
 
 
 
 
 

Motie 1 is met 18 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. 
 

Agendapunt 7a 
MOTIE 

Motie Ontwikkeling Centrale vuurwerk- en lichtshow Roosendaal 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 19 januari 2023, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over: 175-2022 Raadsvragen GroenLinks - Vuurwerkvrije zones in Roosendaal. 
 
Constaterende dat:   

• vuurwerk aanzienlijke schade en overlast kan veroorzaken voor mens (o.a. oogletsel, 
handletsel, ademhalingsproblemen, schrikreacties), dier (o.a. schrikreacties bij huisdieren en 
wilde dieren) en milieu (o.a. fijnstof in de lucht, zware metalen in de bodem en het water);   

• verschillende gezaghebbende partijen hebben gepleit voor een landelijk verbod, te weten de 
politie, artsen en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid;   

• een lokaal vuurwerkverbod zonder een landelijk vuurwerkverbod niet succesvol wordt 
geacht;  

• Bij 2 op de 3 Nederlanders er de wens is dat er in een gemeente een centrale vuurwerk- en 
lichtshow plaatsvindt;  
  

Overwegende dat:  
• Een keer per jaar al een vuurwerk- en lichtshow afgestoken wordt waar veel belangstelling 

voor blijkt, ondanks dat het doel van deze vuurwerk- en lichtshow vooral een commerciële 
grondslag heeft ter promotie van vuurwerkartikelen; 

• Een centrale vuurwerk- en lichtshow tijdens de jaarwisseling een positieve invloed zal kunnen 
hebben op het, nu verspreide onafhankelijke, afsteken van consumentenvuurwerk,  
met de uitwassen zoals schade en overlast. Het centrale karakter zal het 
saamhorigheidsgevoel verder versterken; 

• Deze centraal georganiseerde vuurwerk- en lichtshow voor en door de (horeca)ondernemers 
in Roosendaal en haar dorpen een stimulans kan zijn om er een groot gezamenlijk centraal 
feest van te maken. 

   
Verzoeken het college:   

1. samen met de lokale (horeca)ondernemers in Roosendaal op korte termijn in gesprek te 
gaan om de mogelijkheid tot een centrale vuurwerk- en lichtshow, uitgevoerd door 
professionals, vanaf oudejaarsdag 2023 mogelijk te maken voor zowel de stad Roosendaal als 
de dorpen; 

2. hiervoor een subsidieregeling op te stellen om de activiteiten rond deze show financieel te 
ondersteunen;  

3. met een voorstel voor deze subsidieregeling naar de raad te komen voor het zomerreces;  
4. dit evenement te ondersteunen als gemeente in de uitvoering, ontwikkeling & communicatie 

zonder medeorganisator te zijn; 
5. wanneer dit evenement heeft plaatsgevonden in 2023 dit te evalueren en kijken hoe we dit 

evenement in de toekomstige jaren ook kunnen faciliteren als gemeente. 
  
 



 
 
 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens,  
 
 
GroenLinks Roosendaal, Christian Villée  
PvdA Roosendaal, Bjorn Rommens  
VVD Roosendaal, Menno Nefs  
Vitaal Liberaal, Jac Wezenbeek  
Roosendaalse Lijst, Sjef van Dorst 
 
 
 
 


