
Van: E z <  

Verzonden: donderdag 9 september 2021 11:38 

Aan:  

Onderwerp: Vuurwerkverbod in Haarlem 

Geachte gemeenteraadslid 

Er is mij via social media ter kennis gekomen dat er in de gemeente Haarlem wordt gesproken  

over een totaal vuurwerkverbod. En ik als inwoner wil daar toch mijn grote weerzin over  

uitspreken. Ik kan alleen maar raden wat de beweegredenen voor een verbod kunnen zijn. Ik  

vermoed overlast/schade. Mag ik echter benadrukken dat overlast en schade alleen maar kan  

komen van illegaal vuurwerk? U leest inderdaad het woord "illegaal". Dit is al verboden.  

Nederlands goedgekeurd consumenten siervuurwerk heeft geen potentie om schade te kunnen  

toedienen. Hoe is de gemeente trouwens van plan dit verbod te gaan handhaven als de  

buurtgemeenten dit verbod niet instellen? Heeft u daar capaciteit voor of is dit verbod voor de  

buhne? 

Wist u overigens dat vuurwerkwinkels elk jaar heel veel geld investeren in veiligheid? Nederland  

heeft de strengste eisen ter wereld. 

Veel zorgmedewerkers herkennen zich ook niet in de berichtgeving rondom  

vuurwerkslachtoffers in de media. Geweld tegen hulpverleners heeft bv ook niets te maken met  

de vuurwerktraditie. 

Alle vuurwerkslachtoffers met oogletsel geen bril droeg? Wat zegt de rest van de Haarlemse  

bevolking trouwens over jullie gekozen beleid? 

Overigens is 99,8% van de overlastmeldingen, meldingen betreft over vuurwerk wat buiten de  

toegestane tijden wordt afgestoken. Dus illegaal. Nederland is het enige land wat men spreekt  

over een verbod. Overigens stoot 1 liter benzine, 700X meer CO2 uit dan een sierfontein. 

Daarnaast zal een verbod enorm economische schade toebrengen aan de winkeliers in onze  

gemeente. Iedereen zal naar Belgie en Baarle Nassau gaan voor hun vuurwerk. 

Net als in Apeldoorn, zal u rekening moeten houden met miljoenen omzetverlies, banenverlies  

en miljoenenclaims vanuit de detailhandel.  

Nogmaals, ik als simpele burger, doet de oproep om geen verbod in te stellen. Er wordt op deze  

manier wederom een pleziertje van het volk afgenomen. Zeker na zo'n rotjaar. Ik verwacht echt  

dat het volk dan het heft in eigen hand neemt. Het volk wat u gekozen heeft en het volk wat  



volgend jaar weer op u gaat stemmen. Ik ga mij er in ieder geval zeker niet aan houden. 

Een verbod is een brevet van onvermogen. 

Mv 


