
    
 

 

 

 

 

Motie beperking vuurwerkoverlast 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 10 oktober 2019,  
 
Constaterende dat:  

 Het beperken van vuurwerkoverlast onderwerp was van het dorpsoverleg in Harmelen op 17 
september 2019 

 Tijdens dit overleg door de aanwezige inwoners de wens is uitgesproken voor een centrale 
plek in Harmelen om oud-en-nieuw te vieren en daar ook vuurwerk af te steken zodat er 
elders minder overlast is 

 Het bestuur van het dorpsplatform heeft toegezegd de mogelijkheden in Harmelen te 
onderzoeken 

 
Overwegende dat:  

 Lokale en landelijke regelgeving op dit moment achter blijft om vuurwerkvrije zones is te 
stellen en deze ook te handhaven 

 Steeds meer inwoners overlast van vuurwerk ervaren en handhaving van het staande beleid 
lastig uitvoerbaar is 

 Oud-en-nieuw vieren op een centrale plaats in een wijk of kern kan de saamhorigheid in de 
samenleving versterken  

 
Verzoekt het college:  

 Initiatieven van wijk- en dorpsplatforms en van groepen inwoners bij de organisatie praktisch 
te ondersteunen om bijvoorbeeld op een centrale plaats oud-en-nieuw te vieren 

 Verkennen of er initiatiefnemers zijn voor het organiseren van een centrale vuurwerkshow in 
de gemeente Woerden en/of haar kernen om het afsteken van vuurwerk in de eigen 
woonomgeving te verminderen 

 
 
Toelichting 
Onder ondersteunen verstaan wij hulp bij de organsatie. Bijvoorbeeld bij het op een rij zetten van wat 
er allemaal bij een dergelijke aciviteit komt kijken. Bijvoorbeeld moet er wel of geen vergunning 
komen? Hoe zorg je voor de veiligheid enz.. Wij bedoelen niet dat de gemeente voor de kosten op 
moet draaien. Laten we vooral klein beginnen en volgen welke initiatieven er zijn en wat het succes 
ervan is.  
Het verkennen van de mogelijkheden betreft bijvoorbeeld informele navraag door de wijkbeheerders 
of buurtverbinders of dit vraagstuk leeft in een wijk of bij ondernemers.   
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Marguerite Boersma, Progressief Woerden 
Birgitte van Hoesel, D66 
Wilma de Mooij, SP 
Rianne Vrolijk, Sterk Woerden 
Rumo van Aalst, CDA 


