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Raadsnieuws
Dit oudjaar nog geen 
vuurwerkvrije zones

Veldhoven

nii

Bij de oordeelsvormende raad van 1 september 
leek een grote meerderheid nog voorstander van 
vuurwerkvrije zones rond bijvoorbeeld het zie
kenhuis, verpleeghuizen en kinderboerderij. Het 
college van B&W - dat in deze kwestie geen eigen 
standpunt inneemt en volledig vaart op de wen
sen van de raad - presenteerde een voorstel met 
een aantal van deze zones, ook rond dierenver
blijven en hondenuitlaatterreinen. “Het kunnen 
er een flink aantal worden”, reageerde Rien Luijkx 
(BurgerPartij Veldhoven). “Hoe kun je dat goed 
handhaven tijdens de jaarwisseling?”

Ook andere fracties zetten vraagtekens bij al die 
voorgestelde zones zonder vuurwerk. Zijn ze wel 
nodig? De landelijke richtlijnen worden per 1 de
cember immers al flink aangescherpt. Ze houden 
in dat bij de komende jaarwisseling knalvuurwerk 
en vuurpijlen al verboden zijn. Bewoners van een 
zorginstelling als Merefelt zijn misschien hele
maal niet gediend met een vuurwerkvrije zone. 
Wie weet genieten ze daar juist van het afgesto
ken (legale) siervuurwerk om hen heen!

‘Zo min mogelijk overlast’
Langzaamaan werden de stellingen betrokken. 
Voorstander Eric van Doren (GBV) sprak van een 
‘prima voorstel’ en wilde alleen een nadere om
schrijving van de term ‘dierenverblijven’. Ook te
genstemmer D66 wijzigde het eerdere standpunt 
niet. Ingrid Hartlief: “Wij willen zo min mogelijk 
overlast, schade en letsel. Jammer dat daar geen 
concrete stappen in worden gezet.” Net als Ton 
Bolsius (CDA) vroeg zij om vooral te handhaven 
op illegaal vuurwerk.

Dat laatste werd in de vorige vergadering al be
noemd als het eigenlijke probleem. En dat zal 
ook wel zo blijven. Burgemeester Delhez: “Bel
gië is dichtbij. Het is een illusie om te denken dat 
we het zware knalvuurwerk helemaal uit kunnen

Op 22 september vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven 
in de raadzaal. Met inachtneming van de corona richtlijnen wa
ren raadsleden met voldoende afstand van elkaar in gesprek. Tij
dens deze besluitvormende raadsvergadering werd gesproken 
over onder andere de keuzenota Vuurwerk en de rattenoverlast.

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.

Een kleine meerderheid van de raad heeft er verrassend genoeg voor gekozen om bij de komen
de jaarwisseling nog geen vuurwerkvrije zones in te richten. Vijftien raadsleden steunden een 
VSA-amendement van die strekking, waaronder coalitiepartij VVD. De vier tegenstemmende frac
ties GBV, CDA, D66 en PvdA legden met twaalf stemmen te weinig gewicht in de schaal.

bannen. Maar we gaan er met inzet van politie 
en buitengewone opsporingsambtenaren van de 
gemeente (boa’s) alles aan doen om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken.” Hij sprak ook over 
de aanschaf van een hulpmiddel om zwaar vuur
werk op te sporen. Buurgemeenten willen daar 
nog niet aan, maar hij wil proberen hen te over
tuigen.

De PvdA sputterde nog harder tegen. Deze partij 
wil als enige liever een of enkele vuurwerkshows, 
die je samen met lokale ondernemers kunt orga
niseren én bekostigen. Wim Meijberg: “De raad 
heeft dit voorstel zonder veel nadenken afgescho
ten vanwege de kosten, maar wie weet wordt het 
later toch omarmd als een geweldig idee!” Hij 
hoopt de raad er bij de navolgende jaarwisseling 
2021-2022 warm voor te krijgen.
Senioren Veldhoven-woordvoerster Elly de Greef 
herinnerde er nog maar eens aan dat bij een on
line enquête liefst 440Zo van de respondenten zich 
uitsprak voor een vuurwerkshow.

