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Voorwoord 
 
Half november 2022 opende de Partij voor de Dieren op de eigen website een meldpunt 
vuurwerkoverlast. Doel van dit meldpunt was om inzicht te krijgen in de ernst, de momenten 
en de verspreiding van overlast van vuurwerk in de gemeente Culemborg. Zonder al te veel 
communicatie ontvingen wij in de periode half november tot half januari maar liefst 500 
meldingen van inwoners. Wij willen alle melders hartelijk danken voor hun medewerking aan 
het meldpunt.   
 
In dit rapport geven we een beeldende analyse van de meldingen met een infographic. 
Enkele melders hebben wij benaderd om wat meer toelichting te geven op hun ervaring. 
Vervolgens gaan we wat dieper in op de impact van vuurwerk op dieren in de stad. Tot slot 
kijken we naar de alternatieven voor een feestelijke jaarwisseling en ons toekomstbeeld 
hierin.  
 
Het resultaat is ‘Vuurwerkoverlast in Culemborg - een explosief rapport’. Ik wens u veel 
leesplezier!  
 
Culemborg, 10 februari 2023 
 
 
 
 
 
 
Myra van der Velde,  
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Culemborg 
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2. Verhalen van inwoners 

 
Wie: Saskia Dijkgraaf  
Wijk: Hoge Prijs 
 
“Mijn Golden Retriever is 8 jaar oud. Vanaf oktober durft hij als het donker is al niet meer 
naar buiten. Ik begin dan al met hem kalmeringsdruppels te geven, om het scherpe randje 
eraf te halen. In december eet hij ook slecht want als het gaat knallen stopt hij met eten. Het 
geknal gaat wel door tot maart dus we hebben het over een halfjaar van overlast. Ik ben met 
Oud & Nieuw ook weleens Culemborg uit geweest, bij familie of naar een huisje, maar het is 

overal. Je ontkomt er niet aan.”  

 
“Ik vind zelf dat er geen sprake meer is van een traditie. Er is sprake van het niet houden aan 
de regels, vandalisme en overlast veroorzaken. Het soort vuurwerk wordt ook steeds 
zwaarder. Ik denk dat we toe moeten naar een alternatief. Je moet jongeren een feest bieden 
waar ze naartoe kunnen. Gemeentes in de regio kunnen daarin samenwerken en zorgen dat 
er op meerdere plekken feesten zijn. Een drone- of lasershow is beperkt qua geluidsoverlast 
en vervuiling.” 
 
Wie: Peter Berkien 
Wijk: Molenzicht 
 
“Voordat het meldpunt er was, heb ik wel melding gedaan aan de wijkagent. Hierop kwam 
een mail dat er wel gesurveilleerd wordt en dat we in voorkomende gevallen 112 konden 
bellen. Dit laatste heb ik nooit gedaan omdat de vuurwerkgooiers vele malen mobieler zijn 
dan de politie, ik vond het dus zinloos. 
 
Bijna iedere avond was het raak in onze wijk, zwaar tot zeer zwaar vuurwerk, en dat eigenlijk 
al maanden voor de jaarwisseling. Het nam in de laatste maand wel iets af, toen is er bij de 
grens een groot depot opgerold. 
 
Alles voor de jaarwisseling en alle zwaar vuurwerk is al verboden. Dit verbod blijkt niet te 
handhaven, dat is een landelijk probleem: burgers respecteren democratische wetten niet. 
 
Als je ziet wat er dit jaar legaal in Culemborg is afgestoken, dan kun je dat wel onthutsend 
noemen. Mensen weten geen maat te houden. Een kwartier vuurwerk en dan weer naar 
binnen voor de borrel zou al een hele verbetering zijn, maar ook dat kan de gemeente niet 
afdwingen noch handhaven. Ik zie het eigenlijk wel somber in.” 
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3. Impact op dieren 

 
In Culemborg wonen meer dieren dan mensen. Wilde dieren, waaronder veel (water)vogels 
in de Uiterwaarden, huisdieren, en gehouden dieren zoals in de Plantage en de 
kinderboerderij. Er komt steeds meer aandacht voor de impact van vuurwerk op dieren. 
Hieronder hebben we enkele actuele artikelen verzameld die illustreren op welke manier 
dieren overlast ervaren van vuurwerk, vermist raken, of er zelfs aan overlijden.  
 

Vogels 

Via: https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/6262b64f-4154-469a-89d1-
8380179355d0/vogels-veel-last-van-vuurwerk-tijd-voor-verbod-op-vuurwerk-rond-
natuurgebieden 
 
Onderzoek met gezenderde ganzen en buienradars bewijst: vogels hebben veel meer last van 
vuurwerk dan tot nu toe gedacht. Op nieuwjaarsnacht om 00:00 uur registreren de radars tot 
duizend keer meer vogels in de lucht dan de nacht ervoor. Zenders op ganzen laten 
bovendien zien dat de vogels tot wel 500 km ver vluchten voor het geknal.  
 
Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie(NIOO) volgen al jaren ganzen met 
behulp van zendertjes. "Rond oud en nieuw zien we dat de vogels veel en ver opvliegen en 
vervolgens ook meer tijd besteden aan eten. Dat laat zien dat de verstoring door vuurwerk de 
vogels veel energie kost. En dat terwijl er al zoveel verstoring is", zegt Bart Nolet van het 
NIOO. 
 
Tien jaar terug begonnen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam met het 
analyseren van de beelden van weerradars, om daar ook de vogels op te bekijken. Op deze 
beelden kan je zien hoe in de verschillende jaren heel veel vogels rond 00:00 uur op 1 januari 
de lucht in gaan. Onderzoeker Bart Hoekstra van de UvA legde die radargegevens ook naast 
tellingen op de grond. Hij zag dat het vooral om vogels gaat die op open water verblijven, 
zoals ganzen en eenden, die veel en ver opvliegen voor vuurwerk. In de Uiterwaarden langs 
de dijk vind je veel watervogels.  
 
Een Oostenrijks onderzoek maakte ook gebruik van gezenderde ganzen, waarbij ook hartslag 
en temperatuur werden geregistreerd. Ook daaruit bleek dat het de dieren veel energie en 
stress kost, wanneer ze worden opgejaagd door vuurwerk. 
 
In onze uitzending pleiten onderzoekers Emiel van Loon (UvA) en Bart Nolet (NIOO) dan ook 
op zijn minst voor een verbod op vuurwerk rond natuurgebieden. "Vogels krijgen al meer dan 
genoeg verstoring voor hun kiezen." 
 
Vogels en de traumaheli 
Via: https://www.nu.nl/jaarwisseling/6245355/hulpverleners-blikken-terug-op-oud-en-
nieuw-jaarwisseling-vanuit-de-traumaheli.html 
 
Voor Xavier Moors, anesthesioloog en heliarts bij het Rotterdamse Erasmus MC, was de 
jaarwisseling dit jaar extra bijzonder. Op het moment dat heel Nederland aftelde naar 2023 
vloog hij in de traumahelikopter boven de stad op weg naar een melding. (…) Ontzettend 

https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/6262b64f-4154-469a-89d1-8380179355d0/vogels-veel-last-van-vuurwerk-tijd-voor-verbod-op-vuurwerk-rond-natuurgebieden
https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/6262b64f-4154-469a-89d1-8380179355d0/vogels-veel-last-van-vuurwerk-tijd-voor-verbod-op-vuurwerk-rond-natuurgebieden
https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/6262b64f-4154-469a-89d1-8380179355d0/vogels-veel-last-van-vuurwerk-tijd-voor-verbod-op-vuurwerk-rond-natuurgebieden
https://nioo.knaw.nl/nl
http://horizon.science.uva.nl/fireworks/
http://horizon.science.uva.nl/fireworks/
https://academic.oup.com/conphys/article/10/1/coac050/6649843
https://www.nu.nl/jaarwisseling/6245355/hulpverleners-blikken-terug-op-oud-en-nieuw-jaarwisseling-vanuit-de-traumaheli.html
https://www.nu.nl/jaarwisseling/6245355/hulpverleners-blikken-terug-op-oud-en-nieuw-jaarwisseling-vanuit-de-traumaheli.html
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mooi, maar ook gevaarlijk. "De meeste pijlen gaan maar tot een meter of vijftig, dus daar 
zitten wij ruim boven. Het enige waar wij bang voor zijn, zijn de vogels. Die gaan namelijk 
massaal vliegen omdat ze schrikken van het vuurwerk. Daarom vliegen we hoger, rustiger en 
met de lichten aan." 
 

