MOTIE VUURWERK BIJ DE JAARWISSELING
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 7 november 2019,
Constaterende dat:
Door het afsteken van vuurwerk
• Een groot risico op letselschade optreedt;
• Mensen en dieren ernstige overlast ondervinden;
• De luchtkwaliteit urenlang slecht is;
• Politie en hulpverleners in gevaar zijn en soms moedwillig met vuurwerk worden bedreigd;
• De gemeente jaarlijks aan opruimwerkzaamheden en het herstellen van schade tienduizenden
euro’s kosten maakt;
Overwegende dat:
• Het vieren van een nieuw jaar feestelijk zou moeten zijn;
• De Nationale Politie, beroepsverenigingen van oogartsen, kinderartsen, plastisch chirurgen,
dierenorganisaties, patiëntenverenigingen, hulpverleners en de Onderzoeksraad voor Veiligheid
negatief adviseren over het huidige vrije afsteken van vuurwerk;
• Een combinatie van vuurwerk, alcohol en (toenemend) drugsgebruik tot onbeheersbare situaties
en geweld kunnen leiden;
• Er in de samenleving een steeds groter draagvlak is voor een algeheel verbod van
(knal)vuurwerk;
• Dat een centraal en professioneel (vuurwerk)show in stadsdelen, wijken en buurten een
alternatief kan zijn;
Verzoekt het College:
• Het aantal vuurwerkvrije zones bij de Jaarwisseling 2019/2020 substantieel uit te breiden ten
opzichte van de Jaarwisseling 2018/2019;
• Een oproep aan alle Haarlemmers te doen om bij de Jaarwisseling 2019/2020 vrijwillig af te
zien van het afsteken van (knal)vuurwerk;
• In overleg met het bedrijfsleven van Haarlem, Handhaving, Politie en andere relevante
maatschappelijke organisaties te onderzoeken of te beginnen bij de Jaarwisseling 2020/2021:
o een algeheel verbod op het afsteken van consumenten vuurwerk van kracht kan worden
in de hele – of delen van de – gemeente;
o als alternatief op één of meerdere nader te bepalen plaatsen in de gemeente
professionele (vuurwerk)shows georganiseerd kunnen worden;
• De resultaten van dit onderzoek te verwerken in een voorstel aan de Raad uiterlijk 1 juni 2020;
En gaat over tot de orde van de dag.
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