
“Kom met vuurwerk vrije zones” 

kopte de Barneveldse krant van 3 april 2019 naar aanleiding van een discussie in de 

raadscommissie Bestuur op 2 april 2019. Tijdens de jaarwisseling 

ondervinden steeds meer mensen overlast van vuurwerkoverlast. 

Omdat vuurwerk leidt tot hoge fijn stof concentraties. Landelijk 

gezien is de fijn stof concentratie in de omgeving  van Barneveld  al 

hoog door de aanwezigheid van de vele pluimveebedrijven. Door 

o.a. filtertechnieken wil de pluimvee-industrie  de fijn stof 

concentratie aanzienlijk  verminderen.   

Steeds meer dringt het besef door dat vuurwerk tijdens de 

jaarwisseling niet meer past binnen een verantwoord klimaatbeleid. 

In het verre verleden dienden vuren  om de kwade geesten te verdrijven. Deze gewoonte is in 

feite volledig  geëscaleerd tot  het huidige  vuurwerkgebruik met al haar  lasten. Voor 

vuurwerkgebruikers een (korte) sensatiebeleving, waarvoor  zij bereid zijn (veel) geld aan uit 

te geven. Het sensatiemoment vinden zij belangrijker dan  de nadelige gevolgen voor mens,  

dier en het  milieu. Oogklinieken en spoedopname afdelingen van ziekenhuizen zijn druk 

tijdens de jaarwisseling met de behandeling  van opgelopen lichamelijke letsels.  Vaak 

blijvend.  Het    zeetransport van China naar Rotterdam  met   containerschepen met  stookolie 

als brandstof heeft  zwavel en fijn stof uitstoot  tot gevolg. 

 Het instellen van vuurwerk vrije zones in ons  dorp  zou  een eerste stap in de goede richting 

zijn. ter vermindering van  vuurwerkoverlast. Daarbij stelt de burgemeester als belangrijk 

uitgangspunt dat de initiatieven uit de samenleving moet komen en de betrokken bewoners 

zich zelf verantwoordelijk voelen. De gemeente stelt bij de instelling van vuurwerk vrije 

zones   waarschuwingsborden en toezicht beschikbaar. 

 

In het gebiedsbereik van het wijkplatform Voorthuizen - centrum zouden tijdens  de 

jaarwisseling Blankensgoed (geheel of gedeeltelijk) en de directe omgeving van de 

Roelenengweg in aanmerking kunnen komen als vuurwerk vrije zones. Het centrum  met zijn 

cafés ligt nu niet voor de hand  voor een vuurwerkverbod. 

Een ander negatief  verschijnsel tijdens de jaarwisseling zijn  de vele nutteloze vernielingen 

van gemeentelijke eigendommen.  De afgelopen jaarwisseling bedroeg de schade  ruim  

28.000 euro. Daarbij  moeten  nog de loonkosten op geteld worden voor het tijdelijk 

verwijderen  van alle afvalbakken en het herplaatsen, afsluiten van ondergrondse containers, 

preventie maatregelen, extra inzet van boa`s en  politie en het schoonmaken van pleinen en 

straten. 

 

Naar de toekomst toe   zou een vuurwerk verbod 

voor geheel Voorthuizen een ideële en redelijke  

wens zijn. Mogelijk  gecompenseerd door een 

professioneel georganiseerde  vuurwerkshow aan 

de stranden van  het Zeumerse  Gat. Met als 

bijkomstigheid  prachtige licht- en kleur 

reflecties in het water! En  aansluitend een 



spetterend nieuwjaarsfeest met attractieve bands voor jong en oud. 

 

Nagekomen bericht  aan de wijkplatforms d.d. 6 april 2019 over vuurwerk vrije zones: 

Hallo allen,  

In de evaluatie van de jaarwisseling 2018-2019 is afgesproken om in gesprek te gaan met de 

wijkplatforms over het gebruik van vuurwerk. Dit wil ik graag al met jullie oppakken voor de 

komende jaarwisseling. “ 

In de evaluatie is opgenomen: 

Opgemerkt is dat met name op 31 december het afsteken van vuurwerk steeds intenser wordt, 

met name in de periode vanaf 18.00 uur. Ook de uitgestoten fijn stof - veroorzaakt door 

vuurwerk - bleef hier gedurende de avond en nacht uren langer hangen dan in de rest van 

Nederland. Dat blijkt uit gegevens van “luft daten”.info, een initiatief van mensen met 

particuliere fijn stof sensoren. Dit wordt ondersteund door  het RIVM (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu). Zij concluderen dat de hoogste gemiddelde pieken in Barneveld 

voorkomen. Reden om de komende maanden hierover in gesprek te gaan met de verenigingen 

van Plaatselijk Belang en de Wijkplatforms in onze gemeente.     

Zouden jullie daarom het volgende in de wijkplatforms willen bespreken: 

Voor de komende jaarwisseling kunnen inwoners uit de gemeente Barneveld met elkaar 

afspreken om tijdens de jaarwisseling in hun buurt geen vuurwerk af te steken. Dit kan gaan 

om een straat, pleintje, speeltuin of stuk groen in de buurt. De gemeente kan gratis borden 

beschikbaar stellen waarmee bewoners het vrijwillige vuurwerkvrije gebied kunnen markeren. 

Als er in één van de wijkplatforms interesse is voor een vrijwillige vuurwerkvrije buurt, dan 

moedigen we deze bewoners aan om afspraken met elkaar te maken over het afsteken van 

vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Het lukt namelijk alleen als er draagvlak is bij alle 

bewoners in het gebied. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen ze contact met mij opnemen!  

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. 

 

Met vriendelijke groet,  

Sanne van de Maat 

Beleidsmedewerker Veiligheid  

Gemeente Barneveld 

T: 0611329972 

E: s.vandemaat@barneveld.nl  

 

mailto:s.vandemaat@barneveld.nl

