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In het coalitie akkoord “Duurzaam Doen” is onder het hoofdstuk Veiligheid het volgende actiepunt
opgenomen: “De vuurwerkvrije zones die zijn ingesteld blijven en we kijken waar we deze kunnen
uitbreiden”.
Tijdens de laatste jaarwisseling zijn op twee locaties in de stad - het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg en
het Spaarne Ziekenhuis, locatie Haarlem - borden geplaatst waarmee mensen werden opgeroepen om op
deze locaties geen vuurwerk af te steken. Dit is positief ervaren.
De vuurwerkvrije zones die zijn ingesteld, zijn vrijwillige vuurwerkvrije zones, omdat een formeel verbod
moeilijk handhaafbaar is.
In mijn brief van 3 oktober heb ik aangegeven dat er een uitvraag was gedaan voor mogelijke andere
vrijwillige vuurwerkvrije zones. Men kon via een mail aangeven of men in aanmerking wilde komen. Er is een
brief verzonden aan zeven verzorgingstehuizen en één koepelorganisatie waaronder 6 verzorgingshuizen
vallen. De laatste heeft laten weten geen gebruik te willen maken van het aanbod. Van de overige
verzorgingstehuizen heeft alleen de Janskliniek gereageerd met het verzoek om een vrijwillige vuurwerkvrije
zone rondom de locatie in de Ridderstraat/Jansstraat.
Daarnaast zijn er zes instellingen waar dieren verblijven aangeschreven: Stadsboerderij Schoterhoeve,
Stadsboerderij Haarlemmerhout, Artisklas, Manege de Zonneruiters, en het Huisdierencentrum Haarlem aan
de Van Oosten de Bruijnstraat. Allen hebben aangegeven prijs te stellen op een vrijwillige vuurwerkvrije zone.
De stadsboerderijen liggen in een bosrijke omgeving met zeer beperkte lokale bebouwing. In overleg met de
aanvragers is besloten om de direct omwonenden per brief te verzoeken rekening te houden met de
aanwezigheid van de dieren op de locaties en vuurwerk elders af te steken. Deze brief zal midden december
op de locaties worden bezorgd.
De andere vier locaties zullen voorzien worden van bebording zoals ook vorig jaar bij de eerste twee locaties
is gebeurd.
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