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Inleiding 
In de aanloop naar de jaarwisseling 2014-2015 was er meer aandacht dan ooit voor het 
afsteken van vuurwerk. Eigenlijk vooral tégen het afsteken van vuurwerk. De discussie begon 
op 9 december toen er een landelijke maatregel tegen vuurwerkoverlast werd afgekondigd . 
De afsteekperiode werd beperkt tot tussen 18.00 uur en 02.00 uur. Een paar dagen later 
meldden de kranten dat de meerderheid van de Nederlanders wil dat alleen de gemeente 
vuurwerk afsteekt. 87% gaat zelf geen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Op 16 
december stonden de kranten vol met het bericht dat de maatregel van beperkte afsteektijden 
flink tekort schiet. Volgens de Nederlandse Vereniging Plastische Chirurgie liet de analyse 
van de cijfers zien dat de meeste slachtoffers vallen buiten de gedoogtijden. Naast de aandacht 
voor alle tegenstanders van het afsteken van vuurwerk lieten de voorstanders en de 
brancheorganisatie zich ook niet onbetuigd: in Stichtse Vecht wordt in de voorverkoop 50% 
korting geboden, er is op 20 december bij wijze van voorproefje een vuurwerkshow op 
tuincentrum Vechtweelde en wie in Maarssen-Dorp woont, kan zijn vuurwerk gewoon bij de 
slager op de hoek halen.  

Veel media-aandacht was er voor de vuurwerkvrije zones in de gemeente Hilversum. Op het 
bezwaar van een winkelier oordeelde de rechtbank dat het college niet bevoegd is een 
vuurwerkverbod af te kondigen. Een teleurstelling voor de zeker 30 gemeenten die eveneens 
een voorwerkverbod voor bepaalde delen van hun gemeente hadden afgekondigd. Ondanks 
het besluit bleven in de meeste gemeenten de vuurwerkvrije zones overeind.  

Dat alles neemt niet weg dat er in Nederland voor een bedrag van 70 miljoen euro vuurwerk is 
afgestoken tijdens de jaarwisseling. Daarbij is er een schadepost van zo’n 13 miljoen,  acht 
totale handamputaties, drie grotendeels geamputeerde handen, 36 afgerukte of geamputeerde 
vingers en minstens achttien mensen die aan een of twee ogen blind werden. Dat is de oogst 
aan ernstige vuurwerkslachtoffers op 31 december en 1 januari op de afdelingen 
Spoedeisende Hulp van de Nederlandse ziekenhuizen. Minder slachtoffers dan in vorige jaren, 
maar zwaarder letsels en vooral ook op jongere leeftijd.  

En hoe verging het Stichtse Vecht? Om dit in beeld te brengen richtte GroenLinks Stichtse 
Vecht een meldpunt op. De resultaten hiervan staan in deze rapportage. Daarbij hebben wij nu 
reeds besloten ook volgend jaar een meldpunt te zullen instellen. 

 

 

 

 

GroenLinks Stichtse Vecht 
Februari 2015 
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Poster op A4-formaat 

Een meldpunt voor Stichtse Vecht 
In navolging van het Landelijk Meldpunt Vuurwerkoverlast van GroenLinks, lanceerde 
GroenLinks afdeling Stichtse Vecht, evenals vele andere afdelingen van GroenLinks elders in 
het land een meldpunt. Wie overlast wilde melden kon in Stichtse Vecht terecht op 
www.stichtsevecht.groenlinks.nl. Het meldpunt werd geopend op 30 november 2014. Op 5 
januari 2015 werd het gesloten. 

Er kwamen 85 meldingen binnen op het Stichtse Vecht meldpunt.  Landelijk kwamen er voor 
onze gemeente nog 325 meldingen binnen. In het totaal werden er dus  410 gevallen van 
overlast in de gemeente Stichtse Vecht gemeld. Deze rapportage gaat over alle meldingen die 
binnen zijn gekomen, hetzij op het lokale Stichtse Vecht meldpunt, hetzij bij het landelijk 
meldpunt. 
 
