MOTIE VREEMD AAN DE ORDE
Artikel 29 lid 2 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere w erkzaamheden van de raad

Onderwerp: Landerd Explodeert
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op donderdag 28 mei 2020
gelezen de brief van de burgemeester van Landerd aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid
over consumentenvuurwerk en bevoegdheden gemeente, verzonden op 21 februari 2020;
constaterende dat:











de discussie over het verbieden van particulier vuurwerk landelijk zeer actueel is;
veel particulier vuurwerk onevenredig schade toebrengt aan de maatschappij, te
denken is aan schade aan (gemeentelijk) eigendom, angst bij dieren en mensen, het
ontstaan van gevaarlijke situaties voor hulpverleners, en het bovenal ook elk jaar
weer (onschuldige) slachtoffers oplevert;
het burgerinitiatief Reek Explodeert al sinds 5 jaar een succes is;
Reek Explodeert bijdraagt aan saamhorigheid en veilig samenkomen van onze
inwoners in de eerste uren van het nieuwe jaar;
de schade van het vuurwerk in Reek laag is;
de kosten voor het laten afsteken van het vuurwerk door een gecertificeerde
organisatie een te hoge kosten post is om de volgende Reek explodeert te kunnen
financieren en organiseren;
er vanwege de beheersing van het coronavirus rekening gehouden zal moeten
worden met de op dat moment geldende RIVM richtlijnen,

overwegende dat:
 er in navolging van Reek Explodeert een mogelijkheid moet komen waar burgers, in
elke kern van onze gemeente, tijdens de nieuwjaarsnacht in gezamenlijkheid kunnen
genieten van een georganiseerde en gecertificeerde show;
 een dronesshow een alternatief kan zijn voor vuurwerkshow om op een veilige,
levendige en vreugdevolle wijze het nieuwe jaar te vieren met elkaar;
 onze plaatselijke burgers en verenigingen (vrijwilligers) het organisatie vermogen
hebben om de exploitatie mede ter hand te nemen,
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verzoekt het college van burgemeester en wethouders om
te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in elke kern van de gemeente Landerd op een
centrale en veilige plek, een vuurwerkshow en/of dronesshow te houden bij aanvang van het
nieuwe jaar

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:

Indiener Harold van den Broek; fractie RPP
Deze motie is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 28 mei 2020

E.E. Weijenberg, raadsgriffier
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