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Motie APV 2020 Communicatie vuurwerk(vrije) zones 
 
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 27 mei 2020, behandelende APV 
2020, 
 
Constaterende dat 

- Uit het onderzoek van Renkum Spreekt blijkt dat 79% van de respondenten vuurwerkvrije 
zones in Renkum belangrijk of heel belangrijk vindt; 

- Er de afgelopen jaren diverse regels waren voor vuurwerkvrije gebieden, zoals: rond 
zorginstellingen, dierenpensions, scholen, rieten kappen, in parken, bij waterpartijen en in 
natuurgebieden; 

- De vuurwerkvrije zones in Renkum afgelopen jaren in de fysieke ruimte niet aangegeven 
waren; 

- Er slechts enkele dagen voor oudjaar 2019 een globale kaart verspreid is waarop 
vuurwerkvrije zones aangegeven waren, maar waar vanwege de leesbaarheid niet alle regels 
in verwerkt waren; 

 
 
Overwegende dat 

- Het handhaven van vuurwerkvrije zones wordt bemoeilijkt als de grenzen van die zones niet 
voor iedereen duidelijk zijn;  

- Heldere en eenduidige regels en goede communicatie voorwaarden zijn om te kunnen 
handhaven;  

- Heldere en eenduidige regels over vuurwerk en goede communicatie duidelijkheid verschaffen 
aan inwoners; 

- Veruit de meeste inwoners het vuurwerk lokaal inkopen;  
- Vuurwerkverkopers een bijdrage  kunnen leveren aan het verspreiden van een leaflet met 

informatie over waar vuurwerk afgestoken mag worden; 
- De vuurwerkverkopers bij alle aankopen al een vuurwerkbril en/of aansteeklont toevoegen 

aan de bestelling van de consument; 
 

Draagt het college op 
- De regels over de plekken waar wel en geen vuurwerk is toegestaan uiterlijk half november 

2020 duidelijk te communiceren met inwoners via diverse kanalen on- en offline en dit te 
blijven herhalen tot de jaarwisseling; 

- Een leaflet te maken waarin staat waar de vuurwerkvrij zones zich bevinden, wat de regels 

rondom het afsteken van vuurwerk zijn en met link naar de gemeentepagina voor de meest 

recente lijst met vuurwerkvrije zones en deze leaflet beschikbaar te stellen aan de Renkumse 

vuurwerkverkopers en hun nadrukkelijk te verzoeken deze leaflet toe te voegen bij elke 

vuurwerk-aankoop. 

- Uiterlijk twee weken voor de jaarwisseling op enkele centrale plekken in de openbare ruimte 

zichtbaar te maken waar de vuurwerk(vrije) gebieden beginnen; 
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
GroenLinks GemeenteBelangen PvdA  VVD  CDA 
 

Motie is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 (nog) niet van 
handtekeningen voorzien. 
 

 
 
 

 


