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Motie Hart voor Bloemendaal vreemd aan de orde van de dag
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De gemeenteraad bijeen in vergadering op 26 januari 2017

Kennis genomen hebbend van:

Het voorschrift in de APV dat vuurwerk niet mag worden afgestoken binnen 150 meter van een woning met 

een rieten dak, maar dat inwoners constateren dat dit verbod niet wordt nageleefd;

Uitvoerige correspondentie tussen inwoners van de gemeente Bloemendaal en de burgemeester, waaronder de 

schriftelijke reactie dd 18 maart 2014 van de burgemeester, corsanumr 201408835 aan de buurtvereniging 

Bloemendaal-Noord, dat handhaving van dit verbod in de APV erg lastig is, (maar dat zich nog nooit 

noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan;)

Overwegende dat:

Veel inwoners van Bloemendaal hebben verklaard bang te zijn voor vuurwerk ivm brandgevaar, lichamelijk 

letsel en/of te kennen hebben gegeven veel overlast te ervaren van het vuurwerk;

Brand in een rieten dak zeer moeilijk of niet geblust kan worden;

Panden met rieten daken veel voorkomen in de gemeente Bloemendaal en de 150 meter afstandsgrens niet 

eenvoudig kan worden nageleefd omdat deze woningen verspreid in de gemeente staan;

Nederlandse oogartsen, vertegenwoordigd in het Nederlands Oogheelkundig Genootschap pleiten voor een 

verbod van consumentenvuurwerk en geadviseerd hebben dat mensen tijdens de Nieuwjaarsnacht beter niet 

naar buiten kunnen gaan, omdat het vuurwerk voor veel meer oogschade verantwoordelijk is dan tot nu toe 

bekend was (2 januari 2015, Nieuwsuur);

Vuurwerk naast oogschade, ook ander ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken;

Vuurwerk voor schade aan het milieu zorgt en (huis-)dieren gestrest raken door het afsteken van vuurwerk in 

de omgeving;

Vuurwerk veiliger kan worden afgestoken door dit centraal en door professionals te laten doen (waardoor een 

bijdrage geleverd wordt aan de volksgezondheid en een schoner milieu;)

Verzoekt het college:

Te inventariseren of er belangstelling bestaat voor een professioneel georganiseerde vuurwerkshow op een 

centrale plek in de dorpskernen van Bloemendaal in combinatie met een vuurwerkverbod in een of meer delen 

van de gemeente en de uitkomst van die inventarisatieronde mee te delen aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag.

namens Hart voor Bloemendaal, M Roos
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