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VAN DE VOORZITTER 
 
Op Internationale Vrouwendag  ging de docu-
mentaire Truus` Children in première. Een 
docu over de vrij onbekende verzetsheld Truus 
Wijsmuller-Meijer.  
 

 
 
Deze vrouw redde vlak voor WOII duizenden 
Joodse kinderen door ze vanuit nazi-Duitsland 
naar Groot-Brittannië te vervoeren. Uit de 
documentaire komt naar voren dat ze 
doortastend was, recht op haar doel af ging, ze 
gaf niet op, ze was niet altijd vriendelijk. Truus 
zelf gaf aan dat haar aandeel niet zo belangrijk 
was geweest, dat het zich nog voor de oorlog 
had afgespeeld en dat ze er nog veel meer 
had moeten redden. Truus zou het zeker niet 
op Instagram hebben gezet, ze zou dus ook 
niet veel worden geliket. Sterker nog, ze moest 
twintig jaar wachten voor ze een beetje 
waardering kreeg. 
 
Schitterend zulke mensen, moeilijk om zo 
tegenwoordig in de politiek te staan. We 
kunnen en mogen niet altijd op ons doel af 
gaan, we moeten vriendelijk reageren en we 
willen eigenlijk gelijk resultaat zien voor onze 
partij. Moeilijk in deze tijd waar de meningen 
direct tegenover elkaar staan, de hakken in het 
zand gaan, om zoveel mogelijk aandacht voor 
jezelf of de partij de krijgen. Moeilijk om dan 
tussen de meningen te zitten, om dingen op te 
lossen, om een genuanceerd antwoord te 

hebben. Moeilijk om niet met de wolven in het 
bos mee te gaan huilen, maar te werken aan 
een oplossing. Hugo de Jonge zei in zijn Preek 
van de Leek: “Natuurlijk, de politiek is bij 
uitstek de plaats waar verschillen mogen 
botsen, waar de strijd van ideeën moet 
plaatsvinden. Maar soms lijkt het wel of we 
harder bezig zijn om ons van elkaar te 
onderscheiden, dan dat we onze verschillen 
willen overbruggen”.   
 
Vanuit onze christelijke wortels leren we dat 
we niet egoïstisch in het leven en in de politiek 
moeten staan, maar op de manier van 
altruïsme (onbaatzuchtig). Waarheid is niet 
een bezit, maar iets dat we ontvangen en weer 
door moeten geven. De in een Joods-
Christelijk gezin opgegroeide filosoof Karl 
Popper benoemt dat we open moeten staan 
voor kritiek, gericht moeten zijn op verbeteren 
en dat we terughoudend moeten zijn als het 
gaat om ons eigen gelijk. 
 
Net nu ik bovenstaande naar Anja wil opsturen 
(deadline!), nemen Corona en de tegenmaat-
regelen  heftiger vormen aan. Worden er grote 
besluiten genomen, komt partijpolitiek iets 
meer op de achtergrond. Ik ga verder niks 
schrijven over het Corona, alleen het volgende 
wil ik toevoegen voor deze tijd: 
 
Als alles duister is, 
Ontsteek dan een lichtend vuur 
Dat nooit meer dooft, 
Een vuur dat nooit meer dooft.  
(Taize) 
 
Gerard Mijnders 
 
KLEINE JONGENS MET GROTE MESSEN 
 

 
 
Het steekincident van 31 januari heeft een 
grote impact gehad in Ridderkerk en dan 
vooral op het slachtoffer, de familie, leraren en 
scholieren, maar ook de dader. Dat dit heeft 
plaats gevonden is verschrikkelijk en we 
kunnen blij zijn dat het met het slachtoffer naar 
omstandigheden goed gaat.  
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Naar aanleiding van dit steekincident heeft 
Partij 18Plus een interpellatie aangevraagd om 
de burgemeester te bevragen over dit ver-
schrikkelijke incident. Wat duidelijk naar voren 
kwam tijdens de raadsvergadering, is dat we te 
maken hebben met een verschrikkelijke trend 
onder hele jonge daders en ook jonge 
slachtoffers. De burgemeester heeft aange-
geven met verschillende gemeenten in contact 
te zijn, de minister op te roepen om extra 
maatregelen te nemen tegen deze messen-
trend, maar ook dat ze zelf in Ridderkerk meer 
bevoegdheden kan gebruiken om deze trend 
aan te pakken. 
 