Evaluatie al in februari
Wim Peters (VSA) wist na een schorsing het meren
deel van de raad achter zijn amendement te krij
gen, dat mede werd ingediend door BurgerPartij 
Veldhoven en Lokaal Liberaal. Dat houdt dus in: 
het (aangescherpte) landelijke beleid volgen, 
geen extra lokale maatregelen en begin volgend 
jaar snel evalueren hoe het is gegaan. “We maken 
het u als college dus makkelijker, en besparen ook 
nog op de extra kosten die handhaving van vuur
werkvrije zones met zich meebrengt.”

Die snelle evaluatie van oudjaar 2020, daarover 
waren alle negen fracties het in elk geval eens! 
Portefeuillehouder Delhez ging daarin mee en be
loofde in de raad van februari 2021 al de komende 
oudjaarsviering tegen het licht te houden.

Rattenoverlast niet zomaar 
op te lossen
“Het is inderdaad een probleem, heel vervelend en niet snel op te 
lossen.” Zo omschreef wethouder Hans van de Looij (GBV) de rat
tenoverlast die in Veldhoven om zich heen grijpt. “Heel Zuid-Ne- 
derland kampt hiermee, wij onderschatten het probleem zeker 
niet.”

De wethouder informeerde de raad over de stand van zaken in de 
bestrijding. Deze is nog in de overlegfase, met zowel bewoners als 
experts. De eerste overleggen met bewoners zijn inmiddels achter 
de rug. “Mijn eerste doel is om alle feiten boven tafel te krijgen. 
Daarna volgen er stappen. Een goede communicatie in deze is cru
ciaal.”

Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) dacht er het zijne van. “Het is al 
meerdere maanden en zelfs jaren een probleem. Waarom is het nu 
pas actueel?” Mariëlle Giesbertz (D66): “Fijn dat er eindelijk iets ge
beurt. Maar het gaat niet alleen om communicatie, het gaat ook 
om daadwerkelijke bestrijding!” Daar schort het ook volgens Elly 
de Greef (Senioren Veldhoven) en Wim Peters (VSA) aan. Beiden 
kennen mensen die boos zijn op de gemeente omdat met herhaal
de overlastmeldingen niets wordt gedaan.

Volgens wethouder Van de Looij valt het met het aantal overlast
meldingen in de afgelopen jaren echter mee. Wanneer hij de feiten 
precies ‘op een rij’ heeft, kon hij niet zeggen. “Ik heb ook gesprek
ken met deskundigen in de rattenbestrijding. Ik kan u wel alvast 
melden dat we dit probleem niet voor honderd procent kunnen 
tackelen. Gemeenten hebben ook te maken met regelgeving rond 
bestrijdingsmiddelen. Mijn doel is de rattenoverlast beheersbaar te 
houden.”

Mark van Hulst tijdelijk raadslid
Fractieleidster Jolanda van Hulst van Senioren Veldhoven zal 
voorlopig niet in de raad terugkeren. Ziekte houdt haar de ko
mende maanden thuis. Zij wordt - voor de komende 16 weken 
- vervangen door fractiegenoot én echtgenoot Mark van Hulst.

Als steunfractielid en financieel specialist voor Senioren Veldhoven 
draait Mark van Hulst al enige tijd mee in het raadscircuit. Hij is op 
22 september beëdigd door burgemeester Delhez.

Raadslidmaatschap en (langdurige) ziekte
Helaas kan de situatie zich voordoen dat een raadslid wegens 
ziekte tijdelijk niet in staat is het raadslidmaatschap uit te 
oefenen. Als deze periode langer dan acht weken duurt, kan 
het raadslid de voorzitter van de raad verzoeken hem of haar 
tijdelijk ontslag te verlenen. Op het moment dat het tijdelijke 
ontslag verleend wordt, valt er een plaats vrij in de gemeen
teraad. De voorzitter benoemt vervolgens een vervanger voor 
deze vrijgekomen plaats. Dit gebeurt op volgorde van de 
kandidatenlijst, zoals deze gold ten tijde van de verkiezingen 
waarbij het tijdelijk ontslagen raadslid is gekozen.

De vervanging vindt in principe plaats voor een periode van 
zestien weken en stopt vanzelf na deze periode. Het raadslid 
dat vervangen werd is met ingang van die dag van rechtswege 
weer in functie. Het is overigens wel mogelijk langer dan 16 
weken ontslag te nemen, maar dan steeds voor een nieuwe 
periode van 16 weken. Binnen een raadsperiode kan per lid 
overigens niet meer dan drie keer gebruik worden gemaakt 
van het recht.