Wilde dieren 
Via: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4972906/dieren-vuurwerk-wild-
vogels-paarden-hartaanval-knallen-nieuwjaar  
Vleermuizen en eekhoorns die uit hun winterslaap zijn gehaald, uilen die sterven door de 
honger, spreeuwen die een hartstilstand krijgen en reeën die de weg kwijt zijn. Voor wilde 
dieren was deze jaarwisseling geen pretje. "Sommige dieren vluchten zichzelf de dood in. (…) 
Dieren raken in blinde paniek en doen dingen die ze normaal niet doen. Ze rennen tegen 
gebouwen op, tegen auto's aan, tegen ruiten." Zo zag de boswachter vorige week een groep 
reeën dwars over de openbare weg, richting de stad rennen. "Ik wist meteen: er is iets geks 
aan de hand." Even later zag De Jonge een groepje jongens bij de parkeerplaats bij het bos 
vuurwerk afsteken. 
 

Vermiste huisdieren 
Via: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5356731/husky-rent-weg-vuurwerk-herenigd-
dankzij-agenten-zoetermeer 
Jaarlijks slaan honderden huisdieren op de vlucht voor het vuurwerk. Volgens Amivedi, de 
organisatie die vermiste huisdieren bijhoudt, zijn er tijdens de vorige jaarwisseling 547 dieren 
weggelopen. Slechts een deel hiervan is weer herenigd met de baasjes. 182 katten, 26 
honden, 16 vogels en 12 knaagdieren zijn helaas niet teruggevonden. Hoeveel dieren dit jaar 
zijn weggerend is nog niet bekend. 
 

Paarden 

Via: https://www.horses.nl/overig-nieuws/opmerkelijk/voor-het-eerst-iemand-veroordeeld-
voor-dood-paard-door-vuurwerk/  
Een man uit Halle-Zoersel (België) is door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot 
een schadevergoeding van 7.000 euro voor het afsteken van laat nieuwjaarsvuurwerk met de 
dood van een paard tot gevolg. (…) In de kliniek in Gent werd een neusbreuk vastgesteld. 
Ondertussen hadden ze van hun buurmeisje, dat het dode paard had gevonden, gehoord dat 
er vuurwerk afgeschoten was in de straat met luid geknal. Er was weinig twijfel dat de 
paarden in paniek op elkaar waren gebotst, gezien de aard van de verwondingen. 
 

Insecten en vissen 

Via: https://www.onzenatuur.be/artikel/natuur-betaalt-de-prijs-voor-ons-vuurwerk  
Van alle giftige stoffen die in de lucht hangen, valt 90% in de directe omgeving op de grond. 
68% daarvan spoelt via de riolering naar een waterzuiveringsinstallatie of… valt rechtstreeks 
in het bodemwater. De overige 22% blijft op de grond liggen. Een verontreinigde bodem en 
vervuild water kunnen de lokale biodiversiteit helemaal uit balans brengen. Ze tasten vissen, 
insecten en vogels aan. Rivier en meren in de buurt van vuurwerklocaties krijgen het 
logischerwijze het hardst te verduren, dat is te merken aan de waterkwaliteit.  
 
 
 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4972906/dieren-vuurwerk-wild-vogels-paarden-hartaanval-knallen-nieuwjaar
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4972906/dieren-vuurwerk-wild-vogels-paarden-hartaanval-knallen-nieuwjaar
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5356731/husky-rent-weg-vuurwerk-herenigd-dankzij-agenten-zoetermeer
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5356731/husky-rent-weg-vuurwerk-herenigd-dankzij-agenten-zoetermeer
https://www.horses.nl/overig-nieuws/opmerkelijk/voor-het-eerst-iemand-veroordeeld-voor-dood-paard-door-vuurwerk/
https://www.horses.nl/overig-nieuws/opmerkelijk/voor-het-eerst-iemand-veroordeeld-voor-dood-paard-door-vuurwerk/
https://www.onzenatuur.be/artikel/natuur-betaalt-de-prijs-voor-ons-vuurwerk
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4. Op naar een nieuwe jaarwisseling! 

 
Met het verdwijnen van particulier vuurwerk komt er een belangrijkere rol voor gemeenten 
om centrale evenementen te organiseren rond de jaarwisseling, bijvoorbeeld met 
professionele vuurwerkshows of innovatieve spektakelshows zoals laser- of droneshows. In 
veel Europese landen is dat al de standaard: we hoeven dus gelukkig niet opnieuw het wiel 
uit te vinden!  
 
De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om in te zetten op een transitie. Waarin een 
nieuwe generatie opgroeit die vuurwerk niet meer als normaal beschouwd. De vergelijkingen 
met het rookverbod worden al gemaakt: dat heeft ook jaren geduurd, maar nu vinden we het 
heel normaal dat er in publieke ruimtes een rookverbod is. Dat geldt hier ook voor. 
 

Stel je eens voor… 
 
In Culemborg zijn er talloze alternatieven te bedenken. Wat te denken van een Oud en Nieuw 
Festival, waarbij we om middernacht bij elkaar komen op de Markt, de Gelderlandfabriek 
en/of het stadhuis, om met elkaar het nieuwe jaar te proosten? Met standjes, muziek en 
lekkere hapjes.  
 
Of een drone- of lichtshow op de Markt, waarbij de meest spectaculaire vormen en beelden 
op muziek zorgen voor een onvergetelijke jaarwisseling.  
 
Lokale bandjes kunnen spelen op verschillende plekken in de stad, van café’s tot de Fransche 
School, een speciaal ‘oud & nieuw programma’: voor ieder wat wils.  
 
Met misschien wel in iedere wijk een centraal ontmoetingspunt, zoals de Salamaander, waar 
de mensen zelf invulling geven aan de avond. In de ene wijk is muziek, in de andere wijk 
vooral borrel en spelletjes. Jonge kinderen kunnen er al eerder op de avond samen feesten.  
 
Het zijn slechts enkele ideeën; onze creatieve organisaties in de stad kunnen dit ongetwijfeld 
beter. Maar het gaat om de verbinding, dat is het belangrijkste. Laten we ervoor zorgen dat 
iedereen zich veilig voelt, en op zo’n bijzondere avond over straat durft om elkaar op te 
zoeken, en de huisdieren en de wilde dieren gerust kunnen gaan slapen.  
 
Wij kijken daar ongelofelijk naar uit! Jij ook?  
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Figuur 1: kaartje met aantal meldingen per wijk. Op https://culemborg.partijvoordedieren.nl/meldpunt-vuurwerk kun je 
inzoomen op de exacte locatie van de meldingen.  

Bijlage 1. Overzicht meldingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdstip Beschrijving 

  

18/11/2022 14:53 diverse vuurpijlen en harde knallen 

18/11/2022 15:03 Iedere avond vuurwerk 

19/11/2022 19:48 Harde knal, bange hond. Hond wilt niet neer naar buiten 

20/11/2022 16:37 Korte knal, bange hond 

20/11/2022 15:23 Heel veel harde knallen. Klaar wakker, katten overstuur in paniek. 

