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Overlast vuurwerk
Een ruime meerderheid (64 % ) geeft aan in meer of mindere mate tijdens de afgelopen
jaarwisseling overlast te hebben ervaren van vuurwerk.
Die overlast bestond voornamelijk uit het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden,
geluidsoverlast en afval en rommel op straat.
15 % van de respondenten geeft aan zelf vuurwerk te hebben afgestoken.
Centrale vuurwerkshow
Op de vraag of men een centrale vuurwerkshow zou bezoeken tijdens Oud en Nieuw als de
gemeente deze organiseert zijn de meningen verdeeld.
De grootste groep respondenten (38%) geeft aan een centrale vuurwerkshow niet te zullen
bezoeken. Voornaamste redenen hiervoor: mensen vieren Oud en Nieuw bij familie en vrienden en
mensen zijn van mening dat belastinggeld anders besteed zou moeten worden.
De inwoners die aangeven wel een vuurwerkshow te zullen bezoeken (25%) of die dit misschien
zullen doen (33%), geven als voornaamste reden dat ze dit veiliger vinden, vuurwerk mooi vinden en
vuurwerk bij Oud en Nieuw vinden passen.
Een ruime meerderheid (63%) geeft aan dat indien een centrale vuurwerkshow wordt georganiseerd,
dit in plaats zou moeten komen van het individueel afsteken van vuurwerk. Ongeveer een kwart van
de respondenten is het hier niet mee eens.
Vuurwerkverbod
De helft van de respondenten geeft aan voorstander te zijn van een vuurwerkverbod.
24% is voorstander van een verbod, maar alleen als de gemeente als alternatief een vuurwerkshow
organiseert. De voornaamste argumenten van voorstanders van een vuurwerkverbod zijn: minder
overlast voor mensen en dieren, vuurwerk is gevaarlijk, het is beter voor het milieu en er is minder
rommel en afval op straat.
Iets meer dan een kwart (26%) geeft aan tegenstander te zijn van een vuurwerkverbod. De
voornaamste reden waarom men tegenstander is van een vuurwerkverbod, is dat men vuurwerk bij
de traditie vindt horen. Ook is het merendeel van de tegenstanders van mening dat beter echte
overlast aangepakt kan worden.
Lokale maatregelen en landelijk beleid
De afgelopen jaarwisseling is in Valkenburg aan de Geul rustig verlopen.
Bij gemeente en politie zijn slechts een beperkt aantal paar klachten binnengekomen.
Ook waren in Valkenburg aan de Geul (voor de eerste keer) vuurwerkvrije zones aangewezen in de
directe omgeving van bejaarden- en verzorgingstehuizen en hospice.
Het kabinet heeft aangekondigd dat het de verkoop en het afsteken van diverse soorten
consumentenvuurwerk zal gaan verbieden. De maatregel moet al bij de volgende jaarwisseling
ingaan. Het kabinet zal binnenkort hiervoor met een plan komen. Voor de hand ligt een ban op
pijlen en knalvuurwerk, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) eerder voorstelde.
Wij stellen voor de maatregelen van het kabinet af te wachten en vooralsnog, behalve het
aanwijzen van vuurwerkvrije zones zoals in 2019, geen nieuwe maatregelen in Valkenburg aan de
Geul te overwegen.

