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Motie voor de vergadering van de raad van: 11-07-2019 

 

Agendanummer:  9 

 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 2, thema Openbare orde en veiligheid 

Inwonersonderzoek Vuurwerk 

 

 

De raad, 

  

overwegende dat 

- tijdens de jaarwisseling inwoners massaal vuurwerk afsteken; 

- deze traditie in toenemende mate leidt tot maatschappelijk debat over de voor- en 

nadelen hiervan (welke genoegzaam bekend worden geacht); 

- veel instanties de nationale overheid hebben gevraagd om een nationaal verbod op 

het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen door inwoners; 

- het kabinet een dergelijk verbod vooralsnog afwijst; 

- het college zich voorstander heeft verklaard van een dergelijk nationaal verbod; 

- zolang de rijksoverheid geen nationaal verbod uitvaardigt op het afsteken van 

knalvuurwerk en vuurpijlen, het de verantwoordelijkheid is van het gemeentebestuur 

om al of niet beperkende maatregelen te nemen, e.e.a. binnen de wettelijke 

mogelijkheden hiervoor, 

 

van mening dat 

- het gemeentebestuur een zorgvuldige afweging dient te maken tussen de voor- en 

nadelen van het gebruik van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en op basis daarvan 

een besluit dient te nemen over beperkende maatregelen; 

- het gemeentebestuur hierin allereerst een verantwoordelijkheid heeft voor de 

openbare orde, de veiligheid van zijn inwoners en de gezondheid van zijn inwoners in 

brede zin; 

- het gemeentebestuur in deze afweging het draagvlak onder de inwoners mee dient te 

wegen, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

verzoekt het college 

- te onderzoeken wat het draagvlak is onder de Hillegomse inwoners voor het nemen 

van beperkende maatregelen door de gemeente inzake het afsteken van vuurwerk 

tijdens de jaarwisseling; 

- hiervoor een representatief onderzoek uit te voeren en tevens gebruik te maken van 

het burgerpanel; 

- de uitkomsten hiervan over uiterlijk een half jaar aan de raad te presenteren; 

- de kosten van het onderzoek te dekken vanuit de Algemene Reserve 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Hillegom 11-7-2019,  

 

Namens de fractie van GroenLinks 

D. van Egmond 

Nr. Z-19-077853 

Status INGETROKKEN 


