Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Vuurwerkvrije zones en centrale vuurwerkshows tijdens de
jaarwisseling
De afgelopen jaren daalt het draagvlak voor het afsteken van vuurwerk en zijn steeds
meer mensen voor een verbod. Zo is volgens de uitkomsten van een peiling van het
EenVandaag opiniepanel 53% voor een algeheel verbod op het afsteken van
vuurwerk1. Ook uit een peiling van december vorig jaar van I&O Research blijkt
hetzelfde beeld2. Daaruit blijkt ook dat een verbod in combinatie met een
vuurwerkshow op veel draagvlak kan rekenen.
Redenen om anders om te gaan met het afsteken van vuurwerk zijn onder meer het
aantal gewonden dat er jaarlijks valt, waaronder veel omstanders. Daarnaast durven
veel ouderen rond de jaarwisseling de straat niet op en ervaren veel (huis)dieren
stress door de harde knallen.
Een algeheel verbod is een grote stap, maar veel gemeenten zetten al wel kleinere
stappen in de goede richting, zoals het instellingen van (vrijwillige) vuurwerkvrije
zones en het organiseren van centrale, veilige en professionele vuurwerkshows.
PvdA/GroenLinks vindt dat dit ook voor De Ronde Venen een goed idee is.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college:
1. Bent u op de hoogte van het veranderen van de opinie ten aanzien van het
afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling? En dat er ook in De Ronde
Venen inwoners zijn die graag een vuurwerkvrije zone zouden willen en/of
centrale vuurwerkshows?
2. In veel gemeenten kunnen inwoners een verzoek doen tot het instellen van
(vrijwillige) vuurwerkvrije zones. Om dit voor de jaarwisseling van 2018/2019
in te voeren is het kort dag, maar bent u bereid om deze mogelijkheid wel aan
inwoners te geven voor de jaarwisseling van 2019/2020?
3. Naast de instelling van vuurwerkvrije zones, zijn er ook gemeenten die
centrale en professionele vuurwerkshows organiseren. Kan uw college
aangeven wat de kosten zijn om een dergelijke vuurwerkshow te organiseren
in de vier grootste kernen van De Ronde Venen? Bent u bereid om hiermee te
experimenteren bij de jaarwisseling van 2019/2020?
Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/helft-voorlandelijk-vuurwerkverbod-met-oud-en-nieuw/
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https://ioresearch.nl/Portals/0/I%26O%20Research%20vuurwerkpeiling%202017_de
f.pdf
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