
 

 

Motie 
 
Onderwerp Bewustwordingscampagne oud & nieuw 

Datum 8 november 2022 

Ingediend door de fractie(s) Dorpsbelangen 

 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 8 november 2022, 

 

Constaterende dat: 

• Oud en nieuw bedoeld is om het afgelopen jaar te vieren en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar.  

• Harde knallen bij ouderen, mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen die gevlucht 

zijn uit oorlogsgebieden, voor een toename van onrust zorgen. 

• De materiële schade, een grote kostenpost voor gemeente, bedrijven en particulieren is. 

• Vanwege beperkte inzet van de hulp- en andere diensten, het handhaven van een geheel of 

gedeeltelijk verbod op vuurwerk in onze gemeente, niet haalbaar is. 

 

Overwegende dat: 

• Oud en nieuw niet voor iedereen een leuke en gezellige avond en nacht is 

• Er veel mensen angstig worden bij de gedachte aan de vele knallen en lichtflitsen, die te horen en 

te zien zijn. 

• Dieren veel last ondervinden van de gevolgen van vuurwerk. 

• Het belangrijk is om rekening te houden met mensen en dieren, die de knallen en flitsen niet goed 

kunnen duiden. 

• Wij, als gemeentelijke overheid, de verantwoordelijkheid dragen voor het beschermen van 

inwoners, die trauma’s ondervinden bij het afsteken van vuurwerk.  

• Veiligheid, zowel lichamelijk en geestelijk, voorop moet staan in onze gemeente. 

 

Roept het college op om:  

1. Een bewustwordingscampagne uit te voeren, in de aanloop naar oud en nieuw, door middel van 

online en gedrukte pers, social media en verspreiding van informatie huis-aan-huis, met als doel 

begrip en bewustzijn te creëren voor de problemen, die mensen en dieren ondervinden en schade 

aan openbare en particuliere eigendommen rond de jaarwisseling als gevolg van het afsteken van 

vuurwerk. 

2. Deze boodschap, visueel en taalkundig duidelijk, wijd verspreid, over te brengen aan alle inwoners 

van de gemeente West Betuwe, met een hogere focus op jongeren, en dan vooral in de kernen, 

waar (nog) geen initiatieven gepland zijn, ter preventie van overlast rond oud en nieuw en ook in de 

bestaande voorlichtingsbijeenkomsten op scholen. 

3. In deze campagne met name begrip te vragen voor de kwetsbare groepen mensen in de 

verzorgingshuizen in onze gemeente: 

• Woonzorgcentrum Ravenstein in Geldermalsen 

• Woonzorgcentrum Lingehof in Beesd 

• Woon- en zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen 
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• Zorgcentrum de Wittenberg in Haaften 

• Alsmede woongebieden, die een hoge concentratie oudere mensen, kwetsbare mensen en 

vluchtelingen uit oorlogsgebieden hebben. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend, 

 

Patrick Koenhein 

Dorpsbelangen 

 

 

 