 
 
Zowel Partij 18Plus als Leefbaar Ridderkerk 
hadden moties aangekondigd om beter te 
kunnen handhaven op het dragen van messen. 
O.a. op advies van het CDA hebben de beide 
partijen hun moties samengevoegd tot één 
sterke motie om meer mogelijkheden te bieden 
tot handhaven om deze messenhype tegen te 
gaan. Als CDA Ridderkerk hebben we de 
motie mede ingediend. Niet omdat deze motie 
meteen voor de extra handhaving zorgt, maar 
het geeft o.a. de burgemeester meer mogelijk-
heden om te handhaven. 
 
Het is schrikbarend hoe jong zowel het slacht-
offer als de dader zijn. Er wordt in Nederland 
steeds vaker gesproken over een verhuftering 
van de samenleving. Vooral het dragen en 
gebruiken van messen onder een groep 
jongeren is een verschrikkelijke trend. De trend 
die o.a. wordt aangewakkerd door de Drill 
muziek, is een trend die we koste wat kost 
tegen moeten gaan. Een gedeelte van de 
Nederlanders heeft moeite om zich in het 
publieke domein te gedragen. Dat is uiteinde-
lijk het werkelijke, onderliggende probleem. 
Om dit te kunnen keren is  onder andere een 
strakkere handhaving nodig.  
 
Met handhaven alleen zijn we er natuurlijk niet. 
We zullen als Ridderkerkers met elkaar in 
gesprek moeten gaan over onze collectieve 
mentaliteit. Daarnaast is het net zo essentieel 

om naar elkaar om te kijken en desnoods 
elkaar durven aan te spreken op verkeerd 
gedrag.  
 
De motie is met een ruime meerderheid 
aangenomen. Daarnaast hebben we als CDA 
het college opgeroepen om bij andere 
gemeenten te gaan kijken hoe zij te werk gaan 
tegen deze messentrend onder jongeren. 
Hierbij hebben we aangegeven dat, wanneer 
projecten tegen het messengebruik extra 
financiële ondersteuning vragen, het college 
deze vraag zeker aan de raad mag voorleggen 
en dat wij als CDA deze vraag ook zullen 
steunen. 
 
Victor Mijnders 
  
STARTNOTITIE VISIE RIVIEROEVERS 
 
Deze visie is een uitwerking van de Om-
gevingsvisie Ridderkerk en streeft naar een 
optimale balans tussen bedrijvigheid, wonen 
en recreatie. De visie wordt opgesteld voor de 
rivieroevers van de Nieuwe Maas en de Noord 
en moet gaan fungeren als globaal ontwikkel- 
en beoordelingskader, waarbij de visie leidend 
is bij de initiëring en uitvoering van concrete 
plannen voor de rivieroevers. 
 
Het streven is dus om de ruimtelijke kwaliteit 
langs de oevers van de rivieren de Nieuwe 
Maas en de Noord te verbeteren door ruimte te 
bieden voor nieuwe woningen, ruimte te be-
houden voor (nieuwe) bedrijven en ruimte te 
geven aan recreatie door de oevers toe-
gankelijker te maken en in te richten voor meer 
recreatief gebruik voor wandelaars en fietsers. 
 

 
 
Als CDA zijn wij van het standpunt, dat we in 
het bijzonder aandacht willen vragen voor 
recreatie en groen en voor de scheeps-
bouwcultuur langs de rivieren. Natuurlijk willen 
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we het probleem van woningbouw inzake de 
opdracht die de komende jaren op ons afkomt 
vanuit provincie en rijk niet over het hoofd zien, 
maar alleen daar maar aandacht voor hebben, 
is niet genoeg. De visie doet dat ook niet: er 
worden wel degelijk drie elementen genoemd 
die in balans nagestreefd dienen te worden. 
Het streven naar die optimale balans vindt het 
CDA een prima streven, waarbij wij, als 
gezegd, ervoor willen waken dat voor groen en 
recreatie genoeg ruimte geboden wordt: we 
willen graag de Ridderkerkse uitstraling van 
landelijk behouden. 
 

