Mot I e
Registratienummer
Agendapunt/onderwerp
Sub-onderwerp
Datum

lngediend door de fractie(s)

: I lAlgemene Plaatselijke Verordening
: afdeling 13 Vuurwerk
: 19 februarl2Ol9
:GL

De raad van de gemeente West Betuwe op i 9 februari 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend

over de vaststelling van de geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) West Betuwe
Overwegende dat

-

er in toenemende mate onvrede bestaat in de samenleving, waarop Oud en Nieuw wordt
"gevierd", ook in West Betuwe.
het voor hulpdiensten, zoals politie, brandwee¡ ambulance, moeilijk is om hun taken goed uit
te voeren.
er jaarlijks slachtoffers vallen door het afsteken van vuurwerk.
de politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid al langer aandringen op het paal en perk
stellen aan vuurwer( met name knalvuurwerk, vuurpijlen en vreugdevuren.

in de huidige APV geen concrete maatregelen staan met betrekking tot het beperken van
overlast.

Is van mening dat

A.
B.
C.

de huidige APV daarom aangepast dient te worden.

die aanpassing plaats dient te vinden, na overleg met de hulpdiensten, welzijnsinstellingen,
zorgcentra en dorpsraden/dorpstafels.
de aanpassing van de APV zich dient te richten op:
1. het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen en het beperken van de omvang van
vreugdevuren;

2.

het aanwijzen van vuurwerkvrije zones rond gebouwen, waarin zich kwetsbare
mensen bevinden, zoals verpleeg- en zorgcentra en

3.

het faciliteren van initiatieven, waarbij bewoners van wijken en kernen hun gebied
vuurwerkvrij willen verklaren.

Verzoekt het college c.q. de burgemeester
1. om, na overleg met de onder B. genoemde diensten en organisaties, met concrete
voorstellen te komen ter beperking van de overlast, waarbij de onder C. genoemde
maatregelen worden meegenomen.
2. deze voorstellen voor 1 september 2019 voor te leggen aan de raad, zodat ze bij de
jaarwisseling20l9/2020 kunnen gelden, waarbij deze voorstellen zowel betrekking kunnen
hebben op een aanpassing van de APV als op concrete uitvoeringsmaatregelen.
En gaat over

tot de orde van de dag.
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