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"Griffie Postbus" <griffie@weesp.nl>
Vuurwerk - verzoek om u openlijk uit te spreken tegen particulier afgestoken 

M 2020 107 -buiten de agenda om - Groenlinks WSP PvdA - op naar
eenvuurwerkvrij Weesp - Getekend.pdf

Aan de gemeenteraden van de gemeenten in Nederland 
Van de gemeenteraad Weesp

Geachte raadsleden,

De raad van de gemeente Weesp heeft een motie over vuurwerk aangenomen.
De raad heeft verzocht deze motie te versturen naar alle gemeenten met de vraag of zij zich openlijk 
willen uitspreken over dit onderwerp.

De motie treft u bijgaand aan.

Met vriendelijke groeten,

Martin van Engelshoven-Huls 
Griffier gemeenteraad Weesp

Weesp =
^ . ..J

mengelshoven@weesp.nl
griffier@weesp.nl

06-11928376
0294-491235

DISCLAIMER:
Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Weesp gaat geen 
verplichtingen aan op basis van dit e-mailbericht. Aan de tekst van dit bericht en eventuele 
bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Het kan informatie bevatten die 
vertrouwelijk of om andere redenen rechtens beschermd is.
Als u deze mededeling leest maar niet de geadresseerde bent, wijzen we u erop dat u geen recht 
hebt kennis te nemen van deze e-mail of deze te verstrekken aan andere personen dan de 
geadresseerde(n). Stuur het bericht a.u.b. retour afzender en verwijder het uit uw bestanden.
Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en 
ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele aanwezigheid van virussen.
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print



Gemeente Weesp
MOTIE BUITEN DE AGENDA OM M 2020/ 107

Onderwerp: Op naar een vuurwerkvrij Weesp

De raad van de gemeente Weesp, in openbare vergadering bijeen op 9 januari 2019,

Overwegende dat:
- veel Weespers afgelopen jaarwisseling zich openlijk hebben beklaagd over het vele 

vuurwerk dat in de stad wordt afgestoken;
- de vuurwerkvrije zone in het centrum sinds de invoering op steun van bewoners kan 

rekenen en het effectief blijkt in de praktijk;
- we beter in het begin dan aan het einde van jaar het kunnen hebben over het 

terugdringen van het particulier vuurwerk afsteken vanwege de consequenties voor 
derden.

Constaterende dat:
- vuurwerk onevenredig schade toebrengt aan de maatschappij;
- vuurwerk de gemeente geld kost, vanwege de schade aan gemeentelijk eigendom;
- vuurwerk dieren en mensen bang maakt;
- vuurwerkafval het grondwater, de natuur en de lucht vervuilt;
- vuurwerk gevaarlijk kan zijn voor hulpverleners;
- vuurwerk bovenal ook elk jaar weer (onschuldige) slachtoffers oplevert;
- Apeldoorn in 2021 de eerste vuurwerkvrije gemeente van Nederland wil worden;
- ook Amsterdam een soortgelijke wens heeft uitgesproken;
- de discussie landelijk zeer actueel is.

Verzoekt het college:
- actief uit te dragen dat de gemeente Weesp ook zo snel als mogelijk van particulier 

afgestoken vuunwerk af wil;
- hierover een persbericht te versturen;

dit standpunt naar de Tweede Kamer en verantwoordelijk minister te communiceren;
- deze motie te versturen naar alle andere gemeenten in Nederland met de vraag of zij 

zich ook openlijk willen uitspreken over dit ondenwerp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener(s)^fr«ctie(s): J.A.H. vaMer Does...(GroenLinks), L. Boom (WSP) en A.T. Keesman 
(PvdA) ^
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Besluit: o IM 5 \JOc?r 2 ^

Raadsvergadering d.d. 9 januari 2020

M. van Engelshoven, B.J. van Bochove^
griffier voorzitter


