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Vuurwerkvrije zones

Geachte mevrouw, mijnheer,
De gemeenteraad van Zeist heeft op 12 november jl. met steun van het college van burgemeester en
wethouders besloten om vier vuurwerkvrije zones in te stellen. Deze zones zijn*:
- Omgeving Kinderboerderij De Brink;
- Belcour, Markt en Emmaplein;
- Diakonessenhuis Zeist;
- Walkartpark.
* zie aanduiding op achterzijde van deze brief.

Dit besluit is genomen op verzoek van de “Initiatiefgroep vuurwerkvrije zones”. Deze groep heeft reacties
verzameld van ongeveer 600 mensen in Zeist. Daarvan bleek ongeveer tweederde voorstander van het
aanwijzen van vuