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MOTIE HEEMSTEDE VUURWERKVRIJ

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 7 juli 2022

Overwegende dat:

Het vieren van een nieuw jaar feestelijk zou moeten zijn voor iedereen

Tradities voor veel mensen waardevol zijn, maar het te ver gaat als mensen, dieren, natuur 
en milieu daaronder zouden moeten lijden
Een combinatie van vuurwerk, alcohol en (toenemend) drugsgebruik aanleiding kunnen 

geven tot onbeheersbare situaties en geweld

Omwille van een effectieve handhaving een totaalverbod op het afsteken van alle vuurwerk 
de meest effectieve maatregel is

Het aannemelijk is dat, gelet op de landelijke trend, het aantal Heemstedenaren dat 
voorstander is van een algeheel verbod zal toenemen

Gemeenten niet hoeven te wachten op landelijke regelgeving

Constaterende dat:
• Door het afsteken van vuurwerk een risico op letselschade optreedt

• Bij de jaarwisseling veel meer luchtverontreiniging wordt gemeten dan op een normale dag 

en dit gevolgen heeft voor mensen met aandoeningen aan de long- en luchtwegen

• Het afsteken van vuurwerk, naast schade, ook angst en stress oplevert bij onder andere 

kleine kinderen en dieren
• De voorzitter van het Veiligheidsberaad, de heer Bruis, al begin 2021 het kabinet heeft 

opgeroepen om vuurwerk definitief te verbieden met ingang van de jaarwisseling 21/22

• Uit onderzoek van I en O research (januari 2020) blijkt dat 65 % van de Nederlanders voor 

een algemeen vuurwerkverbod is
• De Nationale politie, beroepsverenigingen van oogartsen, kinderartsen, plastisch chirurgen, 

dierenorganisaties, patiëntenverenigingen, hulpverleners en de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid pleiten voor een verbod op het afsteken van vuurwerk
• Uit een digipanel (september 2020, met een hoge respons nl. 70%) m.b.t, vuurwerk in 

Heemstede naar voren komt dat 55 % van de inwoners van mening is dat Heemstede 
vuurwerkvrij zou moeten worden

• Een groeiend aantal gemeenten reeds heeft besloten om met ingang van de komende 

jaarwisseling consumentenvuurwerk niet langer toe te staan

• Ook in de buurgemeenten Haarlem (25-6-2020) en Bloemendaal (11-11-2021) reeds een 

algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk, (cat. F2) met uitzondering van 
schertsvuurwerkvuurwerk (cat. Fl) van kracht is

• De gemeente jaarlijks aan opruimwerkzaamheden en het herstellen van schade kosten 

maakt

6L(j\

AUr (ZUOG),



Verzoekt het college:
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En gaat over tot de orde van de dag.
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De Raadsvergadering in 2022 een voorstel aan te bieden ten behoeve van een zodanige 
wijziging van de APV dat een verbod van kracht wordt op het afsteken van alle 

consumentenvuurwerk dat valt onder de categorie F2, m.u.v. georganiseerd en vergund 
vuurwerk, met ingang van de jaarwisseling 2022/2023;

Bij de Heemsteedse bevolking ideeën op te halen voor een alternatieve inrichting van de 
jaarwisseling.

De Raad u.iteriijl<-. saptembee2ö?2 een voorstel of discussiestuk aan te bieden ter bespreking 

van de randvoorwaarden voor de alternatieve inrichting van de jaarwisseling en de rol van de 
Heemsteedse bevolking hierbij, en hierin inzichtelijk te maken welk tijdpad moet worden 
doorlopen en wat de (structurele) financiële consequenties zijn.
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