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Titel motie

Inspanning lokaal vuurwerkverbod

Nummer
Zaaknummer

19M187
487333

De Raad,
Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:
• Een steeds verder opkomende maatschappelijke discussie rondom het vuurwerk
plaatsvindt;
• Een twee derde meerderheid van de Arnhemmers voorstander is van een particulier
vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw als er een centrale vuurwerkshow georganiseerd
wordt;
• Jaarlijks de aanhang voor een algeheel verbod met procenten groeit;
• Verschillende steden pleiten voor een algeheel consumenten verbod;
• Een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander is van een landelijk verbod.

Overwegende dat:
• Jaarlijks landelijk miljoenen euro’s aan schade aan goederen ontstaat door het afsteken
van particulier vuurwerk;
• Jaarlijks véle mensen op de EHBO belanden door lichaamsletsel ten gevolgen van het
afsteken van vuurwerk;
• Twee derde van de inwoners een mate van overlast ervaart ten gevolge van het
afsteken van vuurwerk;
• Dieren ook stress ervaren;
• Hulpdiensten al verschillende jaren pleitten voor een consumenten verbod op het
______afsteken van vuurwerk;___________
____________________
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•

Het antwoord van de burgemeester om als raadsfracties te gaan lobbyen bij politieke
partijen in Den Haag onvoldoende inspanning biedt;
Het inmiddels publiekelijk pleiten van de burgemeester voor een landelijk verbod een
sterk signaal afgeeft;
De traditie van vuurwerk behouden kan blijven zoals dat in andere landen ook is door
het organiseren van één centrale vuurwerkshow;

Verzoekt het college / spreekt uit dat / roept het college op / nodigt het college uit etc.
• Te blijven pleiten voor een landelijk particulier vuurwerkverbod in de richting van de
minister van veiligheid;
• Over te gaan tot uitvoering van een algeheel particulier vuurwerkverbod voor Arnhem,
oftewel een algeheel lokaal vuurwerk verbod, wanneer enkel deze mogelijkheid
geboden wordt.
en gaat over tot de orde van de dag
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