 
 
In de raadsvergadering van 21 november jl. 
hebben wij deze punten aangedragen en ook 
de andere partijen waren voor een goede 
balans. De startnotitie werd breed gedragen, er 
waren geen tegenstemmers. 
 
In november van dit jaar wordt de conceptvisie 
in de commissie besproken en in april 2021 
wordt besloten over de uiteindelijk tot stand 
gekomen visie, althans, zo is op dit moment de 
planning nog. 
 
Jos Hulhoven 
 
ONTWIKKELPERSPECTIEF CENTRUM 
RIDDERKERK 
 
Hoe gaat het centrum van Ridderkerk er in de 
toekomst uit zien? Wat is er voor nodig om het 
centrum aantrekkelijk te maken en te houden? 
Deze vragen vormen de rode draad in de drie 
aandachtsgebieden, deze zijn: 

1. Gebouw en programma -> hoe gaan we 
om met leegstand, aanbod en het ver-
beteren van de uitstraling? 

2. Openbare ruimte -> hoe verbeteren we 
de uitstraling en hoe zorgen we er voor dat 
de inrichting van het centrum aantrekkelijk 
wordt om te verblijven en de faciliteiten 
heeft die graag gebruikt worden? 

3. Mobiliteit -> hoe zorgen we voor een 
goede routing voor entrees en (parkeer-) 
voorzieningen voor auto’s, OV, fietsers en 
voetgangers? 

 
U begrijpt dat dit drie aandachtsgebieden zijn 
die je niet los kunt zien van elkaar. Voor een 
gezellig en toegankelijk centrum willen we 
geen leegstand en willen we ook de juiste 
faciliteiten bieden. Deze faciliteiten kan je 
alleen maar rendabel bieden als er genoeg 
toeloop is. Deze toeloop wil je weer faciliteren 
door de juiste uitstraling te realiseren en de 
goede voorzieningen te bieden op het gebied 
van mobiliteit. 
 
Een grote uitdaging dus. De eerste impressies 
zien er goed uit en alle betrokken partijen 
worden nu in het participatieproces betrokken. 
Hierbij zijn de reacties positief en veel 
betrokken partijen willen hun bijdrage leveren. 
Als gemeente kunnen we dit traject faciliteren 
maar hebben we de medewerking van heel 
veel externe partijen zoals de ondernemers en 
de vastgoedeigenaren nodig om dit te rea-
liseren.  
 

 
 
De 1

e
 verkenning met alle betrokkenen heeft 

het volgende opgeleverd: 

 Wat zijn de kernwaarden (wat vindt ieder-
een belangrijk)? 

o Belevingswaarde -> sfeer, uniek, 
verbonden met historie 

o Gebruikswaarde -> gevarieerd, 
lokaal, bereikbaar 

o Veiligheid en gezondheid -> heel / 
schoon/veilig, toegankelijk, ruimte 
voor beweging 

o Toekomstwaarde -> bestendig, 
verantwoord, organisch 

 Wat zijn de opgaven? 
o Aanpak leegstand -> maatschap-

pelijk probleem 
o Inrichting en gebruik openbare 

ruimte  
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o Parkeren -> verschillende in-
zichten 

o Autovrij/-luw centrum -> begrip 
voor tegenstrijdige belangen be-
woners en ondernemers 

o Bereikbaarheid -> voor alle 
middelen van vervoer 

 
Aan de hand van deze input zullen er vervolg-
gesprekken komen met alle betrokkenen. Door 
met goede plannen te komen en deze ook met 
alle betrokkenen te bespreken moet hier een 
positieve sfeer over ontstaan. Een sfeer waarin 
we met alle partijen iets moois willen realiseren 
voor het centrum van Ridderkerk, een centrum 
dat weer klaar is voor de toekomst. 

Ton Overheid 

VOOR HET VOETLICHT OF OVER HET 
VOETLICHT? 
 

 
 
Dat het een goede zaak is om lid van het CDA 
te zijn zal voor de lezers van deze CDA – 
Vizier een open deur zijn. Het CDA heeft ons 
immers veel te bieden: toegang tot een groot 
landelijk netwerk, goede contacten, uitsteken-
de mogelijkheden voor scholing en vooral het 
gedachtegoed van het CDA is het waard om 
een warm hart toe te dragen. 
 
