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De motie is verworpen met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Voor stemden de leden: Rocourt (D66), Verrips (GL), van der Heijden (GL), de Wit-van der Linden (CDA), Boeder
(CDA), Wulfers (WD), Kramer (WD), Stam (WD) en Brouwers (WD).
Tegen stemden de leden: Keyser (HBB), Kremer (HBB), Jagtenberg (HBB), van de Pieterman (HBB), Havers {HBB),
Lommerse (HBB), ten Have-Posthumus (HBB), van der Hoff (D66), Duinker (D66), Pameijer (D66), de Zeeuw (GL)
en Radix (WD).

MOTIE CDA

Heemstede vuurwerkvr¡¡

Motie : Heemstede vuurwerkvrij
lndieners: CDA Heemstede, en op persoonlijke titel E. Stam (WD) en J. Brouwers-Oosterbaan (WD)
De gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 30 september 2O2L

Constaterende dat:
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tervoorkomingvan schade in de openbare ruimtevan Heemstede rond de jaarwisseling brievenbussen, vuilnisbakken
en parkeerautomaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen door vuurwerk;
door het afsteken van vuurwerk een risico op letselschade optreedt;
ondanks alle voorzorgsmaatregelen de afgelopen jaren schade is ontstaan en in het land weer meer
vuurwerkslachtoffers zijn gevallen dan voorgaand jaar;
65,3o/ovan de inwoners van Noord Holland voor een vuurwerkverbod in de gemeente is wegens : milieuschade,
noodzakelijke ínzet van hulpverleners, angst voor letsel, schade aan bezittingen, gezondheidsklachten en dierenleed; en
er geen reden is om aan te nemen dat dit in Heemstede anders zou zijn;
208 inwoners in een petitie al eerder hebben aangedrongen op een vuurwerk verbod in de APV en de gemeente een
eigen verantwoordelijkheid heeft en zelf invulling kan geven aan een vuurwerkbeleid;
in januari 2020 op verzoek van de raad gelegenheid is gegeven voor een brede maatschappelijke discussie en uit de
digipanel-raadpleging (september 2020 met 70% respons ) m.b.t. vuurwerk in Heemstede naar voren komt dat 55%ovan
de inwoners van mening is dat Heemstede vuurwerkvrij zou moeten worden;
de politie heeft aangegeven dat een algeheel verbod beter te handhaven is dan een gedeeltelijk verbod zoals
voorgesteld in mogelijke toekomstige landelij ke regelgeving.

Overwegende dat:
o het vieren van een nieuw jaar feestelijk moet zijn voor elke inwoner;
o de vuurwerktraditie voor veel inwoners waardevol is, maar het te ver gaat nu andere inwoners, hulpverleners, dieren
en milieu van die traditie nadeel ondervinden;
o omwille van een effectieve handhaving een totaalverbod op het afsteken van alle vuurwerk de meest effectieve
maatregel is;
. door vuurwerkverboden in omliggende gemeenten vuurwerk-toerisme naar Heemstede mogelijk is;
Roept het college op:
o te bewerkstelligen dat de APV van de gemeente Heemstede wordt aangepast op die manier dat met ingang van het jaar
2O22|ZO23 geen vuurwerk (categorie F2) mag worden afgestoken met uitzondering van georganiseerde en vergunde
vuurwerken, zo nodig door een raadsvoorstel met deze strekking aan te bieden aan de raad;
¡ in goed overleg met inwoners en organisaties te zoeken naar mogelijke andere, innovatieve, milieuvriendelijke,
feestelijke, veilige invullíngen van de jaarwisseling, hierbij de mogelijkheid kan worden opengelaten dat er een
vergunning kan worden verleend voor bijvoorbeeld georganiseerd vuurwerk;
En gaat over

tot de orde van de dag
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