20/11/2022 16:39 
Overlast door vuurwerk van jonge kinderen voor omgeving inclusief 
huisdieren 

20/11/2022 16:39 In het speeltuintje hector pieterson 

20/11/2022 16:39 Knal, bange hond, wilde direct terug naar huis helaas 

https://culemborg.partijvoordedieren.nl/meldpunt-vuurwerk
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20/11/2022 16:40 Knal, hond angstig 

20/11/2022 19:29 3 knallen 

20/11/2022 19:29 1 knal, hond angstig 

20/11/2022 19:29 Harde knal 

21/11/2022 13:29 

In de avond wordt daar regelmatig vuurwerk afgestoken door jongeren 
op skatebaantje of hangplek langs de dijk. Heb al een keer gebeld met 
de politie hierover. 

21/11/2022 19:36 Er wordt op 21 nov om 19.10 vuurwerk afgestoken, harde knallen 

22/11/2022 20:44 

Wij wonen op de Julianalaan en elke avond wordt er vuurwerk 
afgestoken, niet zozeer elke keer op deze plek, maar wel dat het goed 
hoorbaar is. Sinds maanden heeft onze hond er veel last van. Hij is erg 
bang en wil altijd snel weer in huis. Dit is bijna dagelijks. 

22/11/2022 22:21 cake van ongeveer 20 knallen, hield me uit slaap 

22/11/2022 22:21 
Op de Voorkoop,ten hoogte van de speeltuin  en het basketbalveld,om 
22.10u flinke knallen! Bij de politie wederom een melding laten maken! 

22/11/2022 23:34 Harde knal 

22/11/2022 23:34 Harde knal om 23.00 uur 

23/11/2022 01:01 Shab terweijde weetje bbbbaraaa 

23/11/2022 18:56 

zijn eind september begonnen met vuurwerk van de big bazar,en sinds 
begin oktober met het harde vuurwerk onze hond is er steeds 
overstuur van. 

23/11/2022 12:31 
Het hele jaar door wordt er achter ons vuurwerk afgestoken,harde 
knallen. Vanaf eind september oktober neemt het toe 

23/11/2022 13:32 

Er wordt regelmatig vuurwerk afgestoken in de buurt van de Jan van 
Riebeeckstraat. zorgt voor schrikreactie, vooral bij kinderen en 
huisdieren. 

23/11/2022 17:16 
serie van vuurwerkknallen. Gaat hele jaar door vooral in het weekend 
tussen 22.00 en 02.30. 

23/11/2022 17:16 serie zware knallen 

23/11/2022 20:52 Vuurwerk 

23/11/2022 20:52 Weer een knal, hond onrustig 

24/11/2022 08:26 Knal vuurwerk. Bange hond. Durft niet naar buiten voor laatste rondje. 

24/11/2022 08:27 Knal op afstand. Hond nu ook in de ochtend gespannen. 

24/11/2022 09:28 

Betreft het trapveldje achter de Salaamander. Daar wordt regelmatig 
overdag vuurwerk afgestoken. Dit is vlak naast water met eenden, 
waterhoentjes en ganzen en ook worden er veel honden uitgelaten in 
dit gebied. Tevens ligt het bij een schoolroute. Laatst werd er vuurwerk 
afgeschoten en hoorde ik kinderen gillen van de schrik die er al langs 
fietsten, het was namelijk geen gewoon vuurwerk maar een 
gigantische knal. 
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24/11/2022 09:27 Harde knal 2x. Hond in de stress en durft voorlopig niet naar buiten. 

24/11/2022 10:04 
Raket afgeschoten daarna nog een harde knal baas en hond schrikken 
enorm hond wil gelijk vluchten en trek zijn baas bijna omver. 

24/11/2022 11:45  
24/11/2022 15:55 Knalvuurwerk. Onze hond is bang. 

24/11/2022 16:05 
Zeer zware boem! Hond haast in de gordijnen. Klap kwam uit zuidelijke 
richting. 

24/11/2022 16:08 
Zeer harde knal, kort na een eerste. Hond schrikt zich wederom een 
hoedje. Geluid komt uit richting van parkje aan einde van Schiestraat. 

25/11/2022 00:22 Vuurpijl de lucht in. 

25/11/2022 00:22 Knalvuurwerk, 1 minuut, bange hond die niet meer naar buiten wil 

25/11/2022 00:22 Zwaar vuurwerk, paar sec 

25/11/2022 00:22 Serie harde knallen, hond schoot naar boven 

25/11/2022 00:22 

Daar zit je dan in je woonkamer met harde muziek en een bange hond 
omdat er wederom een knal en een keiharde knal is, binnen een half 
uur na de vorige. Hoe krijg ik mijn hond weer rustig en het gewoon 
weer stil in de buurt? 

25/11/2022 00:22 Een knal. 

25/11/2022 00:22 
Een zware knal. Uit zuidelijke richting, twee straten hier vandaan, 
vermoed ik. Onze hond weer tegen het dak. 

25/11/2022 00:22 Vuurwerk in de bloemenbuurt 

25/11/2022 09:46 Knal 

25/11/2022 11:53 Knal 

25/11/2022 18:01  
25/11/2022 18:37 Kanonskogel of cobra oid. Idioot harde knal 

25/11/2022 18:02 
Zeer harde knal op het industrtie terrein. Onze hond is gigantisch 
geschrokken evenals wijzelf.... 

25/11/2022 18:02 
Zojuist dikke knal, hond in de gordijnen. Het is geen jonge hond, heeft 
al jaren ervaring. De angst stapelt zich op in plaats van dat het wendt. 

25/11/2022 19:13 

Wederom een hele zware knal... geen geluid van rotjes, maar van 
afweergeschut... Wij weer geschrokken en onze hond durft hopelijk 
vanavond nog de deur uit.. 

25/11/2022 19:13 Boem! En een hele harde deze keer. 

25/11/2022 20:20 Harde knallen vanuit parc de triomphe 

25/11/2022 20:20 knallers 

25/11/2022 20:34 

Op dit moment vuurwerk. regelmatig vuurwerkoverlast rond de brede 
school en groenstrook erachter.later in de middag en avonden.  Daar 
staat ook een volire met kippen en vogels. Veel hondenbezitters maken 
hier een rondje met hond. 

25/11/2022 20:42 vuurwerk 

25/11/2022 21:28 Knal 
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25/11/2022 21:29 Kaboom. Zware diepe dreun. Hond weer helemaal bang. 

25/11/2022 21:29 
Illegaal vuurwerk. Liggen resten op de grond. Afgelopen weken met 
name in het weekend veelvuldig raak 

25/11/2022 21:29 Zware, dreunende knal, schrikachtige hond 

25/11/2022 22:38 
Opnieuw 3 harde knallen in bloemenbuurt, hond ligt bang onder de 
bank 

25/11/2022 23:48 Harde knallen 

25/11/2022 23:23 
Bloemenbuurt 2 knallen, zoals al maanden ieder weekend hond 
onrustig 

25/11/2022 23:24 

Meerdere harde knallen op of bij de dijk. Wat zullen de vogels daar 
schrikken. Het is haast elke avond bal.  En onze hond is zo bang dat ie 
niet voor zijn laatste ronde durft. 

26/11/2022 15:03 Boem! Hond rent naar huis. Einde middag wandeling. 

26/11/2022 17:05 voor de derde keer vandaag vuurwerk in de vorm 7 klappers. 

26/11/2022 17:05 
Een aantal knallen achter elkaar. Een hond een paar deuren verderop 
begon van schrik te blaffen. 

26/11/2022 17:05 Keiharde knal. Blaffende honden. 

26/11/2022 20:12 
Groep van ongeveer 8 jongeren die 2 keer uurwerk knalvuurwerk 
afstak 

26/11/2022 18:55 2x  keiharde vuurwerk bom 

26/11/2022 18:58 Zeer harde knal en hond onder de bank 

26/11/2022 20:12 
Om 1850 uur een harde knal op het kruispunt Dahliastraat  
Beaxtrixstraat 

26/11/2022 20:12 1x harde knal. Hoorde deze vanuit huis 

26/11/2022 20:12 Al driemaal in de buurt vuurwerk afgestoken, sinds 17.00 u. 

