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Raadsnieuws
‘Centrale vuurwerkshow is voor Veldhoven te duur’

Raad: vuurwerktraditie zónder geknal is oké

Als startpunt van de discussie over vuurwerk had
den burgemeester en wethouders vier scenario’s 
opgesteld waaruit de raad een keuze kan maken:
1. Algeheel verbod op vuurwerk
2. Aanwijzing vuurwerkvrije zones
3. Huidige situatie incl. wetswijziging
4. Professionele vuurwerkshow.
Een raadsmeerderheid lijkt dus te gaan kiezen 
voor scenario 3, aangevuld met scenario 2. Het 
college gaat deze scenario’s nu uitwerken in een 
raadsbesluit, waar de gemeenteraad in de be
sluitvormende vergadering van 22 september een 
knoop over doorhakt.

‘Vuurwerk zorgt ook voor verbinding’
De toon in het debat werd al gezet door inspre
ker Edwin Coppelmans, die namens alle Veldho- 
vense vuurwerkverkopers een pleidooi hield voor 
het in ere houden van deze oudejaarstraditie (zie 
kader). De raad gunt deze ondernemers de vuur- 
werkomzet, die toch al terugloopt. VVD-fractie- 
leidster Vivianne van Wieren: “Het is nu niet het 
moment regels op te leggen, zeker niet op lokaal 
niveau. Wij kiezen voor scenario 3. De overlast 
is door gedeeltelijke verboden nu al ingeperkt. 
Vuurwerk op oudjaar zorgt ook voor saamhorig
heid en verbinding."

Ook Rien Luijkx (BurgerPartij Veldhoven), Paul 
Prinsen (Lokaal Liberaal), Jacob Beens (VSA) en 
Ton Bolsius (CDA) spraken zich ondubbelzinnig 
uit voor handhaving van het bestaande beleid, 
inclusief de landelijke aanscherping. “Eerst maar 
eens afwachten hoe het met oudjaar 2020 uit
pakt, en daarna evalueren", vond Beens.
D66, PvdA en vooral Senioren Veldhoven voe
gen daar nadrukkelijk ook scenario 2 aan toe. Zij 
denken aan vuurwerkvrije zones bij in elk geval 
het ziekenhuis, verpleeghuizen als Merefelt en 
kinderboerderij De Hazewinkel. Senioren-woord- 
voerster Elly de Greef wil nog veel meer van die 
zones, zij kiest vooral voor scenario 2. Ook Andrej 
van Hout (PvdA) pleit voor meer vuurwerkvrije 
zones, waarbij buurtbewoners onderling bepalen 
waar deze zones gesitueerd worden.

Handhaving lastig
Probleem bij dat scenario is echter 
de handhaafbaarheid, maakte bur
gemeester Marcel Delhez duidelijk.
“Het instellen van die zones vraagt 
om extra inzet van politie en boa’s 
Als u die keuze maakt zijn daar d 
kosten aan verbonden. Wellicht 
krijgen de gemeenten extra

Veldhoven

Citycentrum krijgt snel blauwe zone
Het in 2000 ingevoerde betaald parkeren in het 
Citycentrum heeft zijn langste tijd gehad. Wet
houder Daan de Kort (VVD) deelde in de raad mee 
dat er inmiddels een getekende projectovereen- 
komst ligt, waarin alle partijen (gemeente, vast- 
goedeigenaren, ondernemers) bijdragen aan de 
invoering van een blauwe parkeerzone in het hele 
centrum.

De nieuwe parkeerverordening wordt eind okto
ber aan de raad voorgelegd, zodat al voorafgaand 
aan de feestdagen de blauwe zone geldt.

Afgelopen december nam de raad het besluit te 
stoppen met betaald parkeren.

Op 1 september vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven in 
de raadzaal. Met inachtneming van de corona richtlijnen waren 
raadsleden met voldoende afstand van elkaar in gesprek. Tij
dens deze oordeelsvormende raadsvergadering werd gespro
ken over onder andere de keuzenota Vuurwerk, de tweede be- 
stuursrapportage en de stand van zaken van de invoering van de 
blauwe zone in het City Centrum.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Prachtig siervuurwerk
Vanaf 1 december 2020 mogen knalvuurwerk en onder meer vuurpijlen in het hele land niet meer 
worden verkocht. Deze wettelijke aanscherping van het vuurwerkbeleid lijkt voor de gemeente
raad van Veldhoven voldoende om de oudejaarstraditie verder ongemoeid te laten. “Laten we dit 
jaar de huidige situatie voortzetten en eerst gaan kijken hoe het nieuwe, landelijke beleid uitpakt” 
luidt de teneur in de oordeelsvormende raad. Wel krijgt het college de opdracht mee om op enkele 
plaatsen vuurwerkvrije zones in te richten.