Publiciteit 
Door alle kernen van de gemeente zijn kleine postertjes verspreid (zie afbeelding). Daarnaast 
werden ‘visitekaartjes’ uitgedeeld met het adres van de website erop (zie afbeelding). 
Specifieke aandacht ging uit naar verzorgingstehuizen, dierenweides, dierenartsen, 
kinderboerderijen, honden-uitlaatplaatsen, wijkcommissies, buurthuizen en het Milieu 
Educatief Centrum Maarssen. 

Tekst  van de website stichtsevecht.groenlinks.nl  

Te vroeg, te veel en te hard 

Veel mensen, maar ook dieren, hebben meer last dan lol van de vuurwerktraditie met Oud en Nieuw. 
Harde knallen, vuurwerkbommen, luchtvervuiling, slachtoffers en schade zijn de jaarlijks toenemende 
klachten. Ook de troep van achtergebleven vuurwerkafval zijn velen een doorn in het oog. GroenLinks 
Stichtse Vecht heeft daarom een meldpunt vuurwerkoverlast ingesteld. Hiermee wil de partij de 
omvang van de problemen in onze gemeente in kaart brengen. De resultaten zullen begin 2015 in een 
rapportage aan de burgemeester van Stichtse Vecht worden aangeboden. Zodat we volgend jaar 
vuurwerkvrije zones en straten kunnen hebben! 

Omschrijf hier je klacht *    (de met * gemerkte vragen zijn verplicht)                            

 

Je kunt hier jouw klacht kort omschrijven. 

Wat vind jij het meest vervelend aan vuurwerk? * 

 

Beperk je tot één punt 

In welk dorp of welke wijk woon jij? * 
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Vind jij dat er vuurwerkvrije zones in Stichtse Vecht moeten komen? Zo ja, waar dan? * 

 

Geef aan welke wijk of welk gebied vuurwerkvrij moet zijn. 

 

Wil jij dat jouw straat vuurwerkvrij wordt? * 

 

Zo ja, geef de straat op waar jij woont 

Wil je op de hoogte blijven van deze aktie? 

 

Zo ja, geef je email adres op. 

 

Op het landelijk meldpunt vuurwerkoverlast.nl  kon men een melding doen door antwoord te 
geven op de vraag: Wat voor overlast betreft het? ( via een drop-downmenu met negen 
keuzemogelijkheden). Onder vermelding van naam, postcode en eventueel e-mailadres. Ook 
was er een vak gereserveerd voor opmerkingen, waar ruim gebruik van werd gemaakt. In deze 
rapportage wordt ook gebruikgemaakt van de landelijke resultaten, evenals de meldingen uit 
Stichtse Vecht geanonimiseerd.  

Tabel 1.  Aantallen meldingen 

  Postcode Aantallen landelijk 
meldpunt 

Aantallen 
lokaal 
meldpunt 

Maarssen-dorp 3601 15 12 
  

Maarssen Op Buuren, Maarsseveen-
Molenpolder  

3602 18 

Maarssen-dorp  3603 2 

Maarssen Op Buuren buiten 3604 2 

Oud-Zuilen 3611 5 
Tienhoven/Oud Maarsseveen 3612 2 2 
Maarssenbroek (Zebraspoor, 
Kamelenspoor, Bisonspoor, 
Antilopespoor) 

3605 65 26 
  

Maarssenbroek (Fazanten-, Duiven-
, Pauwen-, Reigers-, Valken- en 
Zwanenkamp) 

3607 73 
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Maarssenbroek (Bloemstede, 
Boomstede) 

3608 38 

Breukelen 3621 33 19 
Nieuwer Ter Aa 3626 2 0 
Kockengen 3628 25 6 
Loenen a/d Vecht 3632 16 5 
Loenersloot 3634 2 0 
Nigtevecht 1393 21 2 
Vreeland 3633 6  
Buiten Stichtse Vecht - - 13 
Totaal aantal meldingen in SV  325 85 

 

Tabel 2. Type klachten Meldpunt Stichtse Vecht 
Hieronder volgt een overzicht van  de type klachten die gemeld zijn in Stichtse Vecht. Let op: 
sommige mensen noemden meerdere klachten zodat er een verschil ontstaat tussen aantallen 
klachten en klagers. 