26/11/2022 20:16 knalvuurwerk 

26/11/2022 20:16  
26/11/2022 20:17  

26/11/2022 21:42 
regelmatig (hard) knalvuurwerk in de buurt van dierenweides. Ik schrik 
er zelf ook van. 

26/11/2022 22:39  

26/11/2022 22:39 
Rond tien uur drieemaal vuurwerk in de buurt. Hond wil niet meer naar 
buiten. 

27/11/2022 13:30 Verschillende knallen. Hard. Locatie moeilijk in te schatten! 

27/11/2022 13:30 Knalvuurwerk, stuk of 10 keer, extreem bange hond 

27/11/2022 13:30 Knallend vuurwerk 

27/11/2022 13:30 

0.10 u knal, wakker en hond bang, 0.40 harde knal, hond weer 
onrustig, 1.10 u 4 keiharde knallen, hond rammelt tegen hekje bij de 
trap, ik eruit om gerust te stellen. Op afstand hoor ik nog steeds 
knallen, hond dus ook 
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27/11/2022 13:30 
Gisteravond twee keer wakker geschrokken van vuurwerk vlakbij. Rond 
twaalf uur. Hond blaft van schrik. 

27/11/2022 13:30  
08/12/2022 13:19  
27/11/2022 13:31 reeks van harde knallen om 00.15 

27/11/2022 13:31 serie van knallen, 20 

  

27/11/2022 20:51 

Knal. Maar dat is elke dag wel hier op het Mariahof. Net zoals op het 
Prijssehofje. Soms heel hard. Zo hard dat je wakker schrikt s nachts. 
Moet wel zeggen dat het over het algemeen wat minder is dan vorige 
jaren. Hopelijk zet die trend door. 

27/11/2022 20:52 
Zojuist wordt hier weer flink vuurwerk afgestoken. Waarschijnlijk 
ergens bij de Mendelssohnlaan. Hond in paniek. 

27/11/2022 20:52 

Vanaf dat de melding is verschenen van het meldpunt van de PvD 
wordt er hier in de buurt voortdurend vuurwerk afegstoken. Het begon 
vrijwel gelijk met het bekend worden en ook nu weer knalt het volop. 
Helaas is natuurlijk weer geen handhaver in de buurt om dat asociale 
tuig aan te pakken ( 

27/11/2022 20:52 Knal vuurwerk. Wij hebben een hond die hier erg bang voor is. 

27/11/2022 21:01 Knallers, vermoedelijk rotjes. Bange huisdieren. 

27/11/2022 21:01 

Veel vuurwerk afgelopen half uur, diverse harde knallen.Hond zit 
boven bang in een hoekje en wilde net al niet plassen, en nu de rest 
van de dag zeker niet meer 

27/11/2022 21:01 
Knallende vuurpijlen, duurde niet heel lang dit keer, soms gaat het lang 
door hier. Behoorlijk hard. Vervelend. 

27/11/2022 21:01 
Knallen, 5 tot 6 achter elkaar. Onze hond (we zitten in huis) duikt weg, 
is bang. 

27/11/2022 21:01 harde knaller 

28/11/2022 06:38 
10??? Knijter harde knallen. Moeilijk te zeggen waar het was en hoe 
ver weg? Leek dichtbij.. 

28/11/2022 06:38 Grote vuurpijl, knaleffect, 23.35 u vanaf Bloemenwijk. Kat in paniek. 

28/11/2022 07:23 
Bijna dagelijks wordt in deze omgeving vuurwerk afgestoken, vooral 
later in de avond. Geen rotjes, maar zwaar knallend vuurwerk. 

28/11/2022 09:11 Super zware boemmmmm. 

28/11/2022 13:15 Serie knallen, wel 20. Per knal schrok onze hond. 

28/11/2022 13:15 
Tijdens het uitlaten van de hond werden we geconfronteerd met hard 
knallend siervuurwerk. 

28/11/2022 15:25 Er worden 1 voor 1 rotjes afgestoken 

28/11/2022 15:46 

Hele harde knal. Waarna een jongeman zich snel uit de voeten maakte. 
Ben hem nog gevolgd en hij bleef rondjes rennen. Heb hem 
aangesproken maar hij zei dat hij het niet was. 
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28/11/2022 16:51 27nov rond half 2300 harde knallen 

28/11/2022 19:03 
Knallen en siervuurwerk op het voetbalveldje bijna dagelijks! Mijn kat 
loopt daar ergens buiten! 

28/11/2022 19:03 reeks van knallers (20) 

28/11/2022 19:05 zojuist weerk vuurwerk afgestoken 

28/11/2022 19:35 
Zojuist een flinke reeks knallen ter hoogte van het basketbalveld op de 
voorkoop. Hond weer fijntjes overstuur.....en bedankt maar weer! 

28/11/2022 19:35 

Was hind aan het uitlaten bij de Driestad. Tot drie keer toe flink 
vuurwerk. Hond wilde alleen maar naar huis. Die krijg ik niet meer naar 
buiten. 

28/11/2022 19:35 10 harde knallen, zwaar vuurwerk 

28/11/2022 19:41 Soort nitraatbom 

28/11/2022 21:32 Harde knallen honden erg bang zwaar vuurwerk 

28/11/2022 22:13 
Flink vuurwerk, we schrokken allemaal wakker en veel honden in de 
buurt sloegen aan 

29/11/2022 11:21 Harde knal 

29/11/2022 17:01 Iedere dag zwaar vuurwerk 

29/11/2022 17:28 

Mensen waren hier vuurwerk aan het afsteken, het afval lieten ze 
achter. Ik voel me opgejaagd in mijn eigen stukje natuur, bovendien 
laten andere mensen hier hun honden uit. 

30/11/2022 10:55 
Moeilijk te zeggen waar het precies was, maar harde knal in het 
centrum 

29/11/2022 19:10 Harde bom 

29/11/2022 20:03  
29/11/2022 22:33 Harde doffe knallen 

29/11/2022 22:34 Op het speelveldje 

29/11/2022 22:34 
Vroege avond een aantal opeenvolgende knallen. Een moment geleden 
1 harde knal. 

29/11/2022 22:34 Harde knal tijdens uitlaten vd hond. En dus een bange hond. 

30/11/2022 07:57 Harde knal 

30/11/2022 13:43 Harde knal! 

30/11/2022 21:19 Ontzettend harde knal  van vuurwerk 

01/12/2022 08:56 Harde knallen en vuurpijlen. Meerdere honden erg bang. 

01/12/2022 08:56 Meerklapper. Hond durft niet naar buiten 

01/12/2022 18:34 Knal vuurwerk 

01/12/2022 18:34 Knalvuurwerk 

01/12/2022 18:34 Hardere knal dan knalvuurwerk 

01/12/2022 18:34 Wederom hardere knal dan normaal knalvuurwerk 

01/12/2022 18:34 Meerdere harde knallen achter elkaar 

01/12/2022 18:34 Vuurpijlen 

01/12/2022 18:34 Vuurpijlen met knal 



 16 

01/12/2022 18:34 
Zojuist wordt er flink vuurwerk afgestoken bij Mendelsohnlaan, 
Chopinplein. Hond in paniek naar huis. 

01/12/2022 18:38  
01/12/2022 19:11 Siervuurwerk met knal 

01/12/2022 19:11 Knalvuurwerk hard 

01/12/2022 20:58 Serie harde knallenHond weet niet waar hij het zoeken moet! 

01/12/2022 20:58 Siervuurwerk en lawinepijlen 

01/12/2022 21:51 
Vuurwerk en enkele bommen. Vorig weekend ook meerdere avonden 
en tot 1 uur in de nacht. 

01/12/2022 21:29 
Flinke knallen siervuurwerk.....en een paar flinke klappen! En bedankt 
maar weer namens mijn bange hond!!! 

