
 
Motie 2 is ingetrokken. 
 

Agendapunt 7a 
MOTIE 

Motie Gezamenlijk Vuurwerkfeest voor, met & door allen 
 
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 gezondheidsschade, trauma’s en overlast kan veroorzaken bij mens, 
dier en milieu;   

- de landelijke overheid recent besloot dat gemeenten meer bevoegdheden hebben bij het 
aanwijzen en oprekken van vuurwerkvrije zones;   

- het college heeft aangegeven dat er onvoldoende handhavingscapaciteit is voor officiële 
gemeentelijke vuurwerkvrije zones en er daardoor in de raad weinig draagvlak voor blijkt;  
 

Overwegende dat:  
- ongeveer de helft van de Nederlanders voorstander is van een verbod op consumenten 

(knal-) vuurwerk en slechts 10 % zelf vuurwerk afsteekt;  
- het grootste deel van de bevolking het vuurwerk dus feitelijk passief ondergaat, in positieve 

saamhorigheid maar ook met negatieve beleving van bovenstaande effecten;  
- als burgers en opvanglocaties voor zowel dier en mens betrokken worden bij de organisatie 

van buurt- en straatactiviteiten en restricties rond de jaarwisseling, het draagvlak voor en 
het respecteren van vuurwerkvrije woon- en verblijfsgebieden zal groeien;  

- Vrijwillige vuurwerkvrije zones geen extra druk op de handhavingscapaciteit leggen, terwijl 
wel inzicht wordt verkregen in zowel de knelpunten als de positieve oud-en-nieuw 
festiviteiten van straat-, buurt- en wijkbewoners;  

- dit de mogelijkheid biedt om een grotere groep mensen en dieren dan nu het geval is, een 
feestelijke, veilige, gezonde en stressvrije jaarwisselingsperiode te bezorgen;   

 
Verzoekt het college van B&W om:   

1. communicatie- en waarschuwingsmiddelen (borden, banners, posters, flyers) beschikbaar te 
stellen aan inwoners en instellingen in Roosendaal en de dorpen, die bij ruime meerderheid 
voor een specifiek afgebakend gebied (opvang- of verzorgingslocatie, straat, plein, speeltuin, 
groen- of natuurgebied) hebben gekozen voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone, zodat ze 
deze duidelijk kunnen aanduiden en afstekers zelf aan kunnen spreken op ongewenst 
gedrag;  

2. vrijwilligersorganisaties, zoals Social Klus, te vragen om te helpen bij het 
plaatsen/verspreiden van deze middelen voor organisaties met deze wens als de gemeente 
deze zelf niet plaatst;  

3. met inzet van de gemeentelijke verbinders en via social media alternatieve oud-en-nieuw 
initiatieven van burgers, organisaties en bedrijven in kaart te brengen;  

4. de aangevraagde vrijwillige vuurwerkvrije locaties alsmede alle oud-en-nieuw 
burgerinitiatieven duidelijk te publiceren met een brede communicatiestrategie. 

  
en gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens, 
 
GroenLinks Roosendaal,  Christian Villée  



Vitaal Liberaal,  Jac Wezenbeek 