Type klacht Meldpunt Stichtse Vecht Aantal Percentage 
(%) van 
totaal aantal 
klachten 

Percentage 
(%) van 
totaal aantal 
meldingen 
(klagers) 

Veel te vroeg af steken van vuurwerk, veel meer 
dan twee weken voor Kerst, geluidsoverlast 

70 36 82 

Niet veilig op straat voelen, gevaar, 
schrikeffecten, angst voor oogletsel etc. 

23 12 27 

Vernielingen, schade, kosten, schade aan parken 
en natuurgebieden 

7 4 8 

Te harde knallen, geluidsoverlast, afgaan 
autoalarmen 

31 16 36 

Knallen in tunnels (Breukelen en Maarssenbroek) 6 3 7 
Zeer zwaar vuurwerk, illegaal 8 4 9 
Geen respect voor dieren, bange en huilende 
honden, panische katten, schrikreacties schapen in 
de wei, konijnen etc. 

26 13 31 

Ouderen, gehandicapten / Babies en jonge 
kinderen 

6 3 7 

Stank en rook / fijn stof en luchtvervuiling 8 4 9 
Geen controle op vuurwerk 2 1 2 
Troep, rommel, afval 6 3 7 
Vuurwerk niet vervelend (melding) 1 1 1 
Totaal aantal klachten 194 100  
Aantal meldingen (klagers) 85   
 

Bij het Landelijk Meldpunt kon men kiezen uit negen voorgegeven categorieën van overlast: 
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1. Harde knallen (vuurwerkbommen) 
2. Gevaarlijke situatie voor voorbijgangers  
3. Gevaarlijke of stressvolle situatie voor dieren 
4. Rondslingerend of achtergelaten vuurwerkafval 
5. Schade aan publieke of private eigendommen 
6. Vuurwerksmog (ongezonde kruitdampen)  
7. Bedreiging of belemmering voor hulpverleners (Niet genoemd door SV’rs) 
8. Gevaarlijke situatie voor toeschouwers (Niet genoemd door SV’rs) 
9. Vuurwerk afgestoken in vuurwerkvrije zones (Niet van toepassing voor Stichtse 

Vecht) 

Tabel 3. Type klachten landelijk meldpunt 

Categorie Aantal Percentage 

Geen klacht 2 1 

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 
dieren 

37 
11 

Gevaarlijke situatie voor 
voorbijgangers en anderen 

14 
4 

Harde knallen (vuurwerkbommen) 244 75 

Rondslingerend of achtergelaten 
vuurwerkafval 

11 
3 

Schade aan publieke of private 
eigendommen 

11 
3 

Vuurwerksmog (ongezonde 
kruitdampen) 

6 
2 

Totaal 325 100 

 

Vuurwerkvrije zones of straten in Stichtse Vecht? 

Naast de aard van de klachten hebben wij op het lokale meldpunt gevraagd of men voor de 
toekomst wel of niet vuurwerkvrije zones of straten wil. De uitkomsten hiervan zijn: 

Van de 85 respondenten hebben slecht zes mensen geantwoord geen vuurwerkvrije zones te 
willen vooral omdat handhaving moeilijk is. Velen hebben ongevraagd aangeven, dat men 
professionele vuurwerkshows wenst.  

Tabel 4. Waar vuurwerkvrije zones in Stichtse Vecht? 

