
 

 

    
     
                    
 
 
     
 
 

Motie – maak van oud en nieuw weer een feest voor iedereen.  
 
De gemeenteraad bijeen op 27 juni 2019 ter bespreking van de brief ‘preventiemaatregelen oud en nieuw’.  

 

Constaterende dat:  

 

 De animo voor het zelf afsteken van vuurwerk steeds minder wordt, ook onder jongeren.  

 Maar 8% van de inwoners van Delft jaarlijks vuurwerk koopt en afsteekt en nog eens 7% dit af en toe 

doet.   

 Meer dan 75% van de Delftenaren aangeven, variërend van altijd tot soms, overlast te ervaren tijdens 

oud en nieuw.  

 Er in Delft regelmatig tijdens oud en nieuw branden ontstaan als gevolg van vuurwerk, bushokjes 

worden opgeblazen (twee in de jaarwisseling van 2018/2019) en mensen gewond raken.  

 Het massaal vuurwerk afsteken schadelijk is voor het milieu (zoals een enorme toename van fijnstof 

en zware metalen) en tot veel stress leidt bij mens en dier.  

 Schade niet zozeer door illegaal vuurwerk ontstaat maar door legaal vuurwerk; zo ontstaat  
bijvoorbeeld 70% van het oogletsel door legaal vuurwerk, met name door vuurpijlen waarbij vooral 
omstanders de dupe zijn.  

 De onderzoeksraad voor de veiligheid heeft geconcludeerd dat een verbod van (in ieder geval) het 

gevaarlijkste vuurwerk (pijlen) en het vuurwerk dat de meeste overlast geeft (knalvuurwerk dat 

gegooid kan worden)  daadwerkelijk bij gaat dragen aan een vermindering van het aantal slachtoffers 

en de schade die ieder jaar door vuurwerk wordt veroorzaakt.  

 De korpschef van de Nationale Politie, Akerboom, samen met 26 andere organisaties het kabinet 

oproept om landelijk te stoppen met de verkoop van knalvuurwerk en pijlen zodat de politie beter en 

duidelijker kan handhaven.  

 Vrijwillige vuurwerkvrije zones niet werken (afgelopen jaarwisseling er slechts één vrijwillige 
vuurwerkvrije zone is ingesteld door buurtbewoners). 

 Een meerderheid van 56% blij is dat het op bepaalde plaatsen verboden wordt vuurwerk af te steken.  

 19% voor noch tegen is.  

 Slechts 9% tegen het instellen van vuurwerkvrije zones is. 
 

 

Overwegende dat:  

 Ook in een vrije, liberale, samenleving het handelen van een individu of groep geen schade of hinder 

mag veroorzaken aan de ander; 

 De viering van oude en nieuw weer een feest moet worden voor iedereen, inclusief hulpverleners en 

politie.  



 

 

 De ‘bal’ voor het nemen van maatregelen t.a.v. vuurwerk nadrukkelijk bij de lokale politiek ligt, mede 

in de hoop dat daarmee de ontwikkeling van nieuw landelijk beleid op gang gebracht kan worden.  

 Een centraal professioneel vuurwerk een mooi alternatief kan zijn met een minimale risico op 

incidenten.  

 Een lokaal verbod op verkoop en afsteken van bepaalde soorten vuurwerk (pijlen en knalvuurwerk) 

niet mogelijk lijkt.  

 

Draagt het college op: 

 Een concreet stappenplan te ontwikkelen dat gericht is op een vermindering van de overlast en schade 

die veroorzaakt wordt door het afsteken van vuurwerk. Dit stappenplan bevat onder meer de 

volgende onderdelen: 

o Onderzoeken welke (delen van) wijken (volgens de bewoners) verplicht vuurwerkvrij gemaakt 

zouden moeten worden waarbij de handhaving bij politie en BOA’s ligt.  

o Op termijn (jaarwisseling 2021/2022) toe te werken naar enkele zones waar wél vuurwerk 

mag worden afgestoken waarbij voor de overige delen van Delft een verbod geldt.  

o In navolging van Rotterdam in overleg te gaan met verkopers van vuurwerk, met politie en 

(oog)artsen om de verkoop van bepaalde typen vuurwerk (zoals pijlen) middels een 

convenant aan banden te leggen.  

o En onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor het organiseren van een centraal 
georganiseerde vuurwerkshow,  waarbij ook gekeken dient te worden naar (financiële) 
participatie vanuit de stad van burgers en ondernemers en van mogelijke locaties de voor-en 
nadelen in kaart moeten worden gebracht.  

 Het op korte termijn (indien mogelijk  de jaarwisseling van 2019/2020) bij wijze van proef instellen van 
zones waarin geen vuurwerk mag worden afgestoken rondom voor de hand liggende plaatsen zoals 
het ziekenhuis, kinderboerderijen, winkelcentra en monumentale gebouwen en in (delen van) wijken 
waar veel overlast gemeld wordt en deze jaarwisseling te gebruiken voor het vergaren van informatie 
ten behoeve van het stappenplan.  

 De oproep van Akerboom om uitsluitend veilig siervuurwerk te behouden te steunen en uit te dragen 

in woord en daad. 

 In het voorjaar van 2020 de opzet van het stappenplan met daarin concrete acties te presenteren aan 

de raad.  

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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