
Beste Commissie, 
 
Vanwege een griep kan ik helaas niet aanwezig zijn en wil de griffie bedanken om op deze wijze toch 
te kunnen inspreken met betrekking tot het onderwerp vuurwerkvrije zones. 
 
Wie is er niet groot mee geworden in Nederland. Vuurwerk aan het einde van het jaar, vaak al vanaf 
november te horen in de wijken. Af tellen tot 23:59:59 om daarna elkaar te omhelzen, te zoenen 
elkaar gemeend het allerbeste te wensen. Veel voorspoed, veiligheid, gezondheid en geluk…. En dat 
is ook nodig. Gewoon omdat ongeluk en ellende je gewoon overkomt, dag gaat gewoon vanzelf. Voor 
voorspoed, veiligheid gezondheid en geluk moeten mensen heel hard werken…. Dit gaat niet vanzelf 
en soms is het dan noodzakelijk om door middel van wet- en regelgeving de veiligheid van mensen 
en dieren te borgen.  
De wet- en regelgeving voor vuurwerk zegt dat je allen vuurwerk mag afsteken tussen 31 december 
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Op de verpakking staat of je 12, 16 of 18 moet zijn om het te mogen 
afsteken. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk, welke onderverdeeld is in 
categorieën. Uitzondering op de periode is het Categorie 1 vuurwerk (het zgn. kindervuurwerk) welke 
het hele jaar afgestoken mag worden. 
In de twee laatste maanden van het jaar groeit het aantal meldingen van overlast met de dag, met 
een piek in de laatste week. Vooral kleine kinderen (die gewoon lekker moeten gaan slapen en/of 
angstig zijn voor het lawaai), ouderen en dieren hebben hier veel last van. Ook is er een groep 
mensen die vanwege een ziekte of stoornis enorm geprikkeld zijn, denk daarbij bijvoorbeeld aan 
longpatiënten, mensen met dementie en mensen met PTSS of een angststoornis. 
Op dit moment zijn er drie vuurwerkvrije zones, bij de dierenboerderijen binnen de gemeente. Ik wil 
u oproepen deze uit te breiden naar alle gebieden waar de eerder genoemde mensen en dieren 
wonen, zoals de directe omgeving van de scholen, speeltuinen, schooleilanden, BSO’s en andere 
kinderopvangcentra, winkelcentra, sportterreinen (dit ook i.v.m. met de schade op de velden 
afgelopen jaar), ouderencentra, opvang voor mensen met eerder genoemde prikkels, 
hondenuitlaatplaatsen, dierenopvangcentra en -winkels waar dieren worden verkocht en dit te laten 
gelden voor alle categorieën vuurwerk.  
Wat betreft de handhaving binnen de gemeente, zou deze wat meer richting de communicatie naar 
de jeugd en de ouders kunnen verbeteren. Deze is op dit moment verre van voldoende. Denk daarbij 
aan wat meer social media aandacht en bewegend beeld (Vlogs?) waarin de “Waarom” duidelijk 
wordt gemaakt aan de doelgroep. Ook de onbekendheid van het categorie 1 vuurwerk binnen de 
gemeente is niet wensbaar.  
Het afsteken van vuurwerk is een belangrijke traditie in Nederland en het zou zeer jammer zijn 
wanneer ook deze traditie volledig zou verdwijnen, door een totaal verbod. Naar mijn persoonlijke 
mening zeker niet nodig!! Want, wie is er niet mee groot geworden…. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sander Jonker 
Fazantenkamp, Maarssenbroek 
06-21220983 
 