01/12/2022 22:47 Ennnn er zijn weer knallen. Was paar dagen rustiger. Hond weer bang. 

02/12/2022 16:58 Harde knal. Hond angstig 

02/12/2022 18:29 
Keiharde knal. Gisteren ook knallen en pijlen de lucht in, maar geen zin 
om elke keer melding te doen. 

02/12/2022 18:29 Harde knal. Hond angstig 

03/12/2022 02:33 Cobra 

03/12/2022 02:33 
Vuurwerk bom hier te horen, afgestoken in de buurt van de 
sportvelden en de flats 

03/12/2022 02:33 
1 echt heel harde knal! Ik hoor de uilen nooit in de nacht als er geknald 
is 

03/12/2022 02:33  
03/12/2022 02:33 Knallen 

03/12/2022 02:33 20 (ik heb ze geteld) klapper. Hond wordt er gek van. 

03/12/2022 02:33 Vuurpot met harde knallen 

03/12/2022 02:33 

Vuurwerk op het schoolplein van de Blink school. Het is verschillende 
keren per week raak. Net een hele serie knalvuurwerk. De huisdieren 
schoten weg. Zelf schrok ik ook flink. 

03/12/2022 02:34 Knallen 

03/12/2022 02:34 

Natuurlijk ook weer vuurwerk tijdens het laatste rondje met mn hond 
waardoor het dier niet plast en ik over een uur weer opnieuw de ronde 
met haar maak in de hoop dat het dan niet knalt. Zo ergerlijk dit! 

03/12/2022 02:34 Grote vuurwerkpijlen, duurde zeker 10 seconden. 

03/12/2022 12:12 
Diverse harde knallen achter elkaar, dan weer tijdje niks en dan als je 
net slaapt begint het weer 

03/12/2022 02:34 

Meerdere pijlen en nu duurde het zeker 20 seconden !! En dit midden 
in het centrum !! Mijn buurkat is vorige week geadopteerd en is dus 
nog erg angstig. 

03/12/2022 10:09 20knaller ergens hier bij de dijk. 
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02/12/2022 23:30 20knaller op de dijk. Hond vluchtte naar onze slaapkamer toe. 

03/12/2022 11:59 Harde knal. Hond erg geschrokken 

03/12/2022 14:55 Knalvuurwerk 

03/12/2022 18:01 Overlast speeltuin mirandapad 

03/12/2022 18:19 Cobra 

03/12/2022 18:19 Knallers 

03/12/2022 18:04 
Aantal vreselijk harde knallen, zo hard dat t geluid ook terugkomt! 
Geen idee waar het is in de stad 

03/12/2022 18:19 Vuurwerk, vanmiddag en nu 

03/12/2022 18:19 Geen idee wat voor vuurwerk maar alles trilde in de Chopinplein flat. 

03/12/2022 20:54 Harde knal. Hond angstig en durft niet naar buiten 

03/12/2022 21:00  
03/12/2022 21:01 Vuurwerk knal 

03/12/2022 21:15 Cobra 

03/12/2022 21:03 Vuurpijl met knal 

03/12/2022 21:15 Vuurwerk pijlen met knal 

03/12/2022 21:15 Knallen 

03/12/2022 21:38 Knallen 

03/12/2022 21:38 Knallen. Hond angstig 

03/12/2022 22:22 Rotjes 

04/12/2022 17:03 Harde knallen, hond werd erg bang bij de wandeling 

04/12/2022 17:29 Knallen 

04/12/2022 17:45 brede school 

04/12/2022 20:56 Harde knallen. Al een tijdje bezig. 

04/12/2022 20:56 Knalvuurwerk 

04/12/2022 20:56 Gillende vuurpijlen. Hond angstig. 

04/12/2022 20:59 Laatste kwartier drie keer vuurwerk in de buurt. 

04/12/2022 21:00 Harde knal 

04/12/2022 21:00 Hele serie knallen, sommige behoorlijk zwaar 

04/12/2022 21:00 Weer zwaar vuurwerk 

04/12/2022 21:00 Knalvuurwerk. Bange hond. 

04/12/2022 21:00 serie van ongeveer 30 knallers 

04/12/2022 21:00 50knaller? Lastig te zeggen waar in Culemborg. Veel en hard 

04/12/2022 21:00 1000klapper 

04/12/2022 21:00 
Was het op de dijk? Het kwam uit die richting. Veel harde knallen, 
verschillend vuurwerk. 

04/12/2022 21:01 
iedere avond diverse groepjes op meerdere punten bij Het jach, 
wezelpad en Kalkovensingel 

04/12/2022 20:39 wederom knalvuurwerk 

04/12/2022 20:40  
04/12/2022 21:01 knalvuurwerk op het parkeerterrein T hof overlast voor huisdieren. 
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05/12/2022 14:18 Knalvuurwerk, notabene in de buurt van een hondenuitlaatveldje. 

05/12/2022 23:15 1 knal 

06/12/2022 14:37 Cobra 

06/12/2022 18:57 serie van knallen 40 plus 

06/12/2022 19:14 Knal vuurpijlen al een minuut of 5 

06/12/2022 19:14 Vuurwerk, serie knallen, twee maal 

06/12/2022 19:14 Serie knallen, 1 per seconde. 5x dan even stil en dan weer opnieuw 

06/12/2022 23:32 Veel harde knallen! 

08/12/2022 21:02 Knalvuurwerk. Hond durft niet naar buiten 

09/12/2022 14:02 

Wederom keiharde knal in de bloemenbuurt.Ik kan niet blijven melden, 
maar deze was zo hard en middenop de dag.Gelukkig liep ik niet met 
de hond buiten. Nu ook bang overigens. 

09/12/2022 18:31 Enorme knal. Hond heel bang 

09/12/2022 19:45 Knalvuurwerk 

09/12/2022 19:45 Ze blazen iets op lijkt het. 

09/12/2022 23:01 Elk uur harde knallen, nu een salvo aan siervuurwerk. 

09/12/2022 23:01 Enorme knallen achter elkaar. Hond erg angstig 

09/12/2022 23:01 Veel vuurwerk bij  einde voetbalwedstrijd 

09/12/2022 23:12 Heel bange hond.  al weken lang vuurwerk door de gehele wijk dijkzicht 

09/12/2022 23:01 Gedurende meerdere minuten harde knallen 

09/12/2022 23:01 Veel vuurwerk en harde bomknallen. 

09/12/2022 23:12 Vuurpijlen, knallen 

09/12/2022 23:12 Knallen ong 3 min. Bange hond 

09/12/2022 23:12  
09/12/2022 23:12 Twee harde knallen, kort na elkaar, zo hard dat dingen in huis trilden. 

09/12/2022 23:38 
Harde doffe knallen. Bange hond. Kan de hond niet uit laten kan niet 
naar bed. 

10/12/2022 08:00 Soort bom die ontplofte 

10/12/2022 08:59 Harde knallen 

10/12/2022 20:52 serie harde knallen (40 plus) 

10/12/2022 20:52  
10/12/2022 20:52 Harde knallen, bange huisdieren, geschrokken kinderen 

10/12/2022 20:52 

Vuurwerk en bommen. Hond bang. Begrip dat de mensen van 
Marrokkaanse afkomst blij zijn over de winst van Marokko. Maar 
aanhoudend vuurwerk afsteken is zo stom en overlast gevend. 

10/12/2022 20:52 nog steeds knallen na vorige melding 

10/12/2022 23:22 Vuurwerkpot met harde knallen 

10/12/2022 23:24 Harde bom 

11/12/2022 09:40 1 harde knal, half uur daarvoor vuurpijlen. 

11/12/2022 08:08 Omgeving weithusen vuurpijlen afgestoken 
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11/12/2022 08:08 Knalvuurwerk afgestoken 

11/12/2022 08:08 Waarschijnlijk siervuurwerk en veel harde knallen. 

