afname van 

vuurwerkongevallen en overlast. 
 

Vraag 3: 
Waarom wordt er aangestuurd op een totaalverbod van verkoop en afsteken van al het 

consumentenvuurwerk in plaats van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen? Wat is hier het 
voordeel van? En vindt u dit in proportie met de klachten en de overlast?  
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Antwoord: 
Een totaalverbod op het individueel kopen en afsteken van vuurwerk, wordt als meest veilig 

gezien. Als we kijken naar de overlast, schade en letsels op landelijk niveau, dan valt het in 
Hengelo mee. Dat biedt geen garantie voor de komende jaarwisselingen. We zullen in Hengelo 

daarom lokaal moeten kijken naar mogelijkheden om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten 
verlopen. Die gesprekken moeten we samen voeren met de raad en inwoners van onze stad. Een 

centraal vuurwerkevenement waarvoor een notitie wordt opgesteld, zou kunnen leiden tot een 
veiliger jaarwisseling. Zoals bij het antwoord op vraag 1 is aangegeven, komt dit onderwerp tijdens 

de beeldvormende politieke markt terug.    
 

Vraag 4: 
De afgelopen jaren is het haast onmogelijk geweest om te handhaven op het illegale vuurwerk. 

Hoe denkt het college te kunnen handhaven bij een totaal verbod op het afsteken van zowel 
illegaal als consumentenvuurwerk? Kunt u dit toelichten? 

 
Antwoord: 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stellen samen met de gemeenten, burgemeesters, politie, 
Openbaar Ministerie en andere betrokken organisaties een gezamenlijk handhavingsplan op. 

Onderwerpen zoals als versterkte handhaving, inzet van bestuurlijke bevoegdheden, het verhalen 
van schade, steekproefsgewijze controles aan de grens, intensieve samenwerking met Duitsland en 

België worden daarin opgenomen.  
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


