Opbrengst gespreksavond met inwoners over vuurwerk
Donderdagavond 7 februari 2019 – gemeentehuis Velsen
Reacties van inwoners over 3 verschillende thema’s
Thema 1: Traditie
Inleiding



Van het vernielen van straatmeubilair tot het aanvallen van hulpverleners: de overlast en
kosten van de vuurwerktraditie zijn volledig ontspoord.
Een massaal volksfeest zoals Oud & Nieuw zorgt nu eenmaal voor wat overlast, we verbieden
toch ook niet Koningsdag, het Dorpsfeest Santpoort en het betaald voetbal?

Reacties








Overlast begint al drie dagen voor Oud & Nieuw
Tradities komen en gaan. Er lijken wel steeds meer ‘tradities’ te komen zoals Halloween.
De traditie van vuurwerk bestaat pas sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw.
Het is mooi dat de manier waarop ik Oud & Nieuw vier kan overdragen aan mijn zoon.
Vuurwerk afsteken vanaf 23.00 uur (in plaats van 18.00 uur) op oudejaarsavond is vroeg
genoeg.
Het is het gedrag van enkele mensen/jongeren die een traditie om zeep helpen.
We denken te weinig na over hoe ons gedrag met vuurwerk een negatief effect kan hebben
voor anderen (mensen en dieren). En als er slachtoffers zijn, kan dat het leven van iemand
totaal veranderen.

Thema 2 – Regels
Inleiding





Het afsteken van vuurwerk door particulieren in Velsen moet verboden worden
Je mag alleen vuurwerk afsteken als je 18 jaar of ouder bent. Ouders zijn daarvoor
verantwoordelijk.
Er moet bij regels en handhaving veel meer onderscheid gemaakt worden tussen soorten
vuurwerk; sier, knallers en illegaal vuurwerk
Het zijn niet de regels, maar aan een gebrek aan handhaving daarvan en de hoogte van de
straffen

Reacties






Is het instellen van een leeftijdsgrens om vuurwerk af te steken is het overwegen waard.
Jonge kinderen (12-15 jaar)hebben nog geen besef van wat ze doen
Niet vanaf 18 jaar, maar eerder vanaf 16 jaar.
Er zijn gemeenten die beveiligers inhuren en die samen met politie en gemeente veel meer
preventief per wijk werken aan het terugdringen van vuurwerkoverlast.
Door bezuinigingen in de afgelopen jaren is er veel minder capaciteit bij politie en brandweer
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Er wordt te veel vuurwerk afgestoken in de periode voor oudjaarsavond 18.00 uur. (vanaf dat
moment mag het). Dat is gewoon niet te handhaven in een groot gebied.
Ook als je als handhaver ergens aankomt, is het afsteken al gebeurd en kun je niet bewijzen
wie de dader is. Zeker omdat er vaak een groep jongeren bij elkaar zijn.
De nadruk van de inzet van politie ligt met Oud & Nieuw voornamelijk rond incidenten vanaf
23.00 uur. En bij zaken die prioriteit hebben. En niet de jongeren die voor oudjaarsavond
18.00 uur al vuurwerk afsteken.
Illegaal vuurwerk is het probleem met oud& nieuw. Niet het vuurwerk dat veilig verkocht
wordt in de winkels. Het vuurwerk kan veel te makkelijk via internet gekocht worden. Beperk
daarom de mogelijkheden om via internet te kunnen bestellen.
Je mag in Nederland het hele jaar door vuurwerk afsteken dat valt onder categorie 1.
Jongeren weten dit ook en steken dit dan ook af, zonder dat te handhaven is.

Thema 3; Mogelijke oplossingen
Inleiding




Uit de enquête blijkt dat mensen wel belangstelling hebben voor een centraal vuurwerk, maar
dan wel in hun eigen buurt. Een centrale vuurwerkshow op 1 locatie kost de gemeente bijna
net zoveel als dat er nu elk jaar wordt betaald om vandalisme te voorkomen. Zou je het toch
niet moeten proberen om op langere termijn te ervaren of dit werkt in Velsen? Zo ja, waar
dan?
Er zijn gemeenten waar inwoners zelf hun eigen wijk ‘Vuurwerkvrij’ verklaarden. Kunnen we
dat in Velsen ook? Is dat een oplossing?

Reacties












Naast vuurwerkvrije zones, zou je ook plekken/pleinen kunnen aanwijzen waar vuurwerk
juist wel afgestoken mag worden.
Je zal maar bij zo’n pleintje wonen!
Mensen die met z’n allen naar een veldje gaan om met elkaar vuurwerk af te steken is
levensgevaarlijk.
Het is makkelijker uit te leggen door handhavers dat er gebieden zijn waar je niet en wel mag
afsteken.
Als inwoners zelf een vuurwerkvrije wijk moeten gaan organiseren, dan heb je het hele jaar
ruzie in een wijk vanwege 1 dag in het jaar.
Mensen willen helemaal niet aangesproken worden op zoiets. Je krijgt alleen maar een grote
mond terug.
Mensen gaan niet naar een centrale vuurwerkshow. Zeker niet gezinnen met kinderen.
Een vuurwerkshow gaat alleen werken als al het andere vuurwerk verboden wordt.
Kosten voor een vuurwerkshow zijn veel te hoog
Het belang van ondernemers (vuurwerkverkopers) telt ook mee.
Kan een lasershow een alternatief zijn voor een vuurwerkshow.
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Mogelijke locaties die genoemd worden voor een vuurwerkshow:















Bij de sluizen
Bij zwembad De Heerenduinen
Hagelingerweg
Havengebied
IJmuiden aan Zee
Jachthaven
Kanaaldijk
Kermisveldje Santpoort-Noord
Plein 1945
Pontplein
Strand
TATA Steel
Westbroekplas
Zuidpier
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