
Huizen, 9 december 2018. 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen. 

 

Geachte college, 

Hierbij doe ik u hierbij de volgende schriftelijke raadsvragen toekomen: 

In opdracht van Binnenlands Bestuur heeft I&O Research onderzoek gedaan naar overlast door 
vuurwerk. Uit dat onderzoek blijkt dat 44% van de Nederlanders overlast ervaart van het afsteken 
van vuurwerk. Slechts 17% van degenen die overlast heeft meldt dat ook bij politie of Meldpunt 
Vuurwerkoverlast. 

Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het aandeel Nederlanders dat waarschijnlijk vuurwerk gaat 
afsteken gedaald is van 19 naar 16 procent. Ook onder jongeren daalt het zelf afsteken van 
vuurwerk. 

Een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren kan rekenen op de steun van 48% van de 
Nederlanders en als dat algemeen verbod gecombineerd wordt met een vuurwerkshow dan komt 
het aandeel voorstanders uit op een meerderheid van 55%. 

Deze zomer heeft het kabinet besloten niet met een algemeen verbod op particulier vuurwerk te 
komen, maar dat over te laten aan gemeenten. 

Op grond van het bovenstaande kom ik tot de volgende vragen: 

1. Is het college met mij eens dat het afsteken van particulier vuurwerk ook in de gemeente 
Huizen tot aanzienlijke overlast leidt, zoals onder meer blijkt uit het jaarlijks verslag van het 
Vuurwerkmeldpunt van Ruben Woudsma? 

2. Is het college met mij eens dat een vuurwerkverbod voor het winkelcentrum Oostermeent 
en Holleblok, hoe goed bedoeld ook, maar een zeer gering effect heeft op de beperking van 
overlast door vuurwerk? 

3. Is het college bereid, mede gelet op de resultaten van bovengenoemd onderzoek, om in 
2019 een experiment te houden met een verbod op het afsteken van particulier vuurwerk in 
de gehele gemeente en bij de jaarwisseling een vuurwerkshow te organiseren in het 
Havenkwartier of op een andere centrale plaats? 

 

Graag een mondeling antwoord op deze raadsvragen in de raadsvergadering van 13 december a.s.. 

 

Met vriendelijke groet, Karin Rienstra, GroenLinks Huizen 


