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Onderwerp Voorkomen negatieve gevolgen van vuurwerk
Datum 18 februari 2020
Ingediend door D66, CDA, BPV, VSA, LL, GBV, PvdA
Naar aanleiding van Jaarwisseling 2019-2020

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 18 februari 
2020,

Constaterende dat:
» Oud en Nieuw een lange traditie kent van het afsteken van vuurwerk en dat er 

mensen zijn die dit met veel plezier doen;
» Tijdens deze traditie in Veldhoven hulpverleners en politie afgelopen

jaarwisseling gelukkig niet te maken hebben gehad met ernstige bedreigingen;
» Er een keerzijde zit aan vuurwerk:
» Een risico op letselschade optreedt;
» Mensen en dieren ernstige overlast ondervinden;
» Ongelukken en incidenten in toenemende mate het gevolg zijn van het 

moedwillig verwondingen en schade toebrengen aan mensen en dieren;
» De gemeente jaarlijks aan opruimwerkzaamheden en het herstellen van schade 

duizenden euro's kosten maakt;
» Het in korte tijd milieu schade veroorzaakt in de vorm van luchtvervuiling.

overwegende dat:
» Het vieren van een nieuw jaar feestelijk zou moeten zijn;
» De negatieve ontwikkelingen algemeen als een bedreiging worden ervaren van 

de veiligheid tijdens Oud en Nieuw;
» Er landelijk ontwikkelingen zijn met betrekking tot het mogelijk verbieden van 

verkoop, bezit en afsteken in het algemeen, of bepaalde (bepaalde soorten) 
van vuurwerk;

» Ook op lokaal niveau in diverse gemeenten standpunten zijn ingenomen t.a.v. 
het gedeeltelijk dan wel volledig verbieden van het afsteken van vuurwerk;

» De Nationale Politie, hulpverleners, beroepsverenigingen van diverse artsen, 
dierenorganisaties, patiëntenverenigingen en de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid negatief adviseren over het huidige vrije afsteken van vuurwerk;

» De Veiligheidsdriehoek en de gemeentelijke organisatie intern over voldoende 
kennis beschikken om scenario's voor een voor Veldhoven geschikte aanpak 
van de vuurwerkproblematiek te beoordelen;

» Het belangrijk is om een aantal scenario's zorgvuldig te kunnen afwegen 
alvorens er een besluit wordt genomen.
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Verzoekt het college:
1. Een raadsbesluit voor te bereiden bevattende een aantal scenario's ter 

voorkoming van ongewenste situaties voor en tijdens de jaarwisseling, waaruit 
de raad een keuze kan maken;

2. Verzoekt in die scenario's mee te nemen: evaluatie van de afgelopen 
jaarwisseling, de haalbaarheid van de scenario's binnen regionale en nationale 
kaders, alsmede de mogelijkheid voor burgers om zich betrokken te voelen bij 
dit feest, waarbij denkrichtingen kunnen zijn:
" geheel of gedeeltelijk verbod op het afsteken van vuurwerk;
" vuurwerk vrije zones;
" centrale-, decentrale vuurwerkshow of vuurwerkclusters;
- mogelijkheden om overlast en oneigenlijk afsteken van (illegaal) vuurwerk 

te verminderen.
3. Dit raadsbesluit voor te leggen aan de Raad uiterlijk voor 1 juni 2020;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 21 stemmen (GBV, D66, LL, VSA, SV, CDA, BPV, PVDA)

Tegen 6 stemmen (VVD )
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