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Voorlichting Overlast rond de jaarwisseling
Uw zoon of dochter krijgt binnenkort op school de voorlichting ‘Overlast rond de jaarwisseling’ van Halt of
heeft deze kort geleden gehad. Hieronder vindt u informatie over waarom Halt deze voorlichting geeft, wat
de voorlichting inhoudt en wat u zelf kunt doen.

Waarom deze voorlichting?
Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie
te geven op beginnende jeugdcriminaliteit. Rond de
jaarwisseling veroorzaken jongeren vaak overlast door
vuurwerk af te steken buiten de toegestane tijden,
gevaarlijk om te gaan met vuurwerk en dingen te
vernielen. Ook worden werknemers met een publieke
taak (zoals politieagenten, ambulancebroeders en
brandweer) gehinderd in hun werk en hebben zij last
van agressie en geweld.
Jaarlijks worden zo’n 1.500 jongeren van 12 tot 18 jaar
door de politie naar Halt gestuurd omdat zij zich niet
aan de vuurwerkregels houden. Om te voorkomen dat
jongeren strafbare feiten plegen, geeft Halt voorlichtingen en ouderbijeenkomsten over onder andere overlast
rond de jaarwisseling

Waar gaat de voorlichting over?
Tijdens de voorlichting gaat Halt in op overlast door
vuurwerk en de gevolgen daarvan voor anderen. Aan
bod komt onder andere de toegestane aankoop- en
afsteektijden, gevaarlijk omgaan met vuurwerk en
vernielingen door vuurwerk.

Wat kan ik doen?
U kunt met uw kind thuis dit onderwerp nog eens
bespreken. Vraag uw kind welk onderdeel van de
voorlichting het meeste indruk heeft gemaakt en
waarom. Herhaal de wettelijke regels en maak duidelijke afspraken over wat uw kind wel en niet mag doen
rond de jaarwisseling.
Toon interesse in en begrip voor uw kind. Probeer
daarbij niet te oordelen. Vraag wat hij/zij gaat doen,
waar hij/zij heen gaat en met wie.
Het is soms lastig om informatie van uw kind te krijgen.
Het kan dan helpen om oprechte interesse te tonen,
zonder oordeel. Vat ook samen wat uw kind u vertelt.
Zo kunt u laten zien dat u uw kind begrijpt en dit
moedigt uw kind weer aan om verder te vertellen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Kijk dan op www.halt.nl/veilige-wijk.

Groepsdruk
Veel jongeren zijn erg gevoelig voor wat leeftijdsgenootjes doen en vinden, en gedragen zich in een vriendengroep vaak anders dan alleen. Daarom speelt het
onderwerp groepsdruk een belangrijke rol in de
Halt-voorlichtingen.
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Door het maken van opdrachten ervaren de leerlingen
dat je verschillende rollen in een groep hebt en dat zij
zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en de keuzes
die ze maken. De Halt-medewerker praat ook met de
leerlingen over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij niet
in de problemen komen door groepsdruk.

