Aan:
het college van B en W gemeente Druten
de leden van de gemeenteraad van de Gemeente Druten
Vuurwerk in Druten.
Ik ben een fel tegenstander van vuurwerk. Ik ben ook democraat en gun ander het
plezier van vuurwerk. In een dergelijke situatie maak je afspraken met elkaar.
Afspraken over welk vuurwerk, hoe laat steken we vuurwerk af, etc. En je doet een
beroep op het verstand en fatsoen van degenen die vuurwerk willen afsteken.
En nu de praktijk. An vanaf begin december wordt er in ons mooie dorp vuurwerk
afgestoken. Van handhaven is geen sprake. Dan maar jongelui er op aanspreken.
Helpt niets! Al dagen voor oudjaar veel knallend vuurwerk, van handhaving geen
sprake. Dan maar jongelui aanspreken. Helpt niets! Dan is het oudejaarsdag, we
hebben afgesproken dat we mogen beginnen om 18.00u. Om 09.00u wordt er al
vuurwerk naar eenden, honden en zelf naar mensen gegooid. Van handhaven geen
sprake. Dan maar jongelui aanspreken. Helpt niets. En na vele grote bekken durf ik
het ook niet meer.
Op nieuwjaarsdag ligt mijn tuin vol, en mijn auto is beregend met kruit. Ik maak de
gangpad achter het huis schoon, en ruim de rommel op in mijn straat. Waar zijn nu
onze vuurwerkafstekers? Tot slot rijd ik naar de autowasserij. Ik moet mijn auto
tweemaal door de wasstraat laten gaan, dan pas is het kruit eraf gewassen. In de
wasstraat kom ik mensen tegen met hetzelfde verhaal.
Ik blijf tegenstander van vuurwerk, ik blijf ook democraat, mensen aanspreken op hun
gedrag doe ik niet meer. Mij rest volgend jaar niets anders dan de rekeningen op te
vragen voor het schoonmaken van de tuin, het reinigen van de oprit, en het
schoonmaken van de auto. Deze rekeningen zal ik deponeren bij de gemeente. Zij
immers vinden vuurwerk afsteken een prima zaak en doen verder ook niets aan
handhaving. Ik roep alle mensen volgende jaar op om dit ook te doen.
Of komt ons college met betere voorstellen?
Jan Uitdehaag.
De Parken 6
6652 GC
Druten