 

Eigenlijk gaat het goed met het CDA, we 
nemen deel aan het kabinet en onze ministers 
slaan daarbinnen geen gek figuur. De Kamer-
leden van het CDA maken een deskundige 
indruk, denk hierbij alleen al eens aan het 
Kamerlid Omtzigt.  
 

 
 
Ook in Ridderkerk is het CDA actief: drie 
raadsleden met hun ondersteuners en een 
wethouder die ook ( zeer) actief is en regel-
matig ( positief) de krant haalt. Toch blijft het 
op een enkel stukje in De Combinatie na, op-
merkelijk stil rond het CDA. 
 
Is dat erg? Goede wijn behoeft immers toch 
geen krans? Toch wringt hier iets. 2020 is geen 
verkiezingsjaar, de verkiezingen zijn nog ver 
weg. Wanneer we pas in een verkiezingsjaar 
weer van ons laten horen, zijn we wellicht te 
laat. Dat kan bij de inwoners van Ridderkerk 
de indruk wekken dat we alleen van ons laten 
horen omdat we stemmen willen hebben en 
dat we alleen in een verkiezingsjaar ons 
herinneren dat de kiezers er ook nog zijn. 
 
Met deze gedachte in het achterhoofd is door 
het bestuur van het plaatselijke CDA in 
Ridderkerk besloten om een Permanente 
Campagne Commissie op te richten, met als 
doel om  het CDA en de activiteiten van het 
CDA beter voor het voetlicht te brengen bij de 
inwoners van Ridderkerk. Te denken valt aan: 
het instellen van een fysiek spreekuur op 
verschillende locaties in het dorp, het instellen 
van een telefonisch spreekuur, zichtbaarheid 
bij evenementen (bijv. Avondvierdaagse), be-
drijfsbezoeken, stukjes in de Combinatie, ge-
bruik sociale media, aanwezig zijn bij wijkover-
leggen, het organiseren van een jaarlijkse 
pubquiz,etc. Elders in deze Vizier treft u een 
stukje aan over onze nieuwe website en ook 
dat past in deze strategie. 
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Iets voor het voetlicht brengen is één ding. 
Wanneer een dominee een schitterende preek 
houdt, bijvoorbeeld over de noodzaak van 
bekering en de kerkgangers stellen na afloop 
op het kerkplein vast dat het een prachtige 
preek was, dan heeft de predikant zijn bood-
schap goed voor het voetlicht gebracht. Maar 
is dat genoeg? Doen de mensen er iets mee? 
 

 
 
Wanneer we erin slagen om het CDA in 
Ridderkerk weer beter op de kaart te zetten 
dan zijn we op de goede weg. Op een dag 
komen er weer verkiezingen. In het stemhokje 
zal de Ridderkerkse burger een keuze maken. 
Wanneer hij of zij dan, voor het eerst of 
opnieuw, het rondje rood maakt voor de naam 
van iemand van het CDA, dan is onze bood-
schap niet alleen voor het voetlicht gebracht, 
maar er ook over heen. Zou dat niet de moeite 
van het proberen waard zijn? 
 
Wilt u daarover met ons meedenken of heeft u 
nog betere ideeën? We horen het graag! 
 
Onze onvolprezen secretaris Anja Steenbergen 
(anna.steenbergen@tele2.nl), ziet uw reactie 
met verhoogde belangstelling tegemoet!  
 
Ton Hulshoff 
 
ONZE CDA-WEBSITE VERNIEUWD 
 

 
 
Tot voor kort waren we in het bezit van 2 web-
sites. Dat is een rijk bezit, maar beide websites 
werden in mijn ogen niet goed bijgehouden.  

Daar heb ik het bestuur een aantal keren op 
geattendeerd en ten slotte aangeboden om te 
kijken welke site het beste een kans maakt op 
een doorstart en daarmee ben ik aan de gang 
gegaan. 
 
Al snel bleek dat de site in eigen beheer een 
kostbare update nodig had (en in de toekomst 
steeds nodig heeft) en dat de bestaande 
website van de landelijke CDA een veel betere 
kans van slagen had. Wij betalen daar niet 
voor en software updates hoeven wij niet te 
doen. Dus vol goede moed hiermee aan de 
slag gegaan. Na een flink aantal pogingen en 
wat navragen bij de landelijke ondersteuning is 
het m.i. gelukt om een redelijk uitziende 
website te creëren.  
 