Waar vuurwerkvrije zones? Aantal 
Overal 35 
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Dierenweides, Kinderboerderijen (Breukelen, 
Maarssen 

6 

Verzorgingscentra: Breukelen, Maarssen, 
Kockengen, Loenen 

4 

Winkelcentra 3 
Tunnels 1 
Centra kernen: Breukelen, Loenen, Nigtevecht, 
oude dorpen 

4 

Woonwijken / bebouwde kom / Heel Maarssen / 
Heel Maarsenbroek 

12 

Sportweg Kockengen 1 
Scholen Kockengen 1 
Wijk Zwanebloem, Kockengen 1 
Speelplaatsen en bejaardenwoningen Loenen 2 
Parken en natuurgebieden 2 
In nader overleg 1 
Extra handhaving 2 
Niet te handhaven en nee geen vuurwerkvrije zones 3 
Professionele vuurwerkshows door gemeente 13 

 

 Op de vraag ‘Jouw straat vuurwerkvrij?’ hebben 76 mensen gereageerd, als volgt verdeeld 
over de kernen:  

Tabel 5: Jouw straat vuurwerkvrij? 

Jouw straat vuurwerkvrij? Aantal 
Zonder straatnamen 27 
Ja alle woonwijken en/of kernen 6 
Ja mijn straat ook, straatnaam niet 
opgegeven 

2 

Ja en benoem vuurwerkvrije zones 4 
Nee wil ik niet 6 
Nee hoeft niet /  wel minder lawaai 7 
Ja, straatnaam niet opgegeven 2 
Breukelen 14 
Zandpad 1 
Fietstunnel Helmbloem 2 
Boendemakerstraat 1 
Looijersdijk 1 
Eendrachtslaan 1 
Linneausdreef  1 
Schepersweg 1 
Kanaaldijk 1 
Griftenstein 2 
Broekdijk west 1 
Broekland 1 
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Van Nijenrodestraat 1 
Kockengen 2 
Koningin Wilhelminaplein 1 
Voorstraat 1 
Loenen 4 
Centrum Loenen 1 
Voetbalveld Hunthum 1 
Hoefijzer 1 
D. van Troostwijkplein 1 
Maarsenbroek 22 
Zwanenkamp 5 
Antilopenspoor 3 
Pauwenkamp 2 
Bloemstede 4 
Spechtenkamp 2 
Bisonspoor 1 
Kamelenspoor 1 
Duivenkamp 2 
Reigerskamp 1 
Fazantenkamp 1 
Maarssen 5 
Hopakker 1 
Kortelaan 1 
Peerlenburgh 1 
Zandweg-Oostwaard 1 
Gageldijk 1 
Nigtevecht 2 
Klein Muiden 2 
Totaal 76 
 

De klachten, een selectie 

Datum Kern/postcode Uitspraken landelijk en lokaal meldpunt Stichtse Vecht 
 

08/12/2014 
14:22 

Maarssen Zwaar vuurwerk wordt al drie weken in Bloemstede 
afgeschoten, dus vanaf 1/2 november 

12/12/2014 
21:27 

Kockengen Vanavond in Kockengen belaagd door jongen met zwaar 
vuurwerk, Driestammenweg 

24/12/2014 
17:08 

Maarssen Vuurwerkverbod.....please!!!!! 

29/12/2014 
20:14 

Breukelen Harde knallen, opgeblazen prullenbak, bange dieren. Stop 
deze terreur, dit heeft niets met traditie te maken!!! 

29/12/2014 
18:36 

Nigtevecht Waar is de politie en waar zijn de ouders van deze kids? 

31/12/2014 
11:55 

Breukelen In het bos van OverHolland wordt zelfs door de jeugd in 
het begin van de middag geknald!! geen respect voor de 
dieren. 
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31/12/2014 
12:05 

Breukelen 13:00 groep van zeker 20 pubers 13-15 jaar steken een 
enorme hoeveelheid vuurwerk af en teisteren Breukelen 
Noord. 

