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Art. 34 vragen.


Onderwerp: vuurwerk oudejaarsviering

8 januari 2020

Naar aanleiding van de uitspraken van de Burgemeester over veiligheid en
vuurwerk tijdens de Nieuwjaars wisseling, in zijn Nieuwjaars toespraak van
2020.

Ik citeer:


De burgemeester herhaalde zijn oproep van 2019 dat die veiligheid ook
gebaat is bij een vuurwerkverbod voor consumenten. ,,De maatschappelijke
kosten zijn inmiddels veel en veel te hoog geworden. Oud en nieuw is voor
grote groepen inwoners al lang geen feest meer. Van de 'landelijke dag van
de anarchie’ moeten we echt af.” Met de gemeenteraad én met wijktafels en
buurtoverleggen wil Van den Tillaar bekijken hoe van oud en nieuw wel weer
een feest is te maken. Landelijk beleid blijft overigens noodzakelijk om
Vlissingse doelstellingen te verwezenlijken.

En daarnaast:




De landelijk discussie die nu ontstaan is over vuurwerk afsteken.
Er nu een meerderheid in de politiek maar ook bij de burgers in Nederland
ontstaat over het afschaffen van het consumentenvuurwerk.
En naar aanleiding van het besluit van de gemeente Rotterdam om een
algemeen vuurwerk verbod in te stellen voor consumentenvuurwerk in de stad
Rotterdam.

Heeft de ChristenUnie de volgende vragen aan het college:
1. Is het college (burgemeester) bereid het voorbeeld van Rotterdam te volgen
vooruitlopend op een landelijke beslissingen, Het signaal te geven “het moet
nu anders”
2. Is het college (Burgemeester) het eens dat dit een prima signaal zal zijn voor
andere gemeente en steden in Zeeland om dit te volgen en daarin als
gemeente Vlissingen een voortrekkersrol op zich in te nemen?
3. Deze beslissingen niet over te laten aan wijktafels en overleggen met
organisaties, gezien de veiligheid allereerst de verantwoording is van de
Burgemeester.
4. En is het college (burgemeester) bereid om vanuit die bestuurlijke
verantwoordelijkheid beslissingen te nemen in het kader van veiligheid voor
onze burgers en onze hulpverleners in allerlei disciplines.
5. Is het college (Burgemeester) bereid om en wil het college (Burgemeester) de
komende Nieuwjaarsviering 2020-2021 een vuurwerkshow te coördineren die
voor alle Vlissingens zal zijn. Om met elkaar toch met deze oude traditie het
nieuwe jaar in te luiden ook in Vlissingen.
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Graag ontvangen wij de antwoorden binnen de gestelde termijn, zodat deze op de
agenda geplaatst kunnen worden op de agenda van de besluitenraad van 30 januari
2020.
Raadslid Coen van Dalen
Fractie ChristenUnie
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ONDERWERP

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen Rvo van ChristenUnie
betreft vuurwerk oudejaarsviering
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Uw inleiding

Naar aanleiding van de uitspraken van de Burgemeester over veiligheid en
vuurwerk tijdens de Nieuwjaars wisseling, in zijn Nieuwjaars toespraak van
2020. Ik citeer:
De burgemeester herhaalde zijn oproep van 2019 dat die veiligheid ook
gebaat is bij een vuurwerkverbod voor consumenten. ,,De maatschappelijke
kosten zijn inmiddels veel en veel te hoog geworden. Oud en nieuw is voor
grote groepen inwoners al lang geen feest meer. Van de 'landelijke dag van
de anarchie’ moeten we echt af.” Met de gemeenteraad én met wijktafels en
buurt overleggen wil Van den Tillaar bekijken hoe van oud en nieuw wel weer
een feest is te maken. Landelijk beleid blijft overigens noodzakelijk om
Vlissingse doelstellingen te verwezenlijken.
En daarnaast:
De landelijk discussie die nu ontstaan is over vuurwerk afsteken.
Er nu een meerderheid in de politiek maar ook bij de burgers in Nederland
ontstaat over het afschaffen van het consumentenvuurwerk.
En naar aanleiding van het besluit van de gemeente Rotterdam om een
algemeen vuurwerk verbod in te stellen voor consumentenvuurwerk in de stad
Rotterdam.

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G

-2-

Vraag 1

Is het college (burgemeester) bereid het voorbeeld van Rotterdam te volgen
vooruitlopend op een landelijke beslissingen, het signaal te geven “het moet
nu anders”
Ons antwoord

Wij zijn blij met de raadsbreed ingediende motie voor een “(consumenten)vuurwerk
vrij Vlissingen”.
Ook door de motie van de SP van december en eerdere initiatieven van uw Raad
heeft u aangegeven een andere weg in te willen slaan met betrekking tot de
jaarwisseling.
Het college is bereid hierin een voortrekkersrol te nemen met inachtneming van het
feit dat vooral de handhaafbaarheid van een dergelijk besluit nader onderzoek vergt
en een realistische blik op het feit dat een gedragsverandering in de maatschappij
zeker tijd zal vergen. Hier zal ook afstemming met de landelijke lijn, de
buurgemeenten en het districtscollege nadrukkelijk voor gezocht worden.
Met andere woorden, wij steunen uw lijn maar willen wel bij de voorbereiding de
verdere landelijke en regionale ontwikkelingen bij betrekken.
Vraag 2

Is het college (Burgemeester) het eens dat dit een prima signaal zal zijn voor
andere gemeente en steden in Zeeland om dit te volgen en daarin als
gemeente Vlissingen een voortrekkersrol op zich in te nemen?
Ons antwoord

Ja.

Vraag 3

Deze beslissingen niet over te laten aan wijktafels en overleggen met organisaties,
gezien de veiligheid allereerst de verantwoording is van de Burgemeester.
Ons antwoord

Uiteraard is dit niet ter besluitvorming bij wijktafels en overleggen.
De decembermotie van de SP roept op om vooral ook met de wijktafels en buurten
aan de slag te gaan. Wij proeven hier de wens uit om draagvlak te creëren. Aan
deze opdracht geven wij gehoor.
Vraag 4

En is het college (burgemeester) bereid om vanuit die bestuurlijke
verantwoordelijkheid beslissingen te nemen in het kader van veiligheid voor
onze burgers en onze hulpverleners in allerlei disciplines.
Ons antwoord

Zie antwoord vraag 1.
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Vraag 5

Is het college (Burgemeester) bereid om en wil het college (Burgemeester) de
komende Nieuwjaarsviering 2020-2021 een vuurwerkshow te coördineren die
voor alle Vlissingens zal zijn. Om met elkaar toch met deze oude traditie het
nieuwe jaar in te luiden ook in Vlissingen.
Ons antwoord

Wij zullen deze optie onderzoeken.
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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