
 
Aangenomen, motie 4 is aangenomen met 19 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, PvdA, SP, 
GroenLinks, Burger Belangen, Christen Unie, D66 en Wezenbeek) en 14 stemmen tegen (VVD, CDA 
en VLP) 

 
Motie 4. 

Onderzoek naar mogelijkheden veilig, feestelijk en gezond vuurwerkgebruik 
 
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 november 2019, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadvoorstel Programmabegroting 2020  
 
Constaterende dat: 

Door het huidige afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling  

• Een groot risico op letselschade optreedt;  

• Mensen en dieren ernstige overlast en gezondheidsproblemen ondervinden; 

• Gebouwen, eigendommen en andere omgevingsinrichting door gerichte en ongelukkige explosies 
en branden beschadigen of zelfs verloren (kunnen) gaan;  

• De luchtkwaliteit urenlang zeer slecht is en er voor langere tijd milieuschade optreedt;  

• Politie en hulpverleners in gevaar zijn en soms moedwillig met vuurwerk worden bedreigd;  

• Steeds meer mensen in de gemeente Roosendaal voorstander zijn van een beperking van verkoop 
en afsteken van dit consumentenvuurwerk, maar er daarnaast ook veel mensen graag jaarlijks 
genieten van het kijken naar of het zelf afsteken van vuurwerk; 

• De rijksoverheid heeft aangegeven dat de gemeenten in de toekomst zeggenschap krijgen over 
een vuurwerkverbod, maar deze bevoegdheid nu nog niet bij de gemeenten ligt; 

 

Overwegende dat: 

• Het vieren van een nieuw jaar voor ieder mens & dier zo feestelijk mogelijk zou moeten zijn;  

• Politie en hulpverleners negatief adviseren over het huidige vrije afsteken van vuurwerk;  

• Een combinatie van vuurwerk, alcohol en toenemend drugsgebruik steeds vaker tot 
onbeheersbare situaties en geweld leiden;  

• Er in de samenleving een meerderheid is ontstaan die een afsteekverbod wenst; 

• Dat in wijken en dorpen voor centraal en veilig afsteken van professioneel vuurwerk wel ruimte 
mag worden gevonden; 

 
Verzoekt het college:  

1. Verzoekt het college in samenwerking met de raad mogelijkheden te onderzoeken hoe we in 
Roosendaal op de meest veilige en gezonde manier, voor zowel mens, dier en natuur, met 
vuurwerkgebruik om kunnen gaan; 

2. De raad uiterlijk in 2020, nog voor de kadernota, de resultaten te geven op dit verzoek, zodat voor 
het zomerreces besluiten genomen kunnen worden met het oog op de jaarwisseling 2020/2021;  

 
En gaat over tot de orde van de vergadering.  

 
GroenLinks, Christian Villée  
PvdA, Michael Yap 
D66, Harm Emmen 
 