Dat het niet allemaal zo voorspoedig ging, blijkt 
wel uit mijn veelheid van vragen aan de lande-
lijke ondersteuning, die niet altijd beantwoord 
kon worden. Bijvoorbeeld problemen bij het 
verwijderen van reeds aanwezige personen, 
die met geen mogelijkheid verwijderd konden 
worden. 
 

 
 
Voor de kenners onder ons; het programma is 
geschreven TYPO3. Dit is een in 1998 voor het 
eerst gepubliceerd gratis opensource-web-
contentmanagementsysteem voor middelgrote 
en grote websites. Ondanks dat men vertelt 
dat je na een korte studie binnen 4 uur jouw 
site goed kunt beheren, heeft mij dat veel meer 
tijd gekost. Dat komt omdat er pas in april een 
cursus bij het CDA te volgen is. En om daarop 
te wachten, dat kon ik echt niet. Gewoon 
proberen en dan kom je er ook. Ook koppeling 
met facebook, twitter, Instagram, etc. wil ik 
binnenkort gaan verwezenlijken. 
 
Ik hoop dat jullie het nut van een CDA-
Ridderkerk-site inzien en mij regelmatig van 
tekst met foto voorzien. Deze kunnen jullie 
sturen aan: leenkruithof@gmail.com. Het 

mailto:anna.steenbergen@tele2.nl
mailto:leenkruithof@gmail.com
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adres van de nieuwe website is: 
https://www.cda.nl/zuid-holland/ridderkerk.  
 
Leen Kruithof 
 
DE VERKOOP VAN ENECO 
 
De verkoop is een feit!  Het laatste belangrijke 
energiebedrijf in de rij van 3 grote energie- 
leveranciers ging recentelijk onder de hamer. 
In navolging van Nuon en Essent, die ruim 10 
jaar geleden door provincie en gemeenten 
werden verkocht.   
 

 
 
Essent werd verkocht aan het Duitse RWE en 
Nuon destijds aan het Zweedse Vattenfall. Met 
de verkoop was er destijds een sentiment van 
onbehagen onder het publiek, het gevoel 
hiermee een deel van de regie kwijt te raken. 
Stroom, gas en verwarming zijn primaire 
behoeften. Wie moet je hierop aanspreken, in 
geval er iets mis zou gaan? Er heerste een 
vorm van onzekerheid over de continuïteit. 
Uiteindelijk paste het allemaal keurig in de 
Brusselse aanbevelingen van een gelibe-
raliseerde energiemarkt binnen Europa.  
 
Het zou nog lang duren, voordat Eneco 
hetzelfde lot zou zijn beschoren. Maar ook hier 
was de beslissing onomkeerbaar. Uiteindelijk 
kozen vrijwel alle 44 gemeenten voor de 
verkoop van Eneco. Aanvankelijk was er nog 
een redelijk aandeel van 15% dat zich destijds 
verzette tegen de verkoop. Dit was deels te 
herleiden, dat een aantal gemeenten vond, dat 
dit mogelijk gevolgen zou hebben voor de 
huidige groene ambities van het bedrijf maar 
ook het risico, dat hiermee een groot deel van 
de werkgelegenheid uit deze regio zou 
verdwijnen. Het “groene” energiebeleid van 
Eneco was dan ook voor een aantal 
gemeenten een reden tot het aanhouden van 
de aandelen. De tweede motivatie was, dat bij 
verkoop van het pakket aandelen, de jaarlijkse 
inkomstenbron uit dividenden zou wegvallen. 
 
