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VVD Leusden/gemeenteraadsfractie

Vragen naar aanleiding van de oproep tot het melden van de wens tot 
vuurwerkvrije zones

Leusden, 1 december 2016

Geacht college,

In diverse media, waaronder de gemeentepagina in de LeusderKrant, roept u 
inwoners op om de mogelijke behoefte tot het instellen van een vuurwerkvrije 
zone te melden bij de gemeente.

Naar aanleiding daarvan heeft de VVD-fractie de volgende vragen:

1. Ons is niet bekend dat de gemeenteraad gevraagd heeft om deze vraag aan 
de inwoners van Leusden te stellen. Wat is de aanleiding dat het college 
bovengenoemde vraag gesteld heeft?

2. Wat gaat u doen met de antwoorden? Op welke gronden besluit het college 
tot het wel of niet instellen van een vuurwerkvrije zone? Hoe gaat u om met 
de belangen van de inwoners die graag dichtbij in hun buurt de 
jaarwisseling willen vieren met legaal vuurwerk en binnen de regels?

3. De VVD ziet niets in overheidsbemoeienis op dit punt. Sprekend is het 
voorbeeld van Huizen, waar een vuurwerkvrije zone rondom een 
wooncentrum voor bejaarden is teruggedraaid omdat de ouderen dat 
ongezellig vonden. Is het niet juist aan de Leusdense inwoners en buurten 
zelf om verantwoordelijkheid te nemen en afspraken hierover te maken? 
Bent u bereid om de samenleving hierin werkelijk voorop te stellen en alleen 
waar nodig te faciliteren?

4. Bent u het met ons eens dat het instellen van een vuurwerkvrije zone alleen 
zin heeft, als hier adequaat op gehandhaafd wordt en dat het anders een 
wassen neus is? Wat zijn de extra kosten hiervan en hoe worden deze 
bestreden?

5. Veel inwoners ervaren dat de handhaving op de huidige regels ten aanzien 
van het afsteken van vuurwerk ernstig tekort schiet. Is het daarom niet 
beter om eerst werk te maken van adequate handhaving van de huidige 
regels, voordat nieuw beleid wordt ingevoerd?

Wij verzoeken het college om de gemeenteraad hierover te informeren.



Namens de VVD-fractie,
Met vriendelijke groet,

Carlos Genders
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