31/12/2014 
15:45 

Maarssen Jammer dat er niet gehandhaafd wordt, want het zijn ieder 
jaar dezelfde personen die het voor anderen verzieken. Ben 
niet de enige die er zo over denkt in de wijken 
Duivenkamp, Antilopespoor in Maarssenbroek. 

31/12/2014 
16:51 

Maarssen Vuurwerk wordt afgestoken bij broed- en stiltegebied "De 
eendenkooi”. Vuurwerk wordt in de tuinen van mensen 
gegooid waar dieren zijn. 

31/12/2014 
13:11 

Breukelen Vuurwerk wordt veel te vroeg afgeschoten (voor 18 uur 's 
avonds). Triest dat de overheid al die overlast, anarchie, 
vernielingen en vervuiling maar toelaat. Terwijl de 
meerderheid dat wil afschaffen. Reden voor mij om in 
maart op een partij te stemmen die de moed heeft om hier 
eens paal en perk aan te stellen, zoals GroenLinks of de 
Partij van de Dieren. 

31/12/2014 
14:58 

Kockengen Waar is de politie??? Waarom wordt er niet gecontroleerd 
?? Ze moeten het vuurwerk niet verkopen aan kinderen. 

31/12/2014 
16:00 

Maarssen Wat nou vuurwerkwet. Maarssenbroek lijkt een 
oorlogszone. Wat een ellende is het toch ieder jaar. 

31/12/2014 
17:24 

Loenen aan de 
Vecht 

De vuurwerkbommen zijn dit jaar weer in alle hevigheid 
(en veel te vroeg) losgebarsten. Dat heeft niks meer met 
'nieuwjaar' te maken, dit is simpelweg (akoestisch) 
vandalisme.    Vandaag 31-12 gaat het ook al de hele dag 
door, maar met vanaf 18h00 absurd harde inslagen... Dit 
gaat elke norm te boven, niet goed voor de natuur, het 
milieu, gebouwen en onszelf, de mens...  Afijn, over een 
week zal het langzamerhand wel weer op raken. 

31/12/2014 
18:27 

Nigtevecht opgeblazen vuilnisbak, vuurwerkbommen op speelveld 

31/12/2014 
20:57 

Breukelen Veel herrie, 't lijkt wel oorlog. De laatste jaren wordt de 
overlast steeds meer, waardoor het feest steeds meer 
verstoord wordt. Wij kunnen de deur niet meer uit. De 
afgelopen jaren vuurwerk door de brievenbus, heg in brand 
door vuurpijlen, waardoor ook brandschade in huis. 
Politiek doe eens wat en stop dit onnodige zinloze geweld, 
jongeren denken dat alles maar mag; een zeer 
onpedagogisch signaal! 

01/01/2015 
9:27 

Vreeland Iemand heeft besloten dat heel Vreeland na 9.30 niet meer 
mag slapen en steekt sindsdien elke 5 minuten een enorme 
vuurwerkbom af. Al een uur. 

01/01/2015 
10:49 

Maarssen Straatputten worden opgeblazen waardoor zeer gevaarlijke 
situaties voor voorbijgangers 

01/01/2015 
10:51 

Kockengen Verkeersborden zijn opgeblazen 

05/01/2015 
15:55 

Loenen aan de 
Vecht 

Midden in een woonwijk werd ook dit jaar in de 
nieuwjaarsnacht CARBID geschoten. Meerdere keren 
werd dit in de nieuwjaarsnacht gedaan. Evenals vorig jaar. 
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Hulpdiensten en politie 
Na de jaarwisseling plaatste de gemeente Stichtse Vecht het volgende bericht op de site.  

Jaarwisseling Stichtse Vecht veilig en rustig verlopen 
1 januari 2015 - Oudejaarsdag en de nacht van oud en nieuw zijn veilig en rustig verlopen in Stichtse 
Vecht. Dat blijkt uit rapportages van de Veiligheidsregio Utrecht en de Politie Midden Nederland. Er waren 
in de gemeente nauwelijks incidenten. De schade lijkt vooralsnog beperkt.  

