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te behandelen in de raadsvergadering van 11 november 2021 

Onderwerp: op naar nieuwe viering oud en nieuw in de gemeente 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 (a.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 prive); 

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

• Het afsteken van vuurwerk leidt tot een belasting voor de zorg die door de Corona-
crisis al overbezet is; 

• 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, dat bij de 
jaarwisseling 2019-2020 landelijke cijfers aanwijzen dat 80% van letsel komt door 
legaal vuurwerk; 

• 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; 

• In de APV art 2.73 beschreven staat waar het verboden is vuurwerk af te steken 
(o a. winkelcentra, schoolgebouwen, verzorgings- en verpleeghuizen; 

• Samenleving Voorop de inwoners de ruimte geeft om zelf stappen te zetten am 
Leusden vuurwerkvrij te maken. 

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

steden (o.a. Apeldoorn, Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Utrecht) al willen laten zien 
dat we stappen ondernemen voor een vuurwerkvrij oud en nieuw. 

Verzoekt het college: 
1. Het aantal vuurwerkvrije zones bij de komende jaarwisseling uit te breiden ten 

opzichte van de vorigen; 
2 Een oproep aan alle Leusdenaren (Achtervelders, Stoutenburgers) te doen om bij de 

komende jaarwisseling vrijwillig af te zien van het afsteken van (knal)vuurwerk; 
3. Een poster beschikbaar te stellen (liever hier geen vuurwerk' zie bijlage) en zo 

inwoners de mogelijkheid te geven deze zelf thuis op te hangen; 
4. Inwoners in de gelegenheid stellen om hun straat of buurt aan te melden als vrijwillige 

vuurwerkvrije zone; 
5. Aan deze punten ruim voldoende publiciteit te geven; 
6. Een signaal af te geven richting VRU en de VNG dat Leusden naar een vuurwerkvrij 

oud en nieuw wil; 
en gaat over tot de orde van de ag. ' 
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