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Betreft: vuurwerkvrije zones in Zeist
Geacht college,
Zoals u waarschijnlijk weet zijn wij als initiatiefgroep Vuurwerkvrije zones in Zeist in het voorjaar van
2015 een burgerinitiatief gestart om in Zeist tot vuurwerkvrije zones te komen.
Burgerinitiatief
Wat is er sinds het voorjaar gedaan?
 De initiatiefgroep Vuurwerkvrije zones in Zeist heeft een startnotitie opgesteld met de
doelstellingen en de achtergronden van ons initiatief. Deze startnotitie kunt u vinden op
www.vuurwerkvrijezonesinzeist.nl. Uit de startnotitie blijkt dat het hoog tijd is om lokaal bij te
dragen aan de gewenste landelijke ontwikkeling om in de toekomst anders met vuurwerk om te
gaan met oud en nieuw. De startnotitie is in de bijlage opgenomen.
 Om een breed Zeister publiek te kunnen bereiken, is een website gebouwd
(vuurwerkvrijezonesinzeist.nl). Daarnaast hebben is er ook een Facebookpagina (Vuurwerkvrije
zones) en Twitteraccount (@vrijezoneszeist) aangemaakt.
 Wij hebben vervolgens de meeste fracties van de gemeenteraad bezocht waarbij we ons initiatief
hebben toelicht. Dit waren stuk voor stuk goede gesprekken. Alle fracties die wij bezochten,
waren enthousiast over vuurwerkvrije zones. Van verschillende raadsleden mag het individueel
vuurwerk afsteken zelfs helemaal worden afgeschaft.
 Ook hebben wij verschillende instanties benaderd om hun mening hierover te horen. Dit waren
o.a. bewonersverenigingen, ziekenhuizen, Vogelbescherming, St. Utrechts Landschap, politie, St.
Milieuzorg Zeist en GGD Regio Utrecht, Hier hebben wij veel enthousiasme voor vuurwerkvrije
zones in Zeist ontmoet.
 We hebben contact gehad met verschillende gemeenten die reeds ervaring hebben met
vuurwerkvrije zones, zoals Rotterdam, Culemborg en Drechtsteden.
 Verschillende lokale en regionale media hebben aandacht besteed aan het initiatief, waaronder
de Nieuwsbode, Schitterend Zeist, RTV Utrecht en het AD Utrechts Nieuwsblad. Ook hebben we
met Rene Scheffer en Johan Jansen van de gemeente Zeist een positief gesprek gehad over
vuurwerkvrije zones in Zeist.
Draagvlak
Draagvlak in de Zeister samenleving voor het initiatief Vuurwerkvrije zones in Zeist is belangrijk. Om
te peilen hoe de Zeister samenleving denkt over vuurwerkvrije zones, is het volgende in gang gezet:
 De website www.vuurwerkvrijezonesinzeist.nl is live gegaan. Tot op heden is deze website
ca. 2.800 maal bezocht. De Facebookpagina van het initiatief is tot op heden ruim 1.000 maal
bezocht.
 Op onze website hebben we een enquête geplaatst om te peilen hoe dit initiatief ligt in de
Zeister samenleving. De enquête is opgesteld in samenwerking met I&O Research.



Ca. 600 Zeistenaren hebben de enquête ingevuld. De resultaten vindt u in de bijlage. Hieruit
blijkt o.m. dat bijna tweederde van de respondenten vindt dat de gemeente vuurwerk moet
verbieden op bepaalde plaatsen .
Hieruit concluderen wij dat er een meerderheid is in de Zeister samenleving voor (het invoeren van)
vuurwerkvrije zones in Zeist.
Locaties vuurwerkvrije zones
Nadat bleek dat er draagvlak was voor vuurwerkvrije zones, hebben wij via de website de Zeister
samenleving gevraagd waar zij een vuurwerkvrije zone als pilot zou willen starten.
In deze inventarisatie zijn tot op heden ruim 60 zones aangemerkt als potentiële vuurwerkvrije zone.
Deze zones zijn in de bijlage opgenomen.
De pilot kan niet te veel zones omvatten omdat de invoering wel haalbaar moet zijn met oud en
nieuw 2015-2016. Daarom heeft de initiatiefgroep hierin keuzes gemaakt.
Wij hebben gekeken naar welke zones het meeste gekozen zijn en komen tot de volgende zones
waarmee de pilot zou kunnen starten:
- Winkelgebied Belcour, het Emmaplein en het marktplein;
- Rondom kinderboerderij De Kroost;
- Rond het Diakonessen ziekenhuis;
- Rondom het Walkartpark.
Dit is slechts een suggestie, uiteraard is het mogelijk andere of meer zones te betrekken in een
eventuele pilot. Ook stellen we voor om begin 2016 de pilot te evalueren, zoals in onze startnotitie is
aangegeven.
Verzoek
Wij verzoeken u om op basis van artikel 2.73 lid 1 van de APV in Zeist een aanwijzingsbesluit te
nemen voor de genoemde (pilot)zones, zodat deze met oud en nieuw 2015-2016 kunnen
functioneren.
Wij wachten uw reactie met belangstelling af en zijn uiteraard bereid ons verzoek nader toe te
lichten.
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