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Historie

Op 5 november 2019 heeft uw raad de motie ‘Centraal vuurwerkevenement
2020’ aanvaard, die het college opdroeg in het eerste kwartaal van 2020 een
terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad over de planning van een
centraal vuurwerkevenement met als beoogde datum oudejaarsavond 2020.

Portefeuillehouder

Schelberg /Van Wakeren

Op 24 maart 2020 heeft uw gemeenteraad van het college een brief ontvangen
waarin de raad is geïnformeerd over de onderzochte overwegingen voor het al
dan niet organiseren van een centraal vuurwerkevenement tijdens de komende
jaarwisseling(en). Hieruit bleek dat een professioneel vuurwerkevenement in de
binnenstad niet mogelijk is en er dan uitgeweken zou moeten worden naar
bijvoorbeeld het FBK stadion. Daarnaast is ingegaan op alternatieven voor
vuurwerk (in de binnenstad) vanuit veiligheid- en milieuoverwegingen.
Mede naar aanleiding van deze brief is vanuit de fracties van GroenLinks,
Burgerbelangen, D66 en ChristenUnie gevraagd om een politieke markt te
organiseren over een centraal vuurwerkevenement tijdens oud & nieuw.
Het presidium heeft op 10 mei 2021 nogmaals gesproken over het verzoek om
politieke markt te organiseren over een centraal vuurwerkevenement, dan wel
vuurwerkbeleid. Tevens is aangegeven dat de uitkomsten van de enquête over
vuurwerkschade zou worden meegenomen en de behoeftepeiling naar een
centraal vuurwerkevenement tijdens oud & nieuw.

Bespreek- en
Beslispunten

Middels de nu voorliggende brief wordt de raad geinformeerd over het college
besluit en de afwegingen om dit jaar geen grootschalig eindejaarsevenement te
organiseren.
De aanwezige raads- en fractieleden kunnen met elkaar en het college in
gesprek over de (on)mogelijkheden van een vuurwerkverbod en het
collegebesluit ten aanzien van het niet organiseren van een centraal
eindejaarsevenement.
De raad wil dit graag combineren, zodat in deze politieke markt niet alleen
gesproken wordt over een vuurwerkevenement, maar ook over hoe we in
Hengelo, als we dat willen, naar een consumenten vuurwerkvrije gemeente toe
kunnen. Waar moet je dan aan denken, wat is hiervoor nodig?
Zijn er tussenstappen die er evt genomen kunnen/moeten worden (zoals een
vuurwerkevenement)?
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Behandeladvies

Alle fracties krijgen de gelegenheid om, na een korte inleiding, met elkaar en
met belangstellenden van gedachten te wisselen over de (on)mogelijkheden en
om van daaruit eventueel voorstellen te ontwikkelen.
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