
17-maart-2021 

Betreft: Tegengeluid vuurwerkverbod 

Aan: Gemeenteraad Haarlem  

Van: HVLV 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Vol ongeloof, verdriet en teleurstelling hebben wij kennis genomen van het voorstel om een algeheel 
verbod op consumentenvuurwerk in te voeren binnen de grenzen van de gemeente Haarlem. Wij, 
leden van HVLV (Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond), willen u graag van argumenten voorzien die 
duidelijk maken dat een dergelijk verbod absoluut niet zal helpen om de schade, stress en overlast te 
verminderen. 
 
HVLV is een groeiende organisatie waarin vuurwerkliefhebbers uit zowel de particuliere als de 
bedrijvensector verenigd zijn met o.a. als doel het huidig negatieve beeld van de vuurwerktraditie 
recht te trekken. Voor alle overige taken, functies en speerpunten van de organisatie willen wij u graag 
verwijzen naar onze website https://hvlv.nl/ (en klik op “Over ons”). 
Wij constateren de laatste paar jaren dat het Nederlands legaal consumentenvuurwerk onterecht in 
een verkeerd daglicht is komen te staan door met name het (misbruik van) illegaal vuurwerk; let wel, 
we praten over vuurwerk dat al jaren verboden is (!). HVLV gelooft in een eerlijk transparante 
berichtgeving naar de burger, justitie en politiek toe op basis van feiten. Daarbij stellen wij ons op om 
de maatschappij (van jong naar oud) te informeren en te ondersteunen/helpen waar nodig is, en zijn 
wij bereid mee te denken in alternatieve oplossingen in plaats van een algeheel verbod. 
 
Laten wij voorop stellen dat we erkennen dat er problemen (schade/overlast) zijn die met vuurwerk 
en de jaarwisseling te maken hebben; HVLV is juist opgericht om deze maatschappelijke problemen op 
te lossen dan wel bij te dragen aan oplossingen. Wij geloven echter niet in een verbod op siervuurwerk 
en redenen daarvoor kunt u lezen in twee recente publicaties van ons: “Evaluatie 2020-2021” en 
“Schade 2020-2021” (bijlage 1 en 2 van deze mail).   
Afgelopen Oud en Nieuw was er zowel een landelijk vuurwerk verkoopverbod, als een afsteekverbod. 
Desondanks zijn de overlastmeldingen afgelopen jaarwisseling ten opzichte van de vorige jaarwisseling 
verdubbeld, en hebben vele gemeenten afgelopen jaarwisseling juist een hogere schade te verwerken 
gekregen. 
 
Graag gaan wij in gesprek met u als gemeenteraad. Dan kunnen we niet alleen bovenstaande, maar 
ook onze publicaties toe lichten; deze artikelen laten feiten en cijfers zien welke de “mainstream-
media” doorgaans niet laat zien.  
Deze feiten en cijfers laten ook zien dat het verbieden van het afsteken van legaal siervuurwerk niet 
bijdraagt aan het oplossen van de problemen waar u, begrijpelijk, een oplossing voor wil vinden. 
 
Neemt u in ieder geval de tijd om onze website en publicaties te bekijken; dit zouden wij samen met 
een inhoudelijke reactie van u enorm waarderen.  
 
Hoogachtend, 
 
Jeffrey 
Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond. 
 

https://hvlv.nl/