Geen grootschalige incidenten 
Tijdens de jaarwisseling zijn grote incidenten in Stichtse Vecht uitgebleven. De brandweer is vijf keer 
uitgerukt voor kleine buitenbranden (afval, containers). Daarnaast is hulp geboden bij een aanrijding op 
de Zuilense Ring in Maarssen. Het algemene beeld van de brandweer is dat er sprake was van een 
beheersbare situatie. 
De politie geeft aan dat de evenementen, die voornamelijk voor de jongeren de gelegenheid bieden om het 
nieuwe jaar in te luiden, probleemloos zijn verlopen. In Nieuwersluis was sprake van een vreugdevuur, dit 
is rustig verlopen. In Maarssen is op één plaats vernieling van straatmeubilair geconstateerd. Er is één 
aanhouding verricht voor het veroorzaken van het verkeersongeval in Maarssen. Er vond één 
woninginbraak plaats, in Tienhoven. In de morgen van Oudejaarsdag is een abri vernield in Loenen. De 
dader is gepakt en zal in het kader van lik-op- stukbeleid worden voorgeleid. 

Voorbereiding 
De gemeente heeft zich tijdig voorbereid op de jaarwisseling, in samenwerking met de Politie Midden-
Nederland, de Brandweer, het Openbaar Ministerie en het jongerenwerk. Ook de buurtsignalerings-teams 
en bewonerscommissies waren betrokken, onder andere bij het inventariseren van hotspot locaties. 
Locoburgemeester J. W. Verkroost: 'Mede dankzij de brede inzet en goede samenwerking van al onze 
veiligheidspartners en vrijwilligers is de jaarwisseling feestelijk en veilig verlopen. Onze aanpak was er op 
gericht om schade en (vuurwerk)overlast zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen dat de 
jaarwisseling voor iedereen een feest blijft. Het is goed om te zien dat die inzet heeft gewerkt. Ik bedank 
iedereen zeer die zich zowel vooraf als tijdens de jaarwisseling heeft ingezet voor een goed verloop. Ik ben 
blij met de constatering dat er in Stichtse Vecht geen sprake geweest van geweld of incidenten tegen de 
hulpdiensten.' 

Schade 
De inventarisatie van de schade aan gemeentelijke eigendommen als afvalbakken, containers en 
speelvoorzieningen wordt de komende dagen geïnventariseerd. Herstelwerkzaamheden worden direct in 
gang gezet. Waar mogelijk wordt de schade op de dader verhaald. 

Via de RIB 15 januari werd bekend dat de gemeente Stichtse Vecht een schadepost van € 
25.000 heeft opgelopen. De schadeposten betroffen voornamelijk schade aan verkeers- en 
straatnaamborden, afvalbakken en hondendispensers. Dit schadebedrag was fors minder dan 
bij de vorige jaarwisseling, toen er voor € 43.000 aan schade aan de gemeentelijke 
eigendommen werd aangericht. De extra maatregelen betreffende toezichthouders en BOA’s 
hebben hun nut bewezen.   
 
Conclusies en aanbevelingen 
Het meldpunt was ingericht om overlast te melden. Net als veel mensen die dat 
gedaan hebben, vinden de initiatiefnemers niet dat het bij melden of klagen moet blijven. De 
ruim 400 meldingen laten zien dat in Stichtse Vecht de vuurwerktraditie weerstand opwekt. 
De meeste mensen willen geen vuurwerkverbod, vuurwerk past immers bij de traditie. Dat is 
ook het standpunt van de GroenLinks Stichtse Vecht. Maar er worden grenzen overschreden. 
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Waarom zou een grote vuurwerkshow daarin geen soelaas kunnen bieden? Ongevraagd heeft 
ca. 20% van de respondenten van het lokale meldpunt daarom gevraagd. Maar het zijn vooral 
de in de ogen van de respondenten extreem harde knallen die het plezier voor veel mensen (en 
dieren)vergallen. Daarnaast wil men dat het afsteken van het vuurwerk beperkt blijft (met 
handhaving!) en dat ook de verkoop aan meer beperkingen wordt opgelegd.  

