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Analyse maatschappelijk vraagstuk: vuurwerkoverlast
tekst 1
Eindstand vuurwerkoverlast: 89.623 meldingen
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Het meldpunt Vuurwerkoverlast.nl heeft in de kerstvakantie in totaal
89.623 klachten gekregen over vuurwerkoverlast. Dat zei Arno Bonte, een
van de initiatiefnemers van het meldpunt. “In totaal zijn dat ruim 10.000
meldingen meer dan een jaar geleden”, aldus Bonte. De initiatiefnemers,
15 lokale GroenLinks-fracties, hadden juist op minder klachten gehoopt,
omdat een aantal gemeenten maatregelen heeft genomen tegen
vuurwerkoverlast. Lokaal hielp dat wel, zoals in Den Haag en Rotterdam,
zegt Bonte: “Toen daar in de dagen voor oudjaar meer agenten op de
been waren, kwamen er een stuk minder meldingen binnen dan vorige
jaarwisseling.”
Vuurwerkoverlast.nl analyseert de klachten en stuurt eind januari een
rapport met aanbevelingen naar de Tweede Kamer en naar de
burgemeesters van de gemeenten van de 15 deelnemende fracties. Als
het aan de initiatiefnemers ligt, zouden alleen professionals nog vuurwerk
mogen afsteken. Die wens wordt echter niet binnen enkele jaren
werkelijkheid, vreest Bonte. Het meldpunt doet daarom ook een aantal
andere voorstellen, zoals het beperken van de verkoopperiode (alleen op
oudejaarsdag) en afsteektijd (pas vanaf 23.00 uur). “En gemeenten
zouden vuurwerkvrije zones kunnen instellen, zoals in Vlaardingen al het
geval was.”
naar: ANP van 4 januari 2014
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tekst 2
Politiek in Woensdrecht: ‘Afsteken vuurwerk beperken’
De meeste politieke partijen in Woensdrecht willen het afsteken van
vuurwerk tijdens de jaarwisseling beperken. “Het vuurwerk wordt steeds
zwaarder en steeds meer burgers en huisdieren ondervinden hinder van
de harde knallen”, vindt PvdA-fractieleider Cees Jaspers. Hij wil niet
wachten tot de landelijke politiek met regels komt om het afsteken van
vuurwerk te beperken. Hij wil daarvoor de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) gebruiken. “In elke kern1) één locatie waar vuurwerk
afgestoken mag worden en dan alleen van 23.00 tot 02.00 uur”, vindt hij.
Ook de fracties van CDA en de Woensdrechtse politieke partij Alle Kernen
Troef (AKT) zijn de vuurwerkoverlast beu. “Tienduizend euro
vuurwerkschade in Woensdrecht is tienduizend euro te veel. Die onzin
moet stoppen”, vindt Ludo Bolders (AKT). CDA-fractieleider Toine van
Agtmaal wil de jeugd het plezier van vuurwerk afsteken niet ontnemen.
“Maar dan wel op één locatie in elke kern en niet meer van ’s ochtends
10.00 uur tot ver voorbij middernacht”, vindt Van Agtmaal.
De fractieleider van de lokale partij Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ)
vindt dat het niet aan de gemeenteraad is om vuurwerkbeperkingen op te
leggen. “Dit moet op landelijk of Europees niveau worden geregeld”, vindt
hij. “En bovendien valt de overlast in onze gemeente mee. Verbieden is
hypocriet. Ik stak vroeger als jong ventje ook graag vuurwerk af.”
De fractieleider van … voelt niets voor het invoeren van regeltjes. “Laat
de burgers zelf hun verantwoordelijkheid nemen”, vindt hij.
noot 1 De gemeente Woensdrecht is ontstaan door de samenvoeging van vier gemeenten.
Die vroegere gemeenten worden nu ‘kernen’ genoemd.

naar: BN/DeStem van 7 januari 2014
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tekst 3
Blijvend in actie tegen vandalisme
door Marianne Schuurmans en Toon van Asseldonk
Van andermans spullen blijf je af. Zo leerden wij van onze ouders en zo
leren wij het onze kinderen. Gelukkig wordt deze stelregel door veel
inwoners uit onze gemeenten nageleefd. Maar er zijn mensen die er
andere principes op na houden. Het zijn mensen die het niet zo nauw
nemen met andermans eigendom. Deze mensen kosten de samenleving
ontzettend veel geld. Jammer en onnodig.
Oud en nieuw is een feest. Zo moet het zijn. Te vaak zien wij (te) jonge
kinderen met (te) grote tassen vuurwerk door de straten trekken. Ieder
jaar gaat het met sommige kinderen weer helemaal mis. De schade duurt
dan een leven lang. Wij, de volwassenen, moeten erop toezien dat onze
kinderen geen vuurwerk afsteken. Leeftijdsgrenzen zijn er niet voor niets.
We moeten elkaar – jong en oud – respect blijven bijbrengen voor
andermans spullen.
Marianne Schuurmans is burgemeester van Lingewaard, Toon van
Asseldonk is burgemeester van de gemeente Overbetuwe.
naar: De Gelderlander van 11 januari 2014
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tekst 4
193 gemeenten hebben antwoord gegeven op de vraag van de NOS of zij
iets zouden willen veranderen op het gebied van vuurwerkregels. De
gemeenten konden daarbij meer mogelijkheden tegelijk noemen.
Hieronder staan de verschillende (mogelijke) maatregelen die de
gemeenten hebben genoemd om vuurwerkoverlast aan te pakken.
maatregel

percentage

Europees verbod op zwaar vuurwerk

58%

hogere straffen voor illegaal vuurwerk

46%

instellen van vuurwerkvrije zones

33%

meer politie-inzet tegen illegaal vuurwerk

32%

beperking van de afsteekperiode

25%

organiseren van centraal vuurwerkevenement 18%
verlaging van hoeveelheid die je mag hebben

16%

algeheel verbod op consumentenvuurwerk

8%

naar: nos.nl van 13 januari 2014
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