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Initiatiefvoorstel SP vuu rwerkvrije zones

Voorstel

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de SP inzake een proef om in Weertte
komen tot vuurwerkvrije zones op plekken door bewoners zelf aan te wijzen.
2. Eventuele wensen en/of bedenkingen bij dit initiatiefvoorstel kenbaar te maken.

Inleiding

Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is steeds meer onderwerp van een
maatschappelijke discussie waarbij overlast voor mens en dier, vernielingen en (dodelijke)
ongevallen de belangrijkste aandachtspunten zijn.
Nu er landelijk niet voor is gekozen om een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in te
stellen, betekent dit dat de bal bij de gemeenten ligt.
De APV van Weert kent weliswaar de mogelijkheid om het college plaatsen te laten
aanwijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken doch hiertoe is tot op
heden geen aanleiding geweest. Bovendien vereist de handhaving van een dergelijk
verbod veel capaciteit.

De SP stelt nu een proef voor in Weert waarbij bewoners op aanvraag in hun eigen straat
of buurt vuurwerkvrije zones mogen aanwijzen en deze ook handhaven. De gemeente
heeft hierbij een faciliterende rol door het plaatsen van ontmoedigingsborden. Op basis
van een evaluatie kan dan besluitvorming plaatsvinden over al dan niet structurele
inbedding in beleid.

Beoogd effect/doel

De SP beoogt met het voorstel het volgende.
. Een jaarwisseling die veiliger en met minder incidenten verloopt.
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De gemeente geeft de inwoners zelf regie over hun straat of buurt en brengt
daardoor de gemeente dichter bij mensen.
Er wordt een maatschappelijke discussie gefaciliteerd waardoor de gemeente
dichter bij de mensen wordt gebracht.
Het dierenwelzijn in Weert wordt vergroot.

Argumenten

De argumenten van de SP zijn samengevat:
1. Vergroten veiligheid en beperken schade tijdens jaarwisseling.
2. Mensen in hun kracht zetten en de gemeente dichter bij de mensen brengen
3. Faciliteren in een maatschappelijk vraagstuk.
4. Vergroten dierenwelzijn.

Kanttekeningen en risico's

Zoals gezegd is er in Weert niet eerder aanleiding geweest tot het aanwijzen van plaatsen
waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken. Bij de jaarwisseling 2Ot7/2078
was er sprake van 10 meldingen over afsteken vuurwerk bij de politie waarbij de
meldingen uit diverse wijken kwamen. Verder heeft zich 1 persoon gemeld bij de
Spoedeisende Hulp naar aanleiding van een vuurwer:kincident en zijn er geen meldingen
geweest van door vuurwerk verwonde dieren.
Verder is het de vraag hoe de handhaving door burgers zelf vorm zou moeten krijgen en

of dit niet zou kunnen leiden tot onderlinge spanningen. Vanuit de gemeente/politie kan er
immers niet handhavend worden opgetreden bij een vrijwillige zone.
Ook valt op dat in het rapport van I&O Research (onderzoek in opdracht van Binnenlands
Bestuur) is aangegeven dat er meer draagvlak is voor strengere handhaving maar minder
animo voor vrijwillige vuurwerkvrije zones.

Uw college kan op grond van artikel 147a Gemeentewet en het Reglement van Orde voor
de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad wensen en bedenkingen ter
kennls brengen van de raad.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het initiatiefvoorstel behelst het beschikbaar stellen van een werkkrediet ad € 2.000,00
gedurende de proefperiode. Nu de proef geheel afhankelijk is van initiatieven vanuit de
burgers is op voorhand niet duidelijk of het voorgestelde krediet afdoende is. De kosten
kunnen ten laste worden gebracht van de post uitvoering bijzondere wetten ( 1400400)

Uitvoering/evaluatie

Het initiatiefvoorstel voorziet in een evaluatie medio 2019.

Com mun icatie/ partici patie

Het initiatiefvoorstel voorziet in het instellen van een meldpunt en publiciteit via de media

Overleg gevoerd met

Intern:

L.Koppen (Fin)
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Extern:

Initiatiefvoorstel is voorgelegd aan de politie. Er bestaan geen bezwaren maar er bestaat
twijfel of de proef zinvol is.

Bijlagen:

Initiatiefvoorstel SP
Artikel uit APV Weert
Voorbeeld ontmoedigingsbord
Onderzoek I&O Research
Nieuwsbericht experiment Den Haag
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