11/12/2022 18:42 Knalvuurwerk 

11/12/2022 18:42 Flinke knallen 

12/12/2022 20:18 Harde knallen van vuurwerk 

12/12/2022 23:07 Een stuk of 10 tot 15 harde knallen achter elkaar. 

12/12/2022 23:07 Knalvuurwerk 

11/12/2022 01:36 Hele harde knallen 

12/12/2022 09:18 

Na een paar daagjes relatieve rust, nu toch weer veel geknal. Deze 
melding gaat over verschillende, noem het gerust, aanslagen binnen 
twee uur. En zo rond acht uur s avonds. 

13/12/2022 18:19 Knalvuurwerk 

13/12/2022 19:50 Knalvuurwerk, hond angstig 

13/12/2022 21:29 
Vuurpijl met harde knal. Hartelijk bedankt namens mijn hond. Die was 
er ook erg blij mee 

14/12/2022 08:15 
Twee hele harde knallen, lijken wel bommen.Vervolg hele bange hond. 
Sowieso zijn er hier rondom de middelbare scholen dagelijks knallen. 

14/12/2022 10:37 
Nu al 11 harde knallen achter elkaar, vanuit scholengemeenschap. Zeer 
angstige hond 

14/12/2022 11:33 Harde knallen 

13/12/2022 10:03 
Scholieren steken s ochtends vuurwerk af, zowel siervuurwerk als 
rotjes. 

14/12/2022 15:28 1 hele harde knal, tijdens uitlaten van de hond. Hond heel angstig. 

14/12/2022 17:08 Boemmmm, een hele harde! Hond weer op de kast. 

14/12/2022 22:18 Meerdere harde knallen 

14/12/2022 22:32 Kaboemmmm 

15/12/2022 00:20 
Doffe knallen, veel. Bange hond. Hond durft geen plasje meer te doen. 
En we kunnen weer niet naar bed. Word er zo boos van 

15/12/2022 08:31 
een keiharde knal, bom. Hond in paniek. Uur later tijdens uitlaten weer 
twee keer 

15/12/2022 18:20 Siervuurwerk 

15/12/2022 18:25  
16/12/2022 19:07  
16/12/2022 19:07 Vuurpijlen achter elkaar 

16/12/2022 19:54 Knalvuurwerk. Hond angstig 

16/12/2022 20:06 Knallen. Bange hond 

16/12/2022 20:30 Knalvuurwerk 

16/12/2022 23:53 
Nog even bij het ijs kijken en dan lekker knallen! Vogels de pestpokken 
bezorgen. Lekker puberen! Boem! 
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17/12/2022 15:01 
Vogels die gisteren niet verjaagd zijn schrikken nu alsnog van vuurwerk 
op. 

17/12/2022 17:46 Enorme knal. Hond kruipt weg en wil niet meer eten 

17/12/2022 19:19 
harde knallen. Is geen datum en tijd aan te hangen, dit is al een aantal 
weken aan de gaan. Geen handhaver te zien. 

18/12/2022 18:30 Knallen 

18/12/2022 20:06 

Harde knallen. Het betreft waarschijnlijk iemand te voet die zich via de 
Thijsselaan verplaatst richting de Weithuizen. Dit moet natuurlijk 
gepaard gaan met het afsteken van knalvuurwerk om de huisdieren te 
plezieren 

18/12/2022 20:12 Langere periode knalvuurwerk 

18/12/2022 20:24 Knalvuurwerk 

18/12/2022 20:34 
Vanaf 19.00 uur wordt er in de omgeving krooneend, koopmansgilde 
plein, zijderupsvlinderlaan  vuurwerk afgeschoten. 

18/12/2022 20:46 Knalvuurwerk 

19/12/2022 15:14 Knalvuurwerk 

19/12/2022 17:46 Flinke knallen richting chopinplein 

19/12/2022 17:54 Knalvuurwerk. Bange hond 

19/12/2022 19:34 Een gigaboommmmm. 

19/12/2022 19:46 Knalvuurwerk, bange hond wil niet meer verder lopen 

19/12/2022 23:49 Knalvuurwerk, 6 harde knallen 

20/12/2022 20:13 Conbra 

20/12/2022 20:22 Cobra 

21/12/2022 17:24 grote knallen 

21/12/2022 17:26 grote knal opnieuw 

21/12/2022 18:38 Knalvuurwerk 

21/12/2022 18:41 Knalvuurwerk 

21/12/2022 19:07 Gillende vuurpijlen oid 

21/12/2022 20:15 Lawinepijl 

21/12/2022 20:40 Lawinepijl 

21/12/2022 21:19 

Enorme harde knal. Eigenlijk de hele avond al zo hier en daar. 
Nogmaals, als ik knallen hoor in de avond, hoor ik geen uilen in de 
nacht. Sinds de knallen zijn begonnen heb ik de uil die oe roept nooit 
meer gehoord, wel nog 2 andere soorten roepen. Eerlijk gezegd meld ik 
sinds een week niks meer, het is te veel en te vaak geworden!!! 

22/12/2022 10:29 Harde knal 

22/12/2022 13:10 Paar keiharde bommen achter elkaar. Hond zit helemaal te trillen. 

22/12/2022 15:53 vuurpijlen met knallen. Bange hond. 

23/12/2022 14:22 Knallers 

23/12/2022 17:17 Bommen 

23/12/2022 17:37 Mat aan klappers 
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23/12/2022 18:13 Harde knal 

23/12/2022 18:20 Soort mat ofzo. Bange hond. 

23/12/2022 18:23 Enorme dreun. Hond erg bang 

23/12/2022 22:39 Al urenlang geknal (laatste weken steeds vaker) 

23/12/2022 23:29 Knallers 

23/12/2022 06:52 

Zwaar vuurwerk als een bom. Kat overstuur. Bewoners zenuwachtig en 
bang voor schade omdat het meerdere keren, rondom en dichtbij de 
huizen werd afgestoken laat op de avond. Erg vervelend. 

24/12/2022 09:30 Twee harde knallen. En het was zon rustige ochtend. 

24/12/2022 00:55 Of er een bom afging...ik schrok wakker... 

24/12/2022 12:34 Knalvuurwerk 

24/12/2022 16:40 Knalvuurwerk. 2 bange honden 

24/12/2022 17:13 Veel knallen on tijd van 30 min 

24/12/2022 17:48 Dagelijks rondom schoolplein veel harde knallen 

24/12/2022 17:45 
Zaterdag vanaf uur of 1700, regelmatig geknal. Soms klein, soms groter 
vuurwerk 

24/12/2022 18:37 

Knal na knal na knal. Het hek is van de dam. Overal in de wijk, van de 
supermarkt tot de dijk. Onze hond heeft zich  haast opgehangen aan 
zijn halsband bij het weg proberen te komen. Maar waarheen moest 
ie? Mijn god wat een klote geknal! 

24/12/2022 18:50 Nog meer, nu hardere knallen. Ze lopen ermee door de wijk 

24/12/2022 18:56 Ik hoop dat de politie er ook iets aan doet 

24/12/2022 19:02 Knalvuurwerk 

24/12/2022 19:02 Zware knal 

24/12/2022 19:41 2 harde knallen 

24/12/2022 20:00 Knalvuurwerk 

24/12/2022 22:01 Het houd maar niet op 

25/12/2022 00:41 Harde explosies ik denk achter de Jumbo 

25/12/2022 14:57 Cobra 

25/12/2022 20:30 Lang aanhoudende knallen bange hond. 

25/12/2022 20:39 Enorme dreun. 

25/12/2022 20:40 Zwaar vuurwerk 

26/12/2022 01:33 Cobra 

25/12/2022 22:00 
Meerdere keren per dag knalsalvos. En het worden nu met de dag 
meer. 

