
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ANTON ROTTIER (SGP), FARAHNAZ FRÄSER (D66), AD LOS 
(ECHT VOOR RIDDERKERK), LUCIEN WESTBROEK (PARTIJ 18PLUS) EN KARIN KAYADOE 
(LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE UITBREIDING VUURWERKVRIJE ZONES

Voorgesteld: 20 september 2018

Nr. 2018 – 6

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 1330834, agendapunt 6, Actieplan Luchtkwaliteit 2018 - 2022;

overwegende dat:

1. tijdens de jaarwisseling vuurwerk overlast geeft door luchtverontreiniging met een piekbelasting 
aan fijnstof en vervuilende stoffen evenals overlast door geluid;

2. in Ridderkerk grote tevredenheid is over de vuurwerkvrije zones in de gemeente;
3. in het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen (blz. 5) het streven om binnen de mogelijkheden 

die er zijn vuurwerk in de wijken terug te dringen;
4. er meer gevoelige plaatsen voor vuurwerkoverlast in de gemeente zijn, zoals bijvoorbeeld rond 

zorginstellingen voor ouderen, locaties met dieren (zoals kinderboerderijen) en locaties met 
overmatig vandalisme tijdens de jaarwisseling;

5. landelijke regelgeving vrijheid geeft om meer vuurwerkvrije zones aan te wijzen;

is van mening dat:

a. het wenselijk is de overlast van vuurwerk verder terug te dringen;
b. het wenselijk is dat hiertoe het aantal vuurwerkvrije zones wordt uitgebreid, eventueel stapsgewijs;
c. de communicatie rondom deze maatregel gebruikt kan worden om de bewustwording te vergroten 

dat vuurwerk overlast geeft en het draagvlak te vergroten onder de burgers voor het terugdringen 
van vuurwerkoverlast;

verzoekt de burgemeester om:

a. een inventarisatie te maken welke andere locaties in aanmerking komen voor een vuurwerkvrije 
zone, omdat ze dezelfde gevoeligheid hebben als de huidige locaties, hetzij vanwege 
vandalisme, hetzij vanwege overlast voor ouderen, hetzij vanwege overlast voor dieren; 

b. de inventarisatie op korte termijn uit te voeren, de raad hierover te informeren en zo mogelijk vóór 
de komende jaarwisseling tot meer aanwijzingen over te gaan; 

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Anton Rottier, SGP Farahnaz Fräser, D66 Ad Los, Echt voor Ridderkerk

Lucien Westbroek, Partij 18Plus Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk
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