
MOTIE vreemd aan de orde van de dag – Mv.1

te behandelen in de raadsvergadering van 3 februari 2022

Onderwerp: Nieuwe viering oud en nieuw in Leusden

Overwegende dat:
 Het afsteken van vuurwerk voor veel inwoners een manier is om de jaarwisseling te 

vieren en tegelijkertijd steeds meer inwoners zich realiseren 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) milieu (o.a. fijnstof in de lucht, zware metalen in de 
bodem en het water en zwerfafval) en aan objecten (openbare ruimte en privé);

 Verschillende gezaghebbende partijen hebben gepleit om het vrij afsteken van 
consumentenvuurwerk te verbieden, te weten de politie, (oog)artsen en de 
Onderzoeksraad Voor Veiligheid;

 Het afsteken van vuurwerk leidt tot een belasting voor de zorg;
 Veel Leusdenaren afgelopen jaarwisselingen zich openlijk hebben beklaagd over 

het vele vuurwerk dat in de gemeente is afgestoken;
 Vuurwerk bovenal ook elk jaar weer (onschuldige) slachtoffers oplevert;
 In Leusden jaarlijks na de jaarwisseling (veel) middelen moet inzetten voor het 

opruimen en herstellen van gemeentelijke eigendommen en de openbare ruimte;
 dat naast deze schade ook jaarlijks schade aan particuliere eigendommen wordt 

veroorzaakt alsmede aan natuur en milieu.
 Er in 2021 geen landelijke campagne meer was om de risico’s van vuurwerk onder 

de aandacht te brengen. 
 Samenleving Voorop de inwoners de ruimte geeft om zelf stappen te zetten om de 

vuurwerkoverlast te beperken.  

Concluderend dat:
 In afwachting op een landelijk vuurwerkverbod, we in Leusden net als in andere 

steden (o.a. Apeldoorn, Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Utrecht) al stappen 
ondernemen om de vuurwerkoverlast rond oud en nieuw verder te beperken. 

Verzoekt het college:
1. Om via de VRU een regionale campagne te starten om bewoners bewust te maken 

van de vele nadelen van het gebruik van vuurwerk.
2. Om plekken aan te wijzen en te faciliteren waar particulieren veilig eigen vuurwerk 

kunnen afsteken en andermans vuurwerk kunnen bekijken.
3. Om groepen bewoners en in ieder geval de wijkverenigingen en Fort 33 uit te nodigen 

om oud en nieuw-bijeenkomsten te organiseren en hiervoor subsidie beschikbaar te 
stellen. (waar gewenst dit combineren met de gezamenlijke vuurwerk-afsteekplekken 
uit punt 2) 

4. Aan de punten 2 en 3 ruim voldoende publiciteit te geven.
5. De raad uiterlijk in oktober 2022 te informeren over de wijze waarop deze punten zijn 

opgepakt.

en gaat over tot de orde van de dag.
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