26/12/2022 10:51 Vuurpijlen 

26/12/2022 19:52 Harde knallen 

26/12/2022 21:53 Nitraatje, zoals dat heet (idioot harde knal) 

27/12/2022 08:50 Vuurwerkafval ligt er al een paar dagen 

27/12/2022 13:25 Knalvuurwerk. Bange hond 

27/12/2022 16:15 Knalvuurwerk. 2 jonge kinderen.hond doet gelijk niets meer 
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27/12/2022 16:32 Erg harde knal 

27/12/2022 18:58 Cobra 

27/12/2022 19:13 Meerdere knallers 

27/12/2022 19:44 extreem harde knal 

27/12/2022 19:46 wederom harde knallen 2x 

27/12/2022 20:16 Meerdere harde knallers 

27/12/2022 20:27 Knalvuurwerk 

27/12/2022 20:40 Knaller 

27/12/2022 22:36 Knallers meerdere keren 

27/12/2022 22:42 Veel knalvuurwerk 

27/12/2022 23:07 Knallers 

28/12/2022 14:30 Knalvuurwerk 

28/12/2022 15:29 Knalvuurwerk 

28/12/2022 18:20 Flinke vuurwetkknallen richting mendelssohnlaan 

28/12/2022 18:19 Meerdere knallen. Hond wil niet meer eten 

28/12/2022 19:21 Knalvuurwerk 

28/12/2022 19:28 Flinke klap van vuurwerk 

28/12/2022 19:41 Knalvuurwerk 

28/12/2022 19:45 Knalvuurwerk. Hond angstig 

28/12/2022 21:26 Harde knal 

28/12/2022 20:00 Vier tot vijf harde knallen rond acht uur. 

28/12/2022 21:41 Kabooom. Harder dan de rest tot nu toe. 

28/12/2022 22:05 Zeer harde knal 

29/12/2022 10:26 Rotjes. Hond angstig 

29/12/2022 11:13 Knalvuurwerk 

29/12/2022 12:34 Knalvuurwerk. 

29/12/2022 13:51 Harde knal. Hond angstig 

29/12/2022 13:58 Knalvuurwerk 

29/12/2022 14:04 Harde knallen en siervuurwerk 

29/12/2022 14:32 Knallers 

29/12/2022 15:43 Knalvuurwerk, bange hond durft niet meer naar buiten 

29/12/2022 15:50 Gillende vuurpijl en knallen 

29/12/2022 15:54 Knallen.bange hond 

29/12/2022 16:05 
Meerdere harde knallen. Hond 3rg geschrokken. Andere honden slaan 
aan 

29/12/2022 16:12  
29/12/2022 16:14 Knallers al de hele middag 

29/12/2022 16:16 Knalvuurwerk 

29/12/2022 16:28 Knalvuurwerk 

29/12/2022 16:44 Meerdere knallen 

29/12/2022 17:10 Aantal knallen achter elkaar. Hond angstig 
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29/12/2022 17:05 Knallers al een paar uur 

29/12/2022 17:25 Vuurpijlen met knal 

29/12/2022 17:26 Knalvuurwerk 

29/12/2022 17:35 
Meerdere harde knallen achter elkaar. Kan ook een vuurpijl geweest 
zijn. 

29/12/2022 17:41 Knalvuurwerk 

29/12/2022 17:50 Meerdere knallen.bange hond 

29/12/2022 17:55 Siervuurwerk pijlen met knal 

29/12/2022 18:23 Veel harde knallen kort op elkaar, langere tijd 

29/12/2022 18:34 Vuurpijl met harde knallen 

29/12/2022 18:41 Het blijft doorgaan met harde knallen, heel bange hond 

29/12/2022 18:54 Siervuurwerk 

29/12/2022 18:55 Harde knal. Hond angstig 

29/12/2022 19:12 

Heel zware bommen en heel erg lang. Niet normaal mijn hond krijgt 
straks nog een hartaanval. Ik ben zo kwaad nu. Waarom doet niemand 
daadwerkelijk iets 

29/12/2022 19:43 Knallen, meerdere. Angstige hond 

29/12/2022 19:47 
Hier ergens wordt vandaag de hele dag door vuurwerk afgestoken, 
voornamelijk grote potten siervuurwerk. 

29/12/2022 19:48 Meerdere harde knallen. Is al een tijdje 

29/12/2022 19:57 Vele knallen in, en rond de tunnel 

29/12/2022 19:57 

Zware bommen. Zeer zeer bange hond. Voor de zoveelste keer onze 
avond verpest ivm bange neurotische hond die geen plas meer kan 
doen buiten 

29/12/2022 19:00 Harde knallen en siervuurwerk, 10 minuten lang 

29/12/2022 20:12 
Grote vuurpijlen met harde knallen in de achtertuin, niet op publiek 
terrein. 

29/12/2022 20:18 Knallers al een paar uur. Nog geen politie of wat dan ook gezien 

29/12/2022 20:18 
Groot siervuurwerk pijlen met knallen ongeveer 32 stuks, afgevuurd 
vanuit de achtertuin 

29/12/2022 20:21 Vreselijk harde knal 

29/12/2022 20:38 Vuurwerk onder de brug 

29/12/2022 20:38 Vuurpijlen met knal 

29/12/2022 20:47 Vuurpijlen 

29/12/2022 20:50 Flinke pot de lucht in met harde knallers 

29/12/2022 21:07 knalvuurwerk afgestoken door kinderen 

29/12/2022 21:25 Veel geknal door lopende jeugd 

29/12/2022 18:40 
Harde knallen tussen 18.40 uur en 20.30 uur zeven keer. Hond erg 
bang. 

29/12/2022 21:32 Harde knallers 

29/12/2022 21:34 Vuurpijlen worden afgestoken. Dit is al de hele avond bezig 
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29/12/2022 21:46 Knallers 

29/12/2022 22:11  
29/12/2022 22:50 Zijn al 2h00 vuurwerk aan het afsteken. 

29/12/2022 21:30 

Harde knal (vuurpijl moest de lucht in, maar viel om en gaf hele harde 
klap) terwijl we er net naast liepen om de hond uit te laten. Vervolgens 
wilde de hond niet meer plassen. 

30/12/2022 01:03 Vannacht liep er iemand rond in de wijk met knalvuurwerk 

29/12/2022 18:50 langdurig zeer luide knallen 

30/12/2022 10:49 Knalvuurwerk. 

30/12/2022 10:53 Knalvuurwerk. Hond erg angstig 

30/12/2022 01:00 Schrok wakker van hele serie harde knallen 

30/12/2022 13:58 
De hele ochtend knalvuurwerk langs Waterlinie weg, vrnl bij de 
rotonde 

30/12/2022 14:02 
Knallen, gaat de hele dag door hier, elk jaar weer. En gisteren ook 
natuurlijk. Politie zie je nooit hier. 

30/12/2022 14:03 

Knallen, gaat de hele dag door hier, Iets minder dan op het Mariahof, 
maar elk jaar weer. En gisteren ook natuurlijk. En morgen overdag ook. 
Politie zie je nooit hier. 

30/12/2022 17:00 Harde knallen 

30/12/2022 17:28 Hard vuurwerk, vele knallen, het is hier de hele tijd een rot herrie 

30/12/2022 17:32 
Meerdere harde knallen, ze lopen rond in de wijk en steken 
knalvuurwerk af 

30/12/2022 17:31 
Harde knallen en erg veel. Hondje weer heel erg bang , wil niet meer 
eten. 

30/12/2022 17:54 Knalvuurwerk!!! 

30/12/2022 18:00 
Knalvuurwerk en sierknalvuurwerk, ze lopen hier in de buurt rond en 
steken continu vuurwerk af, erg veel herrie 

30/12/2022 18:13 Knalvuurwerk. Hond trok zich bijna los,zo bang 

30/12/2022 18:20 Harde knallen, angstige hond 

30/12/2022 18:23 

Enorm veel vuurwerkmeldingen op dit punt. Wij wonen ook hier en op 
alle tijdstippen dat er meldingen zijn gedaan was er vrijwel GEEN 
vuurwerk te horen!! 

