
       

Motie Vuurwerk Anders

De gemeenteraad van Oss, bijeen op 30 januari 2020,

Constaterende dat:

 Er tijdens de jaarwisseling 2019-2020 door inwoners van Oss meer meldingen van 
overlast door vuurwerk zijn gedaan dan ooit tevoren,

 Politici meer dan ooit door politie en medici worden opgeroepen om 
consumentenvuurwerk aan banden te leggen,

 De gemeente Oss ten gevolge van de jaarwisseling 2019-2020 voor tienduizenden 
euro’s materiële schade moet herstellen,

 Het maatschappelijk debat laat zien dat maatregelen om vuurwerkoverlast tegen te 
gaan steeds meer zullen worden geaccepteerd,

Overwegende dat:

 Het afsteken van vuurwerk zorgt voor een grote milieubelasting,
 Het afsteken van vuurwerk zeer belastend is voor mensen met longklachten en hart- 

en vaatziekten,
 Dieren veel overlast van vuurwerk hebben, 
 Hulpverlening door hulphonden stil komt te vallen door het afsteken van vuurwerk,
 Inwoners door het afsteken van vuurwerk hun huis niet durven en/of kunnen 

verlaten,
 Niet alleen in Oss maar in heel Nederland er steeds meer meerderheden worden 

gevormd om overlast van vuurwerk tegen te gaan,
 Het onacceptabel is om oudejaarsfeesten door vuurwerkoverlast voor grote groepen 

inwoners te laten verpesten,



Draagt het college op:

Zodra duidelijk is hoe het landelijk beleid eruit gaat zien, en in afstemming daarop, een 
raadsvoorstel voor te bereiden en uiterlijk in september 2020 aan de raad voor te leggen 
waarmee de raad kan kiezen tussen een aantal scenario’s, zoals maar niet uitsluitend:

1. Een algemeen verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in onze 
gemeente,

2. Het nemen van maatregelen waardoor afsteken van vuurwerk in onze gemeente 
niet meer voor overlast zorgt,

3. Vuurwerkshows laten organiseren door inwoners zelf in wijk-, dorp of 
kernverband met professionele ondersteuning die aangeboden wordt door de 
gemeente,

4. Besluiten tot geen beleidsverandering met betrekking tot vuurwerkoverlast,

En gaat over tot de orde van de dag.
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