Veldhoven, 26 augustus 2020

Beste Gemeenteraadsleden,

Naar aanleiding van de brief die ik jullie in februari heb gestuurd, wil ik jullie nog een aanvulling op
deze brief sturen over de ontwikkelingen omtrent het vuurwerk. Naar aanleiding van de
raadsvergadering in februari zou er uiterlijk begin juni op terug gekomen worden. Toen ik begin juni
niks gehoord had ging ik er van uit dat er voor dit jaar niks zou veranderen en heb ik al het vuurwerk
besteld. Dit had eigenlijk al eerder gemoeten maar had dit al wat naar achter kunnen schuiven. Het is
inmiddels september en nu wordt de discussie opnieuw opgestart. Ik heb dit jaar al veel kosten
moeten maken zoals de inkoop van het vuurwerk maar ook het onderhoud en keuring vd bunkers en
aanpassingen aan de website wat deze beheerders graag in de zomer doen i.p.v. op het laatste
moment. We hebben dit jaar al als een heel raar jaar moeten zien waar plotselinge veranderingen
bedrijven in grote moeilijkheden kunnen brengen. Dit lijkt me voor een gemeenteraad niet de
bedoeling om plaatselijke ondernemers op hoge kosten te jagen die ze niet meer terug kunnen
verdienen.
Er is door de gemeente een enquete gehouden waar 1695 reacties op gekomen zijn. Een van de
punten is een vuurwerkshow. Dit klinkt heel erg mooi maar als je een vuurwerkshow wilt organiseren
die ook echt de moeite waard is zit daar ook een kostenplaatje aan vast.
Ongeveer 40 procent van de mensen die de enquete ingevuld hebben, wil de vuurwerk traditie
behouden zoals het is of behouden met enkele vuurwerk vrije zones. De mensen die kiezen voor een
vuurwerkshow zijn ook liefhebber (44 procent) om de traditie van vuurwerk voort te zetten
aangezien ze wel graag om middernacht met oud op nieuw vuurwerk willen zien maar zelf misschien
niet af willen steken.
In de vorige raadsvergadering is er niet zo heel lang over het onderwerp vuurwerk gesproken maar
wat er wel is gezegd is dat Veldhoven niet een eiland is en dat er regionaal gekeken zal worden. Voor
dit jaar laat Eindhoven het zoals het is.
Persoonlijk denk ik dat dit jaar voor iedereen een heel lastig jaar is geweest waar heel veel dingen
geen doorgang hebben kunnen vinden. Vuurwerk afsteken kan juist met een klein groepje zoals je
eigen gezin of een klein groepje vrienden. Zeker voor dit jaar waar al zo veel niet kan zou het een erg
grote tegenvaller zijn als ook dit in Veldhoven niet kan terwijl het landelijk wel gewoon mogelijk is.

Mijn vraag aan de gemeenteraad van Veldhoven is daarom ook om De mooie vuurwerktraditie in ere
te houden. Ik vind daarom dus ook dat de gemeente voor komende jaarwisseling geen veranderingen
moet doorvoeren in het beleid omtrent vuurwerk zeker ook omdat er landelijk al veel wordt gedaan
en de komende jaren hier zeker elk jaar opnieuw landelijk goed naar gekeken zal worden.

Vanaf hier brief van februari 2020
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen omtrent het vuurwerk en hoe hier in de toekomst
mee om te gaan wil ik graag de veranderingen die wij als branche doorvoeren aan u voorleggen om
te laten zien wat wij allemaal doen om de vuurwerktraditie in de toekomst nog mooier en met veel
minder overlast te laten plaatsvinden.
Er wordt een landelijk verbod ingesteld op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dat wil zeggen dat al het
LEGALE knalvuurwerk en vuurpijlen dit jaar uit de markt zullen verdwijnen. Het illegale knalvuurwerk
zal zoals dit in voorgaande jaren ook al was nog steeds op de markt komen en zal naar verwachting
meer worden omdat er geen legaal knalvuurwerk meer gekocht kan worden. Het knalvuurwerk dat al
vanaf 1 december of misschien wel eerder afgestoken wordt en vaak laat in de avond enorme
knallen geeft waar iedereen veel overlast van ondervindt, is nu ook al illegaal vuurwerk aangezien de
legale vuurwerkhandel alleen vuurwerk verkoopt op de laatste 3 dagen van het jaar, en dat er nu ook
pas vanaf 31 december 18.00 uur legaal afgestoken mag worden.

De handhaving en brandweer zullen zeker op oudjaarsnacht uit moeten rijden om brandjes te
blussen. Echter wat ik van brandweermensen zelf hoor is dat dit zeker niet gaat zoals we in
Rotterdam of Den Haag zien waar ME voor de hulpverlening uit moet worden gestuurd of waar ze
gehinderd worden in de uitvoering van hun werk. Hier in Veldhoven gaat dit vaak heel gemoedelijk in
ieder geval zeker niet zoals we met zijn allen op televisie zien. Dit is zoals Johan Dekker het
verwoordt, hij is medewerker binnen ons bedrijf en tevens Bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer
in Veldhoven.
Er wordt door de vuurwerk Branche en de overheid veel gedaan om de traditie van vuurwerk veiliger
te maken en dit voor iedereen leuk te houden.
Wij als vuurwerkverkooppunt in Veldhoven vinden het zeker heel belangrijk om de overlast zo klein
mogelijk te houden, de veiligheid te vergroten en het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij doen er
dan ook alles aan om dit mogelijk te maken. Afgelopen jaar hebben wij iedereen bij een bestelling al
een gratis vuurwerkbril en een aansteeklont meegegeven en ook een vuurwerkstandaard was al
verplicht om mee te verkopen. (deze hoeven komend jaar niet meer omdat alle pijlen verboden
zullen worden) Komend jaar gaan we hier mee verder door bijvoorbeeld geen plastic meer te
gebruiken in het vuurwerk, zelf ook nogmaals zeer kritisch naar het vuurwerk te kijken wat we
verkopen en als we ook maar de geringste twijfel hebben dit ook niet meer aanbieden. Ook hebben
wij weer het initiatief om het afgestoken vuurwerk weer in te zamelen.

Tevens willen wij met voorlichting bij de scholen van Veldhoven langs gaan om daar het gesprek aan
te gaan hoe om te gaan met vuurwerk en duidelijk de verschillen tussen illegaal en legaal vuurwerk
te bespreken. We willen de jeugd laten zien dat illegaal vuurwerk echt stukken gevaarlijker is en veel
meer overlast geeft als legaal vuurwerk.
Ook zorgt illegaal vuurwerk voor veel schade binnen de gemeente. Ik wil hierbij aangeven dat met
legaal vuurwerk de schade vele malen minder groot zal zijn dan met illegaal vuurwerk aangezien de
kracht van legaal vuurwerk vele malen minder groot is dan illegaal vuurwerk.
Hopelijk kunnen we gezamenlijk de komende jaren met elkaar genieten van een mooie vuurwerk
traditie door verstandig om te gaan met vuurwerk.

Met vriendelijke groet,

Edwin Coppelmans
Tuincentrum Coppelmans Veldhoven

