Notitie ter agendering
Politiek en maatschappelijk gesprek over
vuurwerkoverlast in Woerden

Inleiding
De jaarwisseling is in Woerden ook dit jaar relatief rustig verlopen. Er waren geen grote
incidenten. Veel inwoners van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld hebben met elkaar,
thuis of bij een speciale gelegenheid, het nieuwe jaar feestelijk verwelkomd.
Elders in Nederland was dat anders. De wisseling van het jaar heeft geleid tot heftige
botsingen tussen politie en geweldsplegers, en tot veel vernielingen. De maatschappelijke
discussie over de rol die vuurwerk daarin heeft speelt volop. Het kan toch niet zo zijn dat in
deze nacht alle remmen los kunnen gaan, dat hulpverleners worden bedreigd en belaagd?
Hoewel Oud en Nieuw in de gemeente Woerden rustig is verlopen gaat dat niet zonder
inspanning. Net als in voorgaande jaren is er een grote maatschappelijke betrokkenheid en
inzet getoond en geleverd door buurtvaders, jeugd- en jongerenwerkers, buurt-WhatsAppnetwerken en hulpverleners om rust en orde te bewaren. Daarbij blijven er altijd zorgen
over het goede verloop en de veiligheid. De relatieve rust in Woerden is geen garantie, zo
weten we.
Bovendien is de rust ‘relatief’. De dagen (weken) voor de jaarwisseling wordt er flink ‘op los
geknald’ in de wijken en dorpen, en trekken jongeren in groepjes door de straten. De
werkgroep van de Partij voor de Dieren registreerde (pdf) 419 meldingen van
vuurwerkoverlast in de periode rond Oud en Nieuw. Er zijn ook vernielingen geconstateerd,
met name veroorzaakt door knalvuurwerk uit de zware categorie, vaak ook illegaal.
Tegelijkertijd zijn er ook veel inwoners van de gemeente Woerden, zowel jong als oud, die
genieten van het afsteken van vuurwerk en deze traditie tijdens de Jaarwisseling waarderen!
Zij steken vuurwerk op een goede en veilige manier af en genieten van het spektakel.
Ongetwijfeld vormen zij een stille meerderheid.
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Maatschappelijke discussie
De maatschappelijke discussie over het Oud en Nieuw feest zoals wij dat kennen richt zich
de afgelopen week vooral op het afsteken van (illegaal) vuurwerk. Een steeds grotere
meerderheid in Nederland is voor een vuurwerkverbod (link), en een groot aantal
burgemeesters pleit voor een verbod op grond van de handhaving van de openbare orde en
veiligheid (link). Inmiddels tekent zich een Kamermeerderheid af voor een vorm van een
vuurwerkverbod.
De maatschappelijke discussie over Oud en Nieuw zou in onze ogen echter meer moeten
behelzen dan al of niet een vuurwerkverbod. In Woerden beleven immers veel inwoners
ook plezier aan het afsteken van vuurwerk. Bovendien voorkomt een vuurwerkverbod niet
dat er vuurwerk wordt afgestoken. Hoe zit het met de handhaafbaarheid? Er is immers
slechts beperkte capaciteit aan BOA’s en politie.
Tot slot is vooral het gedrag een belangrijk aspect dat niet onbesproken moet blijven. De
soms totale afwezigheid van normen en waarden bij geweld tegen en intimidatie van
hulpverleners. Dit is onacceptabel, en het intimideren van andere inwoners eveneens. De
periode van Oud en Nieuw is voor veel ouderen een periode dat zij liever niet over straat
lopen. Dat gedragsaspect vraagt ook om een gesprek. Want hoe is en blijft Oud en Nieuw
(nog meer) een feest van en voor iedereen?
Vuurwerkverbod in Woerden?
Er zijn veel argumenten om te stoppen met consumentenvuurwerk: er is een groot risico op
letselschade, mensen en dieren ondervinden ernstige overlast, gebouwen en objecten raken
beschadigd, de luchtkwaliteit is urenlang zeer slecht, en politie en hulpverleners worden in
gevaar gebracht. Een mix van alcohol, vuurwerk en asociaal gedrag maakt dat de viering van
Oud en Nieuw te gevaarlijk is geworden. Daarentegen genieten veel inwoners ook op een
goede manier van de viering van Oud en Nieuw met het afsteken van vuurwerk.
Het CDA Woerden pleit voor een landelijk verbod op het afsteken van zwaar knalvuurwerk
en zware vuurpijlen. Maar een afsteekverbod is niet voldoende. Een verkoopverbod moet
ook worden ingevoerd, liefst in samenspraak en tegelijk met onze buurlanden.
Siervuurwerk heeft wat ons betreft wel een plaats bij de Jaarwisseling. Liefst centraal
afgestoken op een aantal plaatsen, en middels maatschappelijk initiatief georganiseerd. Dat
verhoogt de veiligheid en versterkt de gemeenschapszin.
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Agendering en bespreekpunten
Met deze notitie als onderlegger wil het CDA Woerden dit onderwerp graag agenderen
voor een politieke bespreking in de Woerdense gemeenteraad.
Wij willen hierbij de volgende gespreksonderwerpen aandragen:
1. Een opdracht aan de burgemeester om een discussie (bestaande uit meerdere
gesprekken) te voeren met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers
(bijvoorbeeld vuurwerkwinkels) ter voorbereiding van het Oud en Nieuw feest van
2020-2021.
2. Het uitgangspunt om landelijke beleid ten aanzien van een (gedeeltelijk) vuurwerk
afsteek- en verkoopverbod af te wachten, en in aanvulling daarop Woerdense
beleidsmaatregelen vorm te geven.
Uiteraard staan wij ervoor open om op voordracht van andere fracties hier andere
gespreksonderwerpen aan toe te voegen.
Namens de CDA-fractie,
Rumo van Aalst en Job van Meijeren
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