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Wolfs, Madeleine (M)

Van: KDuijsters

Verzonden: maandag 5 november 2018 8:42

Aan: Otten, Paul (P); Wolfs, Madeleine (M)

Onderwerp: Fwd: FW: Vuurwerkvrije buurt in Den Haag

Bijlagen: foto bord.jpg; 4a-Formulier-Bewonersinitiatief-vuurwerkvrije-buurt.docx

 
Hoi Madeleine en Paul, 
 
Met betrekkking tot het initiatiefvoorstel vuurwerkvrije buurten heb ik met de gemeente Den Haag contact 
opgenomen met de vraag hoe men deze pilot heeft aangepakt vorig jaar. Onderstaand haar antwoord. Zou je 
deze info naar alle fractievoorzitters door willen sturen. 
 
Groetjes Karin Duijsters 
Fractie Goubet/Duijsters 
 

  

Van: Marjet de Jager 

Verzonden: woensdag 31 oktober 2018 15:59:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen 

Aan: Duijsters, Duijsters (K) 
Onderwerp: Vuurwerkvrije buurt in Den Haag 

Goedemiddag mevrouw Duijsters, 

  

Zoals telefonisch afgesproken stuur ik u hierbij wat meer informatie over het bewonersinitiatief vuurwerkvrije buurt in 
Den Haag. 

  

Afgelopen jaar zijn we gestart met de pilot en hebben we het mogelijk gemaakt om borden voor een vuurwerkvrije 
buurt aan te vragen voor de hele stad. Om dit kenbaar te maken in de stad hebben we een tekst geplaatst op onze 
website en het is in het beleidskader opgenomen. Ook hebben we er een persbericht over uitgestuurd. Dit werd al 
snel door de lokale media opgepakt. Daarnaast hebben wij op digitale muurkranten (tv schermen in supermarkten en 
buurthuizen/stadsdeelkantoren) een stuk hierover gepubliceerd. Komend jaar gaan we via de bewonersorganisaties 
en de contacten van de wijkagenten/stadsdeelkantoren nog meer aandacht besteden hier aan. Verder is onze 
burgemeester er in de media ook veel op in gegaan dus dat hielp denk ik ook.  

De mensen konden zich aanmelden via een digitaal formulier op onze site. Wij kregen dan een mail binnen en namen 
contact op met de mensen. Daar legden we het hele concept nog goed uit aan de mensen met de nadruk dat er geen 
handhaving plaats vindt vanuit de gemeente of politie. Vervolgens konden de borden opgehaald worden bij het 
dichtstbijzijnde stadsdeelkantoor en zelf worden opgehangen in het gewenste gebied.  

  

Voor komend jaar hebben we wat spelregels opgesteld. Deze zijn nog in concept maar ik kan ze wel alvast met u 
delen: 

1.     Maak met je buren afspraken over het afsteken van vuurwerk in en rondom een straat, pleintje of 
speeltuin of aangrenzend aan een groengebied; 
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2.     Baken het gebied waarvoor de afspraken gelden goed af. Zijn er bewoners die niet mee willen doen? 
Houd hier dan rekening mee; 

3.     Zorg ervoor dat alle bewoners in het gebied waarvoor de afspraken gelden het eens zijn met de 
gemaakte afspraken. Draagvlak is van essentieel belang om het bewonersinitiatief te doen slagen; 

4.     Vraag borden aan om het gebied af te bakenen. Je hebt tot … de tijd om borden aan te vragen en op te 
halen bij het stadsdeelkantoor; 

5.     Neem eventueel contact op met je wijkagent om de gemaakte afspraken te delen; 

6.     Hang de borden uiterlijk 31 december langs de grenzen van het vuurwerkvrije gebied; 

7.     Zorg ervoor dat de borden uiterlijk 3 januari weer verwijderd zijn en zorg er met elkaar voor dat de buurt 
schoon is. 

  

Uiteindelijk hebben zich vorig jaar 18 initiatieven gemeld. De ervaring is dat het allemaal kleine locaties zijn. In de 
Haagse wijk Marlot zijn vorig jaar drie straten aangewezen maar dit bleek toch echt te groot zijn want niet iedereen in 
die straten was het er mee eens. Zij gaan waarschijnlijk komend jaar ook geen vuurwerkvrije buurt instellen.  

  

In de bijlage heb ik ook een voorbeeld van een bord toegevoegd. Mocht u nog meer vragen hebben dan weet u mij te 
bereiken. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Marjet de Jager |  Beleidsadviseur & Accounthouder Segbroek en Loosduinen| Bestuursdienst | Veiligheid |Gemeente Den 
Haag | Spui 70 2511 BT Den Haag | m 0683692394 

  

  

  

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op: 
http://www.denhaag.nl/disclaimer  
 

 
 
 
Disclaimer  
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit 
bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet 
garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk 
worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.  
--  
Met vriendelijke groet, 
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Karin Duijsters 
Fractie SP 
0610467823 


