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Beste raads- en commissieleden, 

 

Eind oktober heeft u naar aanleiding van de aangenomen motie “APV 2020 Communicatie 

vuurwerk(vrije) zones’’ een memo ontvangen over de voorbereiding van de jaarwisseling.  

 

Het landelijke vuurwerkverbod heeft ervoor gezorgd dat de voorbereiding anders loopt dan in de 

eerdere memo geschetst. Hiermee is geen sprake meer van vuurwerkvrije zones. Communicatie 

blijft een belangrijke schakel, weliswaar met een andere boodschap.  

 

Communicatie 

We gaan onze communicatiemiddelen inzetten om aandacht te schenken aan het vuurwerkverbod, 

de coronamaatregelen, maar ook aan wat wel kan, om de jaarwisseling alsnog een mooie invulling 

te geven binnen de geldende maatregelen. De website is aangepast met de meest actuele 

informatie over vuurwerk. Op social media worden door ons en onze samenwerkingspartners 

berichten verspreid om een grotere doelgroep te bereiken.  

 

In de Rijn & Veluwe wordt in december aandacht besteed aan de jaarwisseling. In de editie van 16 

december wordt een gehele pagina geweid aan de jaarwisseling. Er zal informatie verspreid worden 

over onder andere het carbidschieten, het vuurwerkverbod, de coronamaatregelen, inspiratie voor 

een ‘coronaproof’ jaarwisseling en de inzet van politie en handhaving. 

 

Carbid schieten 

Jaarlijks wordt in onze gemeente door twee groepen carbid geschoten. We hebben, vanwege het 

risico op samenkomsten, besloten om dit jaar geen ontheffingen te verlenen voor het 

carbidschieten. Dit betekent dat er dit jaar geen carbid mag worden geschoten op oudejaarsdag. 

Hierover is op 10 december een persbericht verstuurd. 

 

Eén van de beide groepen carbidschieters gaf op voorhand al aan dit jaar geen ontheffing aan te 

gaan vragen. Met de andere groep is er een gesprek geweest met de burgemeester. Tijdens dit 

gesprek stond de overweging van het wel of niet een ontheffing verlenen centraal. De gemeente 

heeft toegelicht dat de kans groot is dat er te veel mensen op het carbidschieten afkomen, zeker 

wanneer omliggende gemeenten carbidschieten verbieden. Hiervoor was begrip. Deze groep is 

persoonlijk geïnformeerd over het besluit. Reguliere communicatiekanalen worden gebruikt om 

inwoners te informeren over het besluit.  

 

Activiteiten voor jongeren 

De gemeente heeft uit bestaande middelen budget vrijgemaakt, zodat voor en met jongeren 

alternatieve activiteiten georganiseerd kunnen worden op oudejaarsdag en -avond. Hiervoor 
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werken we nauw samen met Renkum voor Elkaar (jongerenwerk) en de jongerenraad. Daarbij is 

de verwachting dat we aanspraak kunnen doen op een tegemoetkoming van het Rijk voor de 

gemaakte kosten. 

 

Handhaving 

Handhaving ziet er tijdens de jaarwisseling anders uit dan andere jaren. Handhaving is dit jaar 

gericht op het handhaven van het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen. Gemeente, politie en 

OM werken hierbij nauw samen. Er wordt zowel voor de aanloop naar de jaarwisseling als voor de 

jaarwisseling zelf gekeken op welke momenten extra capaciteit ingezet wordt. Met deze 

voorbereiding hopen we op een goede jaarwisseling voor iedereen, ondanks alle beperkingen waar 

we mee te maken hebben. 

 

Ik hoop u hier voldoende mee geïnformeerd te hebben. Uw motie over de voorbereiding en 

communicatie van de jaarwisseling wordt meegenomen naar de jaarwisseling van 2021-2022. Het 

communicatieplan zal volgend jaar veel overeenkomsten hebben met het plan dat was opgesteld 

voor dit jaar. 

 

 

 

 

 