30/12/2022 18:28 Grote vuurpijlen met knallen 

30/12/2022 18:31 Siervuurwerk 

30/12/2022 18:37 Enorme harde knal. Angstige hond en wil niet meer ete 

30/12/2022 18:46  
30/12/2022 18:50 harde knallen 

30/12/2022 18:53 harde knallen, bij verkooppunt, katten overstuur 

30/12/2022 18:56 Vuurpijlen 

30/12/2022 19:06 Hard knalvuurwerk 

30/12/2022 19:07 Veel harde knallen. Bange hond 
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30/12/2022 19:10 Knal en siervuurwerk. Bange hond 

30/12/2022 19:14 
Harde knallen, kinderen zijn bang en kunnen niet slapen, hond in 
paniek. 

30/12/2022 19:18 Harde knallen waar de kleine kinderen bang van werden. 

30/12/2022 19:00 Wordt continue vuurwerk afgestoken, gek worden we ervan! 

30/12/2022 19:30 Vuurpijlen mey knallen 

30/12/2022 19:32 
Gedurende verkoop al 2 dagen fiks overlast van regelmatig afgeschoten 
vuurwerk. 

30/12/2022 19:42 
Knalvuurwerk, meerdere knallen achter elkaar, het is de hele avond al 
overlast door t vuurwerk 

30/12/2022 19:58 Harde knallen op vrijdag 30 december rond 19 en 20 uur. 

30/12/2022 19:59 Al uren lang voorwerk in de straat. 

30/12/2022 20:02 Knalvuurwerk 

30/12/2022 20:04 

Knalvuurwerk, er lopen in de wijk groepjes jongeren rond die continu 
vuurwerk afsteken, vanavond is het nog erger dan vanochtend en 
vanmiddag 

30/12/2022 20:07 Grote vuurpijlen met knallen 

30/12/2022 20:06 Knallers 

29/12/2022 20:09 
De hele avond vuurwerk met harde knallen. Erg bange kat die verstopt 
zat in de tuin. 

30/12/2022 20:14 Sier en knalvuurwerk, erg bange kat die zich verstopt in huis. 

30/12/2022 20:16 Siervuurwerk, bange hond 

30/12/2022 20:28 Harde knallen hoek ZalenstraatNieuwstraat 

30/12/2022 20:40 
Al zeker twee dagen in de omgeving behoorlijk harde knallen. Vreselijk 
klaar mee. 

30/12/2022 21:27 Knalvuurwerk. Bange hond 

30/12/2022 21:41 Constante knallen. 

30/12/2022 21:47 Knal en siervuurwerk. Is de hele avond al bezig 

30/12/2022 23:26 Harde knallen veel achter elkaar. Bange hond 

31/12/2022 02:36 
Geen idee waar maar ergens wordt er siervuurwerk afgestoken met 
een enorme knal aan het eind. Wij wakker, hond overstuur 

31/12/2022 02:47 
Continue heftige pijlen en potten al 15   minuten lang. Alle dieren fiks 
overstuur.. 

31/12/2022 02:20 
Midden in de nacht zwaar vuurwerk 10 minuten lang, hele familie 
wakker. Bedankt. 

31/12/2022 11:02 Knalvuurwerk.hond wil naar huis maar moet plassen 

31/12/2022 11:12 Knalvuurwerk. Angstige hond 

31/12/2022 11:17 Knalvuurwerk 

31/12/2022 12:02 
Siervuurwerk dat omhoog schiet met aan het einde een knal. Bange 
hond 

31/12/2022 12:07 Knalvuurwerk. Bange hond 
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31/12/2022 12:09 Knalvuurwerk 

31/12/2022 12:17 Knal en siervuurwerk. Bange hond 

31/12/2022 12:22 Knalvuurwerk en gillende pijltjes oid. Angstige hond 

31/12/2022 12:49 Harde knallen. 

31/12/2022 12:59 Knalvuurwerk 

31/12/2022 02:30 
Vannacht door knalvuurwerk eakker geschrokken, keiharde knallen, 
hele serie en 15 minuten later opnieuw! 

31/12/2022 14:00 

Het is teveel om apart te melden, vanaf vanochtend vroeg al erg veel 
overlast. Er trekken groepjes jongeren door de buurt die continu 
vuurwerk afsteken, het is een ramp voor mens en dier, ik word het nu 
al spuugzat 

31/12/2022 14:35 Knalvuurwerk 

31/12/2022 14:43 Knalvuurwerk 

31/12/2022 14:55 Enorme vuurwerk hoeveelheden 

31/12/2022 15:37 

Zeer harde geluiden, knallen hond overstuur en wil niets meer doen. 
Vrijwel niet te houden, ligt trillend in haar mand thuis. Alsof er 
bommen vallen. 

31/12/2022 16:31 Knalvuurwerk. Bange hond 

31/12/2022 17:18 Siervuurwerk. Bange hond 

31/12/2022 17:27 Enorme knallen, ramen trillen ervan. 

01/01/2023 12:48 Kleine Kinderen zijn overgebleven vuurwerk aan het afsteken 

01/01/2023 16:49 
Siervuurwerk potten en vuurpijltjes. Bange hond terwijl het net wat 
beter ging 

01/01/2023 16:59 Siervuurwerk 

01/01/2023 17:03 Siervuurwerk. Bange hond 

01/01/2023 18:14 Knalvuurwerk. Hond weer aan angstig 

01/01/2023 18:33 
Ergens in de wijk twee enorme knallen. Hond lag rustig maar is nu weer 
in paniek. 

01/01/2023 18:47 Harde knallen, zeer bange hond 

01/01/2023 20:04 

Veel harde knallen heel bange hond. Vannacht de hele nacht met hond 
in badkamer gezeten. Denk je nu eindelijk rust te hebben maar gaat 
het gewoon door. ASO gedrag 

02/01/2023 01:30 
GELUKKIG IK HOOR EEN UIL!!! Voor het eerst sinds het vuurwerk begon 
enige tijd geleden 

02/01/2023 15:08 Vuurwerkafval 

02/01/2023 15:14 Knalvuurwerk. Bange hond 

02/01/2023 15:16 Vuurwerkafval 

02/01/2023 16:37 Vuurwerkafval en verkeersbord vernield 

02/01/2023 18:35 Nu nog geknal 
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02/01/2023 19:53 

paar keiharde knallen achter elkaar, wederom net tijdens hond 
uitlaten. Hond al dagenlang bang en van slag na oud en nieuw en nog 
gaat het door 

02/01/2023 20:07 Knalvuurwerk. Bange hond 

03/01/2023 17:12 Knalvuurwerk. Bange hond 

03/01/2023 17:17 Knalvuurwerk. Bange hond 

03/01/2023 17:29 Knalvuurwerk. Bange hond 

03/01/2023 18:20 Siervuurwerk. Bange hond 

03/01/2023 18:58 Siervuurwerk. erg bange hond 

03/01/2023 18:58 
Harde doffe knallen en veel. Vanmiddag ook al maar geen melding van 
gedaan. Bange hond 

03/01/2023 21:30 Knalvuurwerk ergens in de wijk  Bange hond 

04/01/2023 15:35 
Kindervuurwerk. Mijn hond is daar niet minder bang van en ging er dus 
vandoor 

05/01/2023 20:23 Siervuurwerk. Bange hond 

05/01/2023 21:39 Knalvuurwerk 

06/01/2023 05:46 Ergens een enorme dreun. Knalvuurwerk 

06/01/2023 18:42 Knalvuurwerk. 

07/01/2023 23:39 
7 januari! Nog steeds geknal. Een hele reeks. Onze hond durft niet voor 
laatste rondje. Wanneer een verbod? 

08/01/2023 20:17 Siervuurwerk. Bange hond 

14/01/2023 13:14 Knalvuurwerk 

22/01/2023 20:56 Mega harde bom, die je in je lichaam voelt trillen. 
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