Motie Vuurwerkpret voor allen
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven, hebben de eer de volgende motie aan te
bieden.
Constaterende dat:
• vuurwerk aanzienlijke schade en overlast kan veroorzaken voor mens (o.a. oogletsel, handletsel,
ademhalingsproblemen, schrikreacties), dier (o.a. schrikreacties bij huisdieren en wilde dieren) en
milieu (o.a. fijnstof in de lucht, zware metalen in de bodem en het water);
• verschillende gezaghebbende partijen hebben gepleit voor een vuurwerkverbod, te weten de politie,
artsen en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid;
• 60 procent van de Nederlanders voorstander is van een verbod op consumentenvuurwerk en wenst
dat de gemeente een centrale vuurwerkshow organiseert. 79 procent van de Nederlanders vindt het
zelfs een prima plan als gemeenten steeds meer vuurwerkvrije zones hanteren;
• kleinschalige enquêtes in de social media in Eindhoven in verschillende buurten zoals Rochusbuurt,
Schrijversbuurt en Tivoli hebben uitgewezen dat 61% voor een verbod op consumentenvoorwerk is als
er een centrale vuurwerkshow wordt georganiseerd, 19% zelfs een compleet verbod op vuurwerk
wenst terwijl maar 20% de huidige situatie wil handhaven;
• de landelijke overheid recent heeft besloten dat gemeenten meer bevoegdheden krijgen bij het
aanwijzen van vuurwerkvrije zones, zoals het oprekken van vuurwerkvrije zones tot aan de
gemeentegrenzen;
overwegende dat;
er steeds minder maatschappelijk draagvlak is voor vuurwerk;
•
tijdens de afgelopen jaarwisseling er in Eindhoven 153 incidenten waren. 61 ervan stonden in verband
•
met vuurwerk, in 37 gevallen ging het om mishandeling en in 30 gevallen om vernielingen. Opvallend
hoog was het aantal mensen met letsel dat aanklopte bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven: 18
personen;
•
tijdens de jaarwisseling 2017/2018 er voor 54.150 euro schade is aangericht door vuurwerk in de
openbare ruimte. Bij de vorige jaarwisseling 2016-2017 bedroeg de schade 55.800 euro, in (2015-2016)
44.370 euro en in (2014-2015) 78.050 euro;
tijdens de afgelopen jaarwisseling in totaal 97 afvalbakken, 2 banken, 1 speeltoestel, 1 afvalcontainer, 6
•
busabri’s, 4 kolkdeksels, 2 lichtmasten en 3 verkeersborden vernield zijn;
naast deze schade ook schade bij particulieren ontstaat.
•
van mening zijnde dat;
• de gemeente een taak heeft om inwoners te beschermen, dus letsel door vuurwerk te voorkomen,
mogelijke overlast te vermijden en risico’s te beperken tot een minimum;
• de immateriële (beperking overlast en risico’s) en materiële voordelen (dalende ziektekosten ten
gevolge van vuurwerkgerelateerd letsel en kosten van herstel van vandalisme, vernielingen en overige
schade) opwegen tegen de kosten van een centrale vuurwerkshow.
verzoeken het college van B&W om:
• een stappenplan te ontwikkelen om vuurwerkvrije zones in Eindhoven aan te wijzen in kritische
gebieden (rondom zieken- en verzorgingstehuizen en dierenasiel);
• in dat stappenplan de volgende elementen uit te werken:
A. tijdpad, waarbij gestreefd wordt naar het realiseren van een viering van de jaarwisseling in Eindhoven
zonder overlast door vuurwerk;
B. de organisatie van een centrale vuurwerkshow, in overleg met lokale organisatoren en aanbieders.
Een centrale vuurwerkshow vindt pas plaats wanneer vuurwerkvrije zones zijn ingesteld;
C. verkennen van behoefte aan alternatieve activiteiten tijdens de jaarwisseling in de wijken;
D. een communicatiestrategie gericht op het informeren en betrekken van inwoners van Eindhoven, met
specifieke aandacht voor ideeën en suggesties van vuurwerkliefhebbers;
E. overleg met omliggende gemeenten;
F. een uitvoeringsplan;
• aan de raad in 2019 te rapporteren over het hiervoor genoemde stappenplan.
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