Zien we hier binnenkort blauwe lijnen?

budget van Den Haag voor handhaving." Waarop Vivianne van Wie
ren suggereerde dat je een gebied (zoals de kinderboerderij) ook 
kunt afsluiten. Dan zijn daar geen handhavers nodig.

Opmerkelijk is dat de (voorlopige) keuze van de raad afwijkt van 
die van de burgers. Ook die mochten zich via een online enquête 
uitspreken over de vier scenario’s. Liefst 440Zo koos voor optie 4: een 
centrale vuurwerkshow. Die werd echter vrij algemeen afgescho
ten in de raad. “Veel te duur, wie gaat dat betalen? Alleen de PvdA 
voelt voor dit scenario, waarbij de rekening deels bij ondernemers 
gelegd zou moeten worden. In latere jaren is zo’n show mogelijk 
wél een optie.

Het college gaat nu aan de slag met het uitwerken van een com
binatie van scenario 3 en 2. De raad zal 22 september een besluit 
nemen.

‘Illegaal vuurwerk is het echte probleem’
Vanzelfsprekend pleitte inspreker Edwin Coppelmans na
mens álle Veldhovense vuurwerkverkopers voor ‘behoud van 
de traditie’ op oudjaarsavond.
“Wij hebben al veel stappen gezet om alleen veilig vuurwerk 
te verkopen dat minimale milieubelasting geeft. Ook liggen er 
afspraken met Baetsen over inzamelen van afgestoken vuur
werk. Wel ben ik bang dat het verbod op knalvuurwerk zal lei
den tot het afsteken van nóg meer illegaal vuurwerk uit het 
buitenland."
Want daar zit volgens hem de crux van de problemen tijdens 
de jaarwisseling. De illegale zware knallers en pijlen zorgen 
voor verreweg de meeste overlast en schade, en niet het lega
le vuurwerk. Coppelmans hoopt dat door het landelijke ver
bod op F3-vuurwerk en alle soorten knallers en vuurpijlen, de 
overlast met oudjaar zal verminderen. Maar strengere contro
le en handhaving of niet: de onvermijdelijke stroom vuurwerk 
van over de grens valt niet helemaal te stoppen.

Begrotingstekort 2020 
minder hoog
Door een aantal positieve bijstellingen ziet het ernaar uit dat het 
begrotingstekort over 2020 ruim 4 ton minder hoog zal uitvallen 
dan in mei nog werd verwacht. Dat blijkt uit de tweede bestuurs- 
rapportage (Burap II) waarmee de raad op 1 september op voor
hand akkoord ging. Niettemin resteert nog altijd een tekort van 
1,6 miljoen euro.

“De soep wordt kennelijk minder heet gegeten dan we eerst dach
ten. De gemeente staat nog lang niet op de rand van een faillisse
ment", constateerde VVD’er Jos van Daele tevreden. Ook andere 
fracties constateerden lichtpuntjes, al blijft het financiële stoplicht 
op oranje staan.

Reden voor Mark van Hulst (Senioren Veldhoven) om op andere cij
fers uit de Burap in te gaan. Het thema veiligheid bijvoorbeeld. Dat 
vermeldt stijgende cijfers bij diefstallen en woninginbraken. Ook 
zijn er meer ‘verwarde personen’. “Dat zal toch niet alleen met het 
coronavirus te maken hebben?"

Burgemeester Marcel Delhez erkent de oplopende cijfers, maar 
deze zijn ‘zeker niet verontrustend’. “We zetten in op preventie, 
geven aandacht aan voorlichting over het beter beveiligen van je 
huis en je fiets. Covid-19 draagt zeker bij aan de toename van ver
warde personen, en brengt ook meer verveling bij de jeugd. In het 
algemeen gesproken doet Veldhoven het goed, maar we nemen de 
toename serieus."


