
 
 

Motie Vuurwerk   
 

De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 30 januari 2014,  
 
overwegende dat: 
 
1. Het afsteken van vuurwerk op oudejaarsdag/-nacht een traditie is; 
2. Een deel van de bevolking daaraan actief en passief veel plezier ontleent;  
3. Een ander deel van die bevolking daarentegen zich daaraan ergert en daar op 

enigerlei wijze overlast van ondervindt; 
4. Vuurwerk schade berokkent aan het milieu door luchtvervuiling en afval op de 

grond; 
5. Er elk jaar veel slachtoffers van vuurwerk  in het ziekenhuis behandeling nodig 

hebben, 
 
voorts overwegende dat: 
 
1. Vuurwerk de gemeente jaarlijks aan opruimwerkzaamheden en het herstellen van 

schade  tienduizenden euro’s kost; 
2. Het maatschappelijk draagvlak om overlast van vuurwerk te beteugelen per jaar 

toeneemt; 
3. Uit recent onderzoek gebleken is dat de meerderheid van de lokale politici een 

vuurwerkverbod wil; 
4. De gemeente in feite maar één instrument kan hanteren om overlast te beperken; 
5. Beperking van het aantal uren waarop op oudejaarsdag en –nacht legaal vuurwerk 

afgestoken kan worden op grond van het Vuurwerkbesluit niet tot de competentie 
van de gemeente behoort, 

   
van oordeel dat: 
 
1. De traditie het verdient in stand gehouden te worden op een zodanige wijze dat de 

bezwaren van dat deel van de bevolking dat vuurwerk op de bewuste dag “niet zo 
ziet zitten” deels ondervangen kunnen worden; 

2. De antwoorden van het College op de art.40 vragen terzake van de fractie van 
Progressief Woerden  (Rib 14R00007) een aanknopingspunt bieden om 
geëigende maatregelen te treffen,  

 
verzoekt het College:  
 
1. Artikel 2.73 van de APV Woerden te hanteren om in beginsel bepaalde straten c.a. 

aan te wijzen als vuurwerkvrije zone; 
2. Alvorens een definitief voorstel te formuleren hieromtrent in overleg te treden met 

betrokken bewonersorganisaties en Dorps- en Wijkplatforms; 
3. De resultaten van dat overleg, verpakt in het definitieve voorstel, ter 

besluitvorming voor te leggen aan de Raad; 



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

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

  
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wim van Geelen (Progressief Woerden) 
 
 