Al met al kwam dit jaar Eneco met een 
meerderheid van stemmen (92%) in de 
verkoop. Er waren uiteindelijk 3 kandidaten 
overgebleven t.w. Shell, de Franse energie-

reus Total en Mitsubishi tezamen met het 
Japanse energiebedrijf Chubu. Met het 
akkoord van de  gemeenteraad van Rotter-
dam, als grootste aandeelhouder met het bezit 
van ruim 31 % van de aandelen, is de verkoop 
van Eneco een feit. Met een overnamebod van 
ruim 4 miljard worden Mitsubishi en Chubu de 
nieuwe aandeelhouder en eigenaar van 
Eneco. Tegelijkertijd komen er aardig wat 
reacties los zoals: “De overheid heeft haar 
laatste tafelzilver verpatst” of uitspraken als: 
“Wat zijn wij toch een handelsvolkje.” In ieder 
geval hebben we er afstand van gedaan en zal 
de toekomst leren of het nu een goed of geen 
goed besluit is geweest. En ja, dat mag best 
worden gezegd, door verminderde invloed 
hebben we als overheid minder regie op 
tariefstelling van de energietarieven in de 
toekomst. De vraag is dan ook, blijven wij als 
consument nog steeds een markt gerelateerde 
energieprijs betalen? Gelet op de energie-
transitie en de daaraan verbonden toe-
nemende vraag naar m.n. elektriciteit, zouden 
wij als burgers in een kwetsbare positie 
kunnen komen.  
 

  
Wat betekent de verkoop van Eneco voor ons 
als gemeente Ridderkerk? Uiteindelijk krijgen 
de gemeenten als aanhouder een substantieel 
bedrag aan inkomsten. Rotterdam de grootste 
aandeelhouder ontvangt uiteindelijk € 1,3 mld. 
aan inkomsten. Een substantieel bedrag, dat 
voor de toekomst kan worden ingezet voor 
vernieuwing van de stad. Maar ook wij als 
gemeente Ridderkerk, met 1,13 % van de aan-
delen, mogen straks een bedrag van bruto € 
46 mln. op onze bankrekening bijschrijven. 
Ook voor ons is dit een erg plezierige bijdrage, 
om extra investeringen voor onze gemeente te 
plegen. Maar hiermee moeten we ons niet 
helemaal rijk rekenen. Als Eneco aandeel-
houder ontvingen wij jaarlijks € 750.000 aan 
dividend, wat een structurele inkomst was. 
Zonder deze dekking zouden we jaarlijks per 
huishouden € 35 extra moeten bijdragen. Om 
dit op te vangen zullen we al snel een reserve 
moeten aanleggen van een kleine € 10 mln. 

https://www.cda.nl/zuid-holland/ridderkerk
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om onze begroting op middellange termijn op 
orde te houden.  
 
Tot slot komt dan de vraag naar boven, wat we 
met al dat geld dat overblijft kunnen gaan 
doen. Daar moeten we met elkaar als college 
en raad maar ook als burger eens goed over 
gaan nadenken. Met een zekere terug-
houdendheid, denk ik, dat we hier geen over-
haaste beslissingen over moeten nemen. Als 
het eenmaal is uitgegeven, dan komt het geld 
niet meer terug. Uiteindelijk zijn het inkomsten 
van ons als burgers van Ridderkerk. Daarvoor 
zouden we met elkaar eens om de tafel 
moeten gaan zitten en mogelijk deze in-
komsten inzetten voor mooie, duurzame pro-
jecten binnen onze gemeente. 
 
Dick Breeman 
 
WISSELING VAN DE WACHT 
 
Zoals u wellicht heeft meegekregen ben ik af-
gelopen 5 maart tijdens de gezamenlijke com-
missievergadering officieel benoemd tot bur-
gerlid van de CDA-fractie in de gemeente-raad 
van Ridderkerk. Ik ben daarmee ons voormalig 
burgerlid Henk-Joseph Hulleman opgevolgd. 
Deze benoeming had al een langere voor-
geschiedenis want Henk-Joseph heeft over zijn 
terugtreden vorig jaar al een weloverwogen 
besluit genomen. Dat besluit in december hield 
in dat hij in 2020 niet terug zou komen als 
burgerlid en zijn taken zou neerleggen.  
 

 
 
Aldus geschiedde en de vraag kwam direct 
aan mijn persoon, als volgende op de kieslijst, 
of ik burgerlid wilde worden. Daar hoefde ik 
geen seconde over te twijfelen: natuurlijk wilde 
ik dit. En zo kon het gebeuren, dat ik door onze 
fractievoorzitter bij de griffie en de raad werd 
voorgedragen als nieuw burgerlid voor het 
CDA en al bij de eerste vergadering op 9 
januari als zodanig mocht optreden. Voor de 
officiële beëdiging was de aanwezigheid van 

de burgemeester nodig en die eer is mij dus op 
5 maart jl. toegevallen.  
 
