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Motie centraal vuurwerkevenement
• 5 november 2019: motie aanvaard
• 24 maart 2020: brief college aan raad
• Conclusie:

• Binnenstad niet geschikt voor professioneel vuurwerk evenement
• Milieu vriendelijke en veilige alternatieven voor centraal vuurwerk in de
binnenstad. Voorbeeld drones, lasershow of videomapping
• Uitwijken naar locaties buiten de binnenstad voor centraal vuurwerk: FBK

Ervaringen Hengelicht 2020
• Particulier initiatief (financieel) gesteund door de samenleving,
bedrijven en de gemeente
• Symbolische betekenis door Corona
• Mobiele en vaste beams die de stad verlichtten tijdens de
jaarwisseling
• Wauw effect ontbrak door massaal afsteken particulier vuurwerk
(ondanks landelijk verbod!) en mist

Behoeftepeiling centraal
eindejaarsevenement
• Respons van 1.730 onder Hengelo Panel leden en via onderzoek
Hengelo Promotie
• Gematigd positief over een centraal evenement (ca. 50%)
• Enthousiasme het grootst onder leeftijdsgroep 12 t/m 24 jaar
• Positief omdat:
• Minder kans op vuurwerk overlast in de wijken
• Gezelligheid en reuring in de binnenstad
• Negatief omdat:
• Oud en nieuw vieren in eigen familiaire/ buurt kring
• Particulier vuurwerk afsteken is traditie

• Binnenstadspartners verwachten slechts beperkte spin-off voor de
binnenstad als geheel van een evenement op Oudejaarsavond.

Vuurwerkschade afgelopen jaren
•
•
•
•
•

Doorgaans meeste schade aan prullenbakken en verkeersborden
Jaarwisseling 2017-2018: 11500 euro schade
Jaarwisseling 2018-2019: 14000 euro schade
Jaarwisseling 2019-2020: 10000 euro schade
Jaarwisseling 2020-2021: 13650 euro schade

• Meldingen vuurwerkoverlast jaarwisseling 2020-2021
• 11 meldingen bij de gemeente op 31 december en 1 januari.
• Onder andere afsteken van zwaar knalvuurwerk en
vuurwerkvandalisme
• 24 aanvragen carbidschieten

(On)mogelijkheden vuurwerkverbod
• Het college kan vuurwerkvrije zones aanwijzen
• APV Artikel 2:73: Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de
jaarwisseling

• Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college
in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast
aangewezen plaats.
• Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken
als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

• Categorie F3-vuurwerk (knalvuurwerk en pijlen) is niet toegestaan
• Op grond van het vuurwerkbesluit is het verboden
consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dan
tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het
daarop volgende jaar

Vuurwerkvrije gemeente
• De bevoegdheid tot het vuurwerkvrij maken van het hele
grondgebied kan binnen de huidige wettelijke kaders, door middel
van het opnemen van een verbod in de APV.
• Dit valt, net zoals het instellen van vuurwerkvrije zones, onder de
autonome verordeningsbevoegdheid van artikel 149
Gemeentewet.
• Wel zal er een goede onderbouwing moeten plaatsvinden, denk
hierbij aan argumenten met betrekking tot de openbare orde,
veiligheid, gezondheid of milieubescherming.

Aandachtspunten
• Weerstand bij de burgers. Iets wat al zoveel jaren mag, ineens
geheel afschaffen is ingrijpend
• Weerstand bij de vuurwerkhandelaren
• Hoe ga je als gemeente dit verbod handhaven?
• Illegaal vuurwerk
• Alternatieven voor consumenten vuurwerkverbod:
•
•
•
•

Vuurwerk blij zones, de rest vuurwerkvrij;
Alleen vuurwerk afsteken in verenigingsverband;
Alleen professionele vuurwerkshows;
Vuurwerk afschaffen en laser/droneshows invoeren.

Vooruitblik jaarwisseling ‘21-’22
• Vuurwerkverbod knal- en siervuurwerk
• Vuurwerkvrije zones is mogelijk op grond van de APV
• Vuurwerkvrije gemeente is (nog) niet mogelijk op grond van de
APV
• Maatregelen om overlast en schade te beperken
• Communicatie
• Aanpak verkoop illegaal vuurwerk
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