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Voorzitter,  

 

Afgelopen vrijdag hebben wij in het nieuws vernomen dat er ook dit jaar een landelijk 

vuurwerkverbod gaat komen. Dat is nodig om de druk op onze mensen in de zorg niet nóg verder te 

laten oplopen. Maar het is natuurlijk wel enorm jammer. De oliebollen, het aftellen en de buren 

gelukkig nieuwjaar wensen tijdens een knallend uiteinde is letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van 

het jaar. 

 

Desondanks begrijpen we dat het dit jaar niet mogelijk zal zijn om Nederlands vuurwerk te kopen. 

Hierbij benadruk ik het Nederlandse vuurwerk. Want binnen een dag rijden zit je in Polen of Italië en 

daar komt het zwaardere knalvuurwerk vandaan, waar de ergste ongelukken mee gebeuren. België 

is zelfs maar een uurtje rijden. 

 

Een vuurwerkverbod instellen voorkomt nog niet dat er vuurwerk wordt afgestoken. De meeste 

Woerdenaren zullen zich er netjes aan houden, maar mensen die illegaal vuurwerk afsteken, trekken 

zich er vaak al helemaal weinig van aan. 

 

Het verbod moet dus streng gehandhaafd worden. Daarom hebben we de volgende vragen aan de 

burgemeester. 

1. Hoe zit het met de handhaafbaarheid van het vuurwerkverbod in Woerden? Gaan de 

burgemeester of de politie extra mensen en/of middelen inzetten om het verbod te 

handhaven? 

 

Het tijdelijke vuurwerkverbod gaat over het afsteken en de verkoop van consumentenvuurwerk. 

Professionele vuurwerkshows georganiseerd door gemeenten vallen niet onder dit tijdelijke verbod. 

Of deze vuurwerkshows doorgaan is aan gemeenten zelf en hangt volgens het kabinet ook af van 

‘eventuele nationale vervolgmaatregelen’.  

 

Het liefst hadden we zelf thuis wat siervuurwerk af willen steken. Maar als de coronamaatregelen 

het toelaten, zou een professionele show volgens de Woerdense VVD een alternatief kunnen zijn om 

het jaar tóch nog met vuurwerk af te sluiten. Zo’n centrale bijeenkomst zou eventueel ook bij 

kunnen dragen aan de handhaafbaarheid van het vuurwerkverbod voor consumenten. 

2. Kan de burgemeester aangeven of een centrale vuurwerkshow onze politie en boa’s helpt 

om het vuurwerkverbod te handhaven? 

3. Zo ja, ziet de burgemeester een mogelijkheid om de organisatie daarvan te faciliteren, ook 

gezien de onduidelijkheid die er nu nog is over de dan geldende coronamaatregelen? 

4. Zijn er al aanvragen/initiatieven bekend voor een professionele vuurwerkshow? 

5. Op welke andere manieren kunnen we onze politie en boa’s ondersteunen bij het zo goed 

mogelijk laten verlopen van de de oudejaarsavond en -nacht? 

 

Namens de Woerdense VVD, 

 

Florian Bos 


