
   
 

 

    
 
 
Vrije Motie – de laatste klap op de vuurpijl   VM1 
 
Onlangs is besloten dat ook dit jaar een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling van kracht is. 
Aansluitend aan de omarmde motie van januari 2020 vragen de indieners het college om alvast voor 
te sorteren op de toekomst en geen vuurwerk meer toe te staan tijdens de jaarwisselingen in de 
toekomst: 
 
Constaterende dat: 
-  vuurwerk veel overlast geeft voor mensen en dieren; 
-  ongelukken met vuurwerk elk jaar weer zorgen voor gewonden en (onnodige) belasting van onze 

spoedeisende zorg; 
-  vuurwerk veel overlast geeft voor het milieu en de leefbaarheid en veiligheid verslechtert;   
-  vuurwerkoverlast elk jaar tot enkele tienduizenden Euro’s schade in de gemeente Eindhoven leidt; 
-  3 van de G4 in Nederland al een lokaal vuurwerkverbod hebben ingevoerd; 
-  het kabinet al meerdere jaren geen besluit neemt over het al dan niet instellen van een algeheel 

landelijk vuurwerkverbod; 
-  uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan 60 procent van de Nederlanders een verbod op 

consumentenvuurwerk toejuicht; 
-  de Gemeente Eindhoven ook bij de invoering van een lokaal lachgasverbod niet wacht op een 

landelijk verbod op lachgas; 
-  een meerderheid van de raad voor een vuurwerkverbod in combinatie met alternatieven heeft 

toegejuicht (motie in 2020); 
-  de burgemeester de bovengenoemde motie van januari 2020 heeft omarmd; 
-  het vuurwerkverbod de afgelopen jaarwisseling geen enkel probleem heeft veroorzaakt. 
  
Van mening zijnde dat: 
-  het recht op veiligheid en persoonlijk welbevinden boven het recht op het afsteken van vuurwerk 

zou moeten gaan; 
-  een feest geen feest is, wanneer de meerderheid van de bevolking dat niet als zodanig ervaart; 
-  het afsteken van vuurwerk in onze gemeente verboden dient te worden, tenzij het gaat om 

georganiseerde shows met een vergunning en/of op plekken, die daarvoor zijn aangewezen; 
-  met een vuurwerkverbod toch nog sprake kan zijn van een gezellige en traditionele jaarwisseling, 

door bijvoorbeeld in te zetten op centrale vuurwerkshows; 
-  centrale vuurwerkshows veiliger zijn voor zowel onze inwoners alsook onze hulpdiensten; 
-  we in deze tijden van Corona maar ook in de toekomst onze zorg en hulpdiensten niet nog meer 

willen belasten met nog meer spoedeisende zorg en hulpverlening; 
-  we als mensen bijzondere zorg moeten dragen voor de dieren in onze stad die bijzonder lijden 

onder vuurwerk. 
  
Verzoekt het college: 

1. Om na het vuurwerkverbod in 2021 plannen te maken voor een vuurwerkvrije jaarwisseling 
in de komende jaren, wanneer het (nieuwe) kabinet per 1 april 2022 nog geen landelijk 
vuurwerkverbod heeft ingesteld; 



   
 

 

2. Om tijdig activiteiten te faciliteren/organiseren die door Eindhovenaren als alternatief voor 
vuurwerk worden aanvaard; 

3. Om de Raad voor het zomerreces over de vorderingen te informeren. 
 
 

De leden van de raad, 

Kay Sachse (GroenLinks Eindhoven) voorsteller 

Marjolein Senden (PvdA), voorsteller 

Robin Verleisdonk (D66), voorsteller 

Henk Jager (CU), voorsteller 

Adem Topdag (DENK), voorsteller 

Niek Rennenberg (OAE), voorsteller 

Ruud van Acquoij (50PLUS), voorsteller  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deze vrije motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 21 december 2021. 

 

M. van Dam, griffier. 

 

 


