
RAADSVRAAG cf. art. 37 RvO    

Aan de voorzitter van de Raad van Roosendaal   

Betreft: Raadsvragen cf. art. 37 RvO   

 

Steller vragen: Christian Villée 

Onderwerp: Vuurwerkvrije zones in Roosendaal voor mens en dier. 

 

Kenmerk: 175-2022 

 

Datum: 31 oktober 2022 

 
Geachte voorzitter, 
 
Omdat in 2019 bleek dat het (nog steeds) door GroenLinks gewenste vuurwerkverbod in Roosendaal 

een stap te ver was voor de raad dienden we een motie in waarbij we het toenmalige college 

opdroegen om de mogelijkheden te onderzoeken hoe we in Roosendaal op de meest veilige en 

gezonde manier, voor zowel mens, dier als natuur, met vuurwerkgebruik om kunnen gaan. Daarop 

kwam een “Plan van aanpak Vuurwerkgebruik”. Zoals u begrijpt een te zwakke oplossing voor onze 

doelen, maar in ieder geval met draagvlak door de gehele raad.  

 

Helaas heeft het instellen van een vuurwerkvrije zone in dit plan van aanpak geen plek gekregen. Het 

aanwijzen van plekken waar plaatselijk geen vuurwerk mag worden aangestoken ter bescherming 

van mens, dier en natuur, zoals in een natuurgebied of park, rondom vee- of andere dierhouderijen 

en rondom specifieke plekken waar mensen wonen die last kunnen hebben van vuurwerklawaai, 

zoals seniorencomplexen of mensen met problemen met de geestelijke gezondheid. Er bestaat niet 

eens de mogelijkheid dat wijken of straten zelf worden ondersteund om dit zelfstandig aan te vragen, 

zoals in andere buursteden, zoals Breda, wel het geval is. 

Ook is het door ons gewenste vuurwerkverbod nog steeds niet landelijk ingevoerd, ondanks dat er 

steeds meer gemeentes wel de durf hebben om dit plaatselijk in te voeren. Roosendaal helaas nog 

niet. 

 

De fractie van GroenLinks Roosendaal heeft hierover de volgende vragen;  

1. Gaat Roosendaal de komende jaren wel een vuurwerkverbod invoeren?  

Zo nee, waarom niet? 

2. Waarom kiest de gemeente Roosendaal om slechts reactief op te treden op vuurwerkmisbruik? 

 

De kwartiermaker dierenwelzijn van de Gemeente Roosendaal is bezig met de nominatie 

“Diervriendelijkste Gemeente 2022”. Een mooi doel vinden wij, als createur van de motie die tot dit 

dierenwelzijnsbeleid heeft geleid. Echter, daar moest hij invullen of ons vuurwerkbeleid daar al op 

ingericht is. Dat is helaas niet het geval, want wij hebben niet eens vuurwerkvrije zones in onze 

gemeente. We vinden dat het excuus dat het ontbreken van handhavingsmogelijkheden tot deze 

beslissing heeft geleid, zoals verwoord in het plan van aanpak, echt onnodig kwetsend voor mens en 

dier. Zonder instellen van beleid is er ook geen mogelijkheid voor zelfinitiatief tot het beschermen 

van de meer afhankelijken in de samenleving. 



 

3. Gaat de gemeente in de toekomst ook over tot het instellen van vuurwerkvrije zones?  

Zo ja, waar dan? Zo nee, waarom niet? 

4. Gaat men in de toekomst onze inwoners en bedrijven een rol geven in veranderend 

vuurwerkgebruik door het subsidiëren en faciliteren van alternatieve jaarwisselingvieringen en 

centraal afsteken van vuurwerk?  

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden, 

 

Namens de fractie GroenLinks,  

 

Christian Villée 

 

 

 


