Geachte aanwezige, dank voor dit inspreekmoment.
Als eerste wil ik de griffie bedanken voor het feit dat ik op deze korte termijn de gelegenheid krijg om in te
mogen spreken.
Met verbazing heb ik uit de krant vernomen dat u vandaag het vuurwerkafsteekverbod op de agenda heeft staan
of anders in overweging wilt nemen om anders te doen besluiten dan het landelijk beleid.
Reeds op 4 maart ben ik op gesprek geweest bij Burgemeester Bergman om het onderwerp vuurwerk binnen de
gemeente Beuningen te bespreken. Dit gesprek is afgesloten met de toezegging dat als dit onderwerp op de rol
kwam te staan ik als belanghebbende uitgenodigd zou worden om hierop in te spreken.
Het doet me deugt dat uw college voorlegt om het landelijk vuurwerkbeleid te volgen.
Ik wil uw raad dan ook verzoeken om dit standpunt over te nemen en wel om de volgende redenen.
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Bijna 200Zo van de jaaromzet van tuincentrum bull bestaat uit omzet van vuurwerkverkoop. Ongeveer 20
medewerkers hebben hier een deelinkomen uit in de periode van 1 december tm 30 januari en dan
spreken we toch over 4 full time medewerkers op jaarbasis
Bijna 5000 betalende klanten komen de laatste 3 dagen vuurwerk kopen, de gemeente Beuningen heeft
12699 adressen, als je ervan uitgaat dat ALLEEN maar klanten uit gemeente Beuningen zou kopen is
bijna 400Zo van alle adressen op 31 december met vuurwerk bezig
Ervan uit gaande dat op ieder adres minimaal 4 personen genieten van vuurwerk betekent dit 20.000
personen genieten van siervuurwerk

Door het afkondigen van een vuurwerkafsteekverbod zou u dus bijna 40.000 personen het persoonlijke moment
af nemen om of hun overledenen te gedenken of een “slecht/vervelend” jaar af te sluiten. Of u ontneemt hun de
mogelijkheid om een nieuwe symbolische start te maken vanaf 1 januari en weer een stip op de horizon krijgen
waar ze met positiviteit naar toe kunnen leven.
De gemeente Beuningen heeft in het coronavrij vuurwerkjaar van 2020 bijna 2000^ meer schade geleden door
vuurwerk en de buurgemeenten Wijchen en Druten evenzo.
U kunt niet ongevoeglijk aannemen dat als er een vuurwerkafsteekverbod is ook geen overlast van vuurwerk
meer is. Net zo goed dat als de handhaver niet handhaaft op snelheidsoverschreiding zal er altijd te hard worden
gereden. Kijk maar naar de files in Nijmegen eind december naar Duitsland toe om vuurwerk te gaan kopen in
de supermarkt.
Beter is het om de lijn te volgen die is ingezet, consumenten bewust maken van hoe men veilig met siervuurwerk
om dient te gaan. Dit wordt door de vuurwerkverkooppunten ondersteund met gratis vuurwerkbrillen en gratis
aansteeklonten. Ook de branche heeft zich ingezet om onveilig vuurwerk, zoals vuurpijlen, romeinse kaarsen,
single shots uit het assortiment te halen in de afgelopen 3 jaar.
U zult als overheid ook meer moeten doen aan handhaving van import van vuurwerk uit het buitenland. Lees
busreizen naar Polen om daar illegaal zwaar knalvuurwerk te kopen en het niet hebben van grenscontrole aan de
grenzen bij Nijmegen.
Als u dan toch iets extra’s wilt doen is mijn voorstel om vuurwerkovertreders zich nuchter te laten melden op het
lokale politiebureau op 31-12 om 22:00, daar een blaastest moeten doen en vervolgens weer om 02:00 naar huis
mogen en diegene die niet op komen draven de zaterdag erna 1 hele dag de gemeente bermen schoon mogen
maken van afval wat uit rijdende auto’s wordt gegooid.
Het houden van 1 vuurwerkshow op centrale plek in de gemeente brengt de nodige problemen met zich mee:
veiligheidsafstanden van publiek, aan en afvoer van groet publieke toestroom, handhaving van grote groep met
de nodige drank en andere genotsmiddelen.
Juist door het toestaan van veilig en goedgekeurd vuurwerk af te mogen steken in het bijzijn van je naaste en
geliefde geeft de handhaver en hulpdiensten veel meer ruimte om daar waar nodig inzetbaar te zijn. In plaats van
met behulp van politie en ME in brand gezette auto’s en pallets op pleinen en kruisingen te kunnen blussen.

En ja er gebeuren ongelukken met vuurwerk, wellicht dat dit deels ook opgesloten zit het overmoedig zijn na de
nodige drank op. Ook met auto’s gebeuren dagelijks de nodige ongelukken en ook die worden niet verboden,
maar worden mensen bewust gemaakt dat ze hun verantwoording moeten nemen en veilig moeten rijden.
Vuurwerkoverlast is in aanloop naar 31 december toe van illegaal gekocht, per pakketdienst afgeleverd, in het
buitenland. Harde knallen met oefengranaten, lawinepijlen en cobra’s.
Deze artikelen zijn NIET te koop in de vuurwerkverkooppunten in Nederland.
Dus volg het landelijke vuurwerkbeleid en laten we dit ene emotionele moment aan het einde van het jaar, wat
het slechte jaar wegschiet of de kleurrijke siervuurwerkboeketten het nieuwe positieve jaar inluidt, niet van
elkaar afnemen.

Met vriendelijke groet,

Richard Bull

