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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 3 juli 2018, overwegende dat
- vuunruerk elk jaar tot veel ellende leidt, nl gemiddeld volgens de Onderzoeksraad Voor
de Veiligheid: 200 oogletsels, 1 dode en 11.000 incidenten, waaronder het bedreigen
van hulpverleners
- meer dan 800 organisaties, waaronder, artsen, oogartsen, longartsen, dierenartsen,
patiëntenorganisaties en milieudeskundigen ervoor pleiten het consumentenvuurwerk
te verbieden
- de Nationale Politie groot voorstander is van een vuurwerkverbod
- de Raad van State heeft uitgesproken dat de gemeentelijke overheid bevoegd is om
een vuurwerkverbod in te stellen
- een meerderheid van de tweede kamer, waaronder D66, Pvda, Cda en Groenlinks op
20 juni hebben gepleit voor een landelijk vuunruerkverbod en de aanbevelingen van de
OW hierin overneemt
- onderzoeken laten zien, dat de weerstand in de Nederlandse samenleving tegen het
gebruik van consumentenvuurwerk toeneemt
- vuunruerk bijzonder milieuvervuilend is, wat haaks staat op het streven naar een
duurzame samenleving
- ook de dieren met name in onze bossen veel te lijden hebben van het vuunverk
ls van mening dat

- het bestaan van de volkstraditie

om rond oud en nieuw vuuruverk af te steken, absoluut
niet opweegt tegen de negatieve effecten daarvan
- wij als volksvertegenwoordigers en bestuurders het algemeen belang, waaronder
veiligheid en gezondheid van mens en dier op het oog dienen te hebben
- het instellen van een vuurwerkverbod in de gemeente Waalre een positief effect kan
hebben voor eenzelfde verbod in de aangrenzende gemeenten
- een verbod valt of staat met de uitvoerbaarheid alsmede een effectieve handhaving
Verzoekt het college
ln overleg met de inwoners;
- te onderzoeken hoe een (financieel) haalbaar en uitvoerbaar vuurwerkverbod eruit zou kunnen
zien, inclusief een effectieve handhaving.
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