Het is mij een eer en een genoegen om als 
burgerlid de samenleving te mogen dienen. Ik 
hoop onze raadsleden daar waar nodig te 
kunnen ondersteunen en Ridderkerk een stuk-
je beter door te kunnen geven! 
 
Jos Hulhoven 
 
VUURWERKVERBOD 
 

 
 
Er is de afgelopen maanden veel te doen 
geweest over het al dan niet afsteken van 
vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. De discussie 
die hierover ontstaat heeft te maken met dat 
het enerzijds ingrijpt in een jarenlange traditie 
en anderzijds dat we willen zorgen dat deze 
traditie ook op een veilige manier gebeurt. 
 
Het voelt misschien wel zo maar het is nog 
geen oude traditie, de gewoonte is pas sinds 
de tweede helft van de vorige eeuw ontstaan. 
Voor die tijd gebeurde het afsteken voor-
namelijk in de grote steden. Vuurwerk werd 
doorgaans wel bij andere gelegenheden af-
gestoken zoals Hartjesdag (20 augustus en 
een soort dag van de liefde) of op koninklijke 
verjaardagen (meestal verzorgd door de stads-
besturen). 
 
In de loop van de tijd heeft het afsteken van 
vuurwerk zich meer en meer gecentreerd rond-
om de jaarwisseling. Hierbij zijn mogelijk vier 
factoren die een rol spelen: 
 
1. In de jaren vijftig stimuleerden Neder-

landers die terugkeerden uit Indonesië de 
gewoonte om vuurwerk zelf af te steken 
met Oud en Nieuw. Dat hadden zij weer 
opgepikt van de Chinezen, die met hun 
Nieuwjaar vuurwerk lieten ontploffen om 
gevaar af te wenden. 

2. Het overnemen van de gewoonte uit Indo-
nesië werd vergemakkelijkt doordat dit 
mooi aansloot bij de van oorsprong Ger-
maanse gewoonte om kabaal te maken 
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rond de jaarwisseling om boze geesten en 
demonen te verjagen. 

3. Door een voorzichtige toename van de 
welvaart in de jaren vijftig werd het kopen 
van vuurwerk ook voor de gewone man en 
vrouw mogelijk. Vuurwerk aanschaffen 
werd bovendien steeds makkelijker. 
Warenhuizen en allerlei andere winkels 
begonnen vuurwerk te verkopen in 
december en daar reclame voor te maken. 

4. In de 18
e
 en 19

e
 eeuw begon de overheid 

al met het inperken van kabaal met Oud 
en Nieuw en in de 20

e
 eeuw waren die 

beperkingen er bijna niet meer. Hierdoor 
kon zelf vuurwerk afsteken uitgroeien tot 
massaal volksvermaak. 

 

 
 
Blijft het feit bestaan dat het aantal burgers dat 
slachtoffer wordt van vuurwerk veel te hoog is 
en dat we daar iets aan moeten doen. Het 
vieren van Oud en Nieuw moet ook gewoon 
het feest blijven zoals dat ooit bedoeld was. 
 
De insteek van de politieke partijen (waaronder 
ons eigen CDA) is nu om een verbod op knal-
vuurwerk te realiseren. Voor het handhaven 
van een verbod op vuurwerk moeten we 
duidelijk zijn in wat wel en wat niet mag. Een 
scheidslijn tussen klein en groot knalvuurwerk 
is al niet te handhaven en dat is ook de reden 
dat we als CDA hebben besloten om knal-
vuurwerk in zijn geheel niet meer toe te staan.  
 

  
 

Gaan we in de toekomst dus een vuurwerkvrij 
Oud en Nieuw tegemoet? Hoogstwaarschijnlijk 
niet. Het overgrote deel van de Nederlanders 
dat een verbod op consumentenvuurwerk wil, 
pleit voor (sier)vuurwerkshows opgevoerd door 
de gemeente. Grote steden in de Randstad 
doen dit al. De vraag is dus niet óf er in de 
nabije toekomst vuurwerk wordt afgestoken 
met de jaarwisseling, maar in welke vorm. 
 
Ton Overheid 
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