Van: Moret, SL
Verzonden: maandag 31 oktober 2016 10:36
Aan: 'kitty kruger' <kittykruger61@gmail.com>
CC: Yurtkap, I <I.Yurtkap@dordrecht.nl>
Onderwerp: RE: vuurwerkvrije zones
Geachte mevrouw Kruger,
De vragen die u stelt in uw mailbericht van 23 oktober 2016 zal ik hieronder beantwoorden.
Terecht merkt u op dat bij de evaluatie van de jaarwisseling 2015-2016 was bericht dat er een besluit
in voorbereiding was om vreugdevuren niet meer toe te staan en hiervoor een inspraakprocedure te
starten.
U vraagt bij de eerste * wat het voortschrijdend inzicht is geweest om tot dit veranderende beleid te
komen.
Antwoord: In de raadsinformatiebrief van 16 februari 2016 inzake de evaluatie jaarwisseling heeft
het college aan u gerapporteerd dat het niet langer faciliteren van vreugdevuren niet goed was
verlopen. Dit had te maken met de verantwoordelijkheid die een houder van een ontheffing heeft
voor het goede verloop en voor het eventueel ontstaan van schade. Hiermee is een individu
verantwoordelijk voor het gedrag van een groep en eventuele gevolgschade. De personen die een
ontheffing hadden aangevraagd en ontvangen, hebben zich teruggetrokken en de ontheffing
teruggegeven. Er dreigde een opstootje te ontstaan, waardoor een veiligheidsrisico ontstond. De
gemeente heeft toen ad hoc besloten om die vreugdevuren alsnog te faciliteren.
Voor de komende jaren is het uitgangspunt gekozen om vreugdevuren tijdens oud & nieuw voortaan
gelimiteerd (maximaal 3) toe te staan. Dit houdt in dat in de aanloop naar oud & nieuw wijken of
buurten een verzoek kunnen indienen voor een vreugdevuur. Dit gaat volgens het principe "wie het
eerst komt, het eerst maalt".
De gemeente faciliteert en is (zoals voorheen ook gebruikelijk) ook aanvrager van de ontheffing.
De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met de raadsinformatiebrief SBC/1694274 van
27 september 2016.
Bij de tweede * vraagt u of er geen andere alternatieven te verzinnen zijn.
Antwoord: Iedereen wil oud & nieuw op zijn eigen manier vieren. Zo is het een feit dat men in een
aantal wijken in Dordrecht, evenals in vele andere steden en dorpen, al vele jaren gewend is om oud
& nieuw gezamenlijk, rondom een vreugdevuur, te vieren. Het aantal vreugdevuren in wijken is de
laatste jaren afgenomen om verschillende redenen: er werd geen gebruik meer gemaakt van de
aangelegde plek, of men hield zich niet of onvoldoende aan de regels. De buurten die overgebleven
zijn, staan bekend als de beste gebruikers, die het elk jaar opnieuw gezellig weten te houden.
Uiteraard houden we in de voorbereiding en tijdens oud & nieuw als gemeente de vinger aan de pols
op het verloop.
Bij de derde * vraagt u waarom er nog niet gekeken is naar bijvoorbeeld een groot centraal vuurwerk
op het midden van de rivier, zodat meerdere steden hieraan mee kunnen doen.
Antwoord: Een groot centraal vuurwerk, zoals men dat bijvoorbeeld in Rotterdam doet met oud &
nieuw, is geen garantie dat men elders in stad of dorp geen vuurwerk meer afsteekt.
Dit nog afgezien van de aanzienlijke kosten, waarvan je je kan afvragen of die te verantwoorden zijn
als er ook nog steeds flinke schadeposten zijn door het afsteken van particulier vuurwerk. Daarnaast
is dit ook wel een meer politieke vraag.
Bij de vierde * vraagt u waarom er nog niet gekeken is naar een alternatief anders dan een vuurwerk
als bijvoorbeeld een lichtshow.
Antwoord: zie het antwoord op uw vraag bij de derde *.

Overigens kan ik u melden dat het voorstel tot het aanwijzen van vuurwerkvrije zones voor de
toekomstige jaarwisselingen ter besluitvorming op de collegeagenda van 1 november staat. De
gebieden worden aangewezen conform de pilot vuurwerkvrije zones van 2015-2016.
met vriendelijke groet,
Laura Moret
Veiligheid en Kabinet
gemeente Dordrecht
tel. 078 770 45 18
werkdagen: ma-di-wo en do of vr

 Denk aan het milieu voor u dit bericht print.
Van: kitty kruger [mailto:kittykruger61@gmail.com]
Verzonden: zondag 23 oktober 2016 20:22
Aan: Moret, SL <SL.Moret@dordrecht.nl>; Yurtkap, I <I.Yurtkap@dordrecht.nl>
CC: info@groenlinksdordrecht.nl
Onderwerp: Re: vuurwerkvrije zones

Beste Laura en Izzet,
We zijn inmiddels een maand verder en hebben nog geen contact gehad over het
beleidsadvies voor de nieuwjaarswisseling van 2016-2017.
Wel lees ik in een raadsinformatiebrief dat er in februari 2016 besloten was nav de evaluatie
jaarwisseling 2015-2016 geen vreugdevuren meer toe te staan.
Nu is een conceptbeleidsplan vreugdevuren ontstaan.
In 2015 hadden we reeds besloten geen financiele ondersteuning tav vreugdevuren meer te
geven. Nu staat daar weer een bedrag tegenover van max 8000,00 euro.
* wat is het voortschrijdend inzicht geweest om tot dit veranderende beleid te komen?
* Zijn er geen andere alternatieven te verzinnen?
* waarom is er nog niet gekeken naar bijvoorbeeld een groot centraal vuurwerk op het midden
van de rivier, zodat meerdere steden hieraan mee kunnen doen?
* waarom is er nog niet gekeken naar een alternatief anders dan een vuurwerk als
bijvoorbeeld een lichtshow.
Vriendelijke groet van Kitty Kruger

