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Keuzenota raad over vuurwerk tijdens de jaarwisseling

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien de keuzenota v 
20bs00084.

van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2020, nr.

ende raad svergadering van 1 september 2020 de 
raJnZijl

overwegende dat
- In de oordeelsvorme

meerderheid van de raad zijl voorkeur uit keuzenota 20bs00084 leek uit te 
spreken voor handhavingy8űļÉiÊ huidige situatie inclusief aanstaande 
wetswijziging in combinatieļmet^uurwerkvrľje zones tijdens de jaarwisseling 
2020-2021;

- Er een landelijke wetswijzigingvoorbereid die knalvuurwerk en 
vuurpijlen voor consumenten ver&iedd^ŗ de effecten van deze wetswijziging 
nog niet bekend zijn;

- Lokale vuurwerkverkopers reeds consflmeOtenvuurwerk voor de jaarwisseling 
2020-2021 hebben ingekocht;

- Het COVID-19 virus nog steeds aanwezig isļw^^ook een effect heeft op het 
organiseren van een eventueel georganiseaĮueJuurwerkshow;

- 1 op de 5 respondenten van de vuurwerkenqBêJa^^ft aangeven voorstander 
van vuurwerkvrije zones te zijn waarbij de voorke^Jspecifiek uit gaat naar 
vuurwerkvrije zones bij verzorgingstehuizen, hondenÚtteatvoorzieningen, de 
kinderboerderij alsmede andere plaatsen waar dierinwerbjven;

- Het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan omļrajseQļ31 december,
18:00 uur en 1 januari 02:00 uur consumentenvuurwerkļte gebruiken;

- Het vanwege de overlast voor mens en dier die het gebn*k^aQ
consumentenvuurwerk met zich meebrengt, ongewenst dergelijk
vuurwerk wordt gebruikt in de directe omgeving van verpleegden 
zorginstellingen, kinderboerderijen, hondenuitlaatvoorzieningen en andere 
plaatsen waar dieren verblijven;

- De Algemene Plaatselijke Verordening de bevoegdheid verschaft om, in het 
belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast, plaatsen aan te 
wijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken;

- Het aanwijzen van enkele vuurwerkvrije zones nog handhaafbaar is voor de 
BOA's;

- Het in de voorbereiding van het aanwijzen van de vuurwerkvrije zones mogelijk 
is om in overleg te treden met de direct belanghebbenden over de vraag of het 
aanwijzen van een vuurwerkvrije zone ook in dat specifieke geval gewenst is 
en zodoende maatwerk mogelijk is.

En gelet op de in de keuzenota vermelde argumenten



b e s l u i t :

1. Het college het scenario betreffende vuurwerkvrije zones, als genoemd in de 
keuzenota 20bs00084, nader uit te laten werken om met ingang van 31 
december 2020 de navolgende locaties, en diens directe omgeving, aan te 
wijzen als zijnde vuurwerkvrije zone(s) met dien verstande dat vóór aanwijzing 
direct belanghebbenden zijn geconsulteerd of een vuurwerkvrije zone ook 
gewenst is en de raad hierover middels een informatienota te informeren;

a. Verpleeg- en zorginstellingen;
b. Kinderboerderij(en);
c. Dierenverblijven;
d. Hondenuitlaatvoorzieningen als genoemd in het Aanwijzingsbesluit ex 

artikel 2:45 Apv.

Voor niet aangewezen locaties blijft de huidige situatie gehandhaafd en worden er 
geen extra lokale maajrigewn getroffen.

2. In het eerste kwnleaLvan 2021 het verloop van de jaarwisseling 2020-2021 in 
Veldhoven te evalueren;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 22 september 2020

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

. Delhez
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