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Rib (14R.00441) inzake Vuurwerkvrije zones 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
Kennisnemen van de drie gepresenteerde scenario’s inzake het instellen van 
vuurwerkvrije zones. De commissie kan een uitspraak doen of de raad adviseren welk 
scenario de voorkeur heeft. 
 
Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  

 In de raad van 30 januari 2014 is de motie inzake vuurwerk van Progressief 
Woerden aangehouden. Het dictum van de motie was: 

o Artikel 2.73 van de APV Woerden te hanteren om in beginsel bepaalde 
straten c.a. aan te wijzen als vuurwerkvrije zone; 

o Alvorens een definitief voorstel te formuleren hieromtrent in overleg te treden 
met betrokken bewonersorganisaties en Dorps- en Wijkplatforms; 

o De resultaten van dat overleg, verpakt in het definitieve voorstel, ter 
besluitvorming voor te leggen aan de Raad; 

o Op voorhand aan te geven waar in de kernen een vuurwerkshow gehouden 
zou kunnen worden; 

o Initiatieven vanuit de bevolking om zo’n vuurwerkshow te organiseren te 
faciliteren, 

 In de raad van 27 februari 2014 is de motie inzake vuurwerk ingetrokken door de 
indiener naar aanleiding van de volgende toezegging van het college: 

o Burgemeester Molkenboer zegt toe met de dorps- en wijkplatforms het 
gesprek aan te gaan over een vuurwerkvrije zone. 

 De nu voorliggende raadsinformatiebrief is de terugkoppeling (in scenario’s) van 
onder meer de gevoerde gesprekken. 
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3. Vervolgprocedure 
Dit onderwerp kent in principe geen vervolgbehandeling in de raad van november. Het is 
altijd mogelijk om naar aanleiding van de bespreking in de commissie een motie aan te 
kondigen voor bespreking in de raad. Moties zijn politieke uitspraken of opdrachten aan 
het college en/of de raad. 
 

4. Bijzonderheden 
Geen. 

 