Samengevat: 

1. Minder zwaar vuurwerk. De meest gehoorde klacht betreft het geluid: vaak zo hard dat 
gesproken wordt van bommen. Voor jongeren een kick, voor ouderen zeer ongewenst. Waar 
autoalarmen afgaan is aanpak gewenst. Het afsteken van carbid, hoewel geen vuurwerk, zou 
in de APV moeten worden opgenomen en niet in woonkernen mogen worden toegestaan. 

 

Stichtse Vecht heeft twee grote vuurwerkverkooppunten, buiten de 
slager en de tuincentra. Te weten: Gebro. Vuurwerk en Vechtstreek 
Vuurwerk. Zij gaan voor 50% bij voorverkoop. De site laat zien dat 
naast het siervuurwerk het geluid een belangrijke factor is. Pyro’s 
delight, Shock Attack, megabomb , de namen zeggen het al. Zena 
Revolution wordt aangekondigd als een ‘vette box. Een beest om 
weg te rammen om 0.00 uur “. Het lijkt hier vooral te doen te zijn 
om het lawaai. 

 
 

2. Handhaaf de beperking van de afsteektijd. Dit jaar mocht vanaf 18.00 uur vuurwerk 
worden afgestoken. Als men zich daaraan zou houden (handhaving!) dan zou het aantal 
klachten over overlast voor mens en dier aanzienlijk dalen .  

3. Handhaaf en beperk de verkooptijd. Het valt niet te ontkennen dat het moment waarop 
het vuurwerk gekocht is, men ook wil afsteken. Door de verkooptijden (verder) te beperken 
zou de overlast af kunnen nemen. 

4. De gemeente zou initiatief moeten nemen. De situatie in Hilversum heeft duidelijk 
gemaakt dat de beslissingsbevoegdheid ten aanzien van vuurwerkvrije zones bij de 
burgemeester (als hoofd van de veiligheidsdiensten)ligt.  Met het benoemen van 
vuurwerkvrije zones zouden klachten over overlast bij dierenweides, verzorgingstehuizen e.d. 
kunnen afnemen. Het aantal reacties pleit wel voor dergelijke zones in Stichtse Vecht, maar 
niet voor specifieke straten.  
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        Art. x lid  x APV 

5. Pak zwaar en illegaal vuurwerk hard aan. Illegaal en gevaarlijk vuurwerk kan per 
internet worden besteld en wordt per post bezorgd. Buiten Nederland is verkoop het hele jaar 
door heel gewoon. Dat is voor alle betrokkenen levensgevaarlijk. Daar kan de gemeente 
Stichtse Vecht niet veel meer aan doen dan handhaven, vooral op tijden dat afsteken niet 
toegestaan is. 

6. De vuurwerktraditie moet blijven bestaan. In het onderzoek zijn het alleen de klagers die 
aan het woord zijn. Veel mensen genieten van vuurwerk, al steekt volgens de landelijke pers 
87% van de bevolking zelf geen vuurwerk af. Oplossing: het zware vuurwerk aan banden 
leggen of een vuurwerkshow organiseren in één of meerdere kernen.  

 

  

Siervuurwerk op Kerkbrink Breukelen. 
 Titaan Amazing 76. Sierpot met 466 gram  
kruit en effect tot 35m hoog.  

Tenslotte 
Ook voor de jaarwisseling 2015-2016 zal GroenLinks Stichtse Vecht een meldpunt openen. 
GroenLinks Stichtse Vecht is er niet op uit het afsteken van vuurwerk rondom de 
jaarwisseling te verbieden. Wij streven naar een traditionele jaarwisseling die voor iedereen 
een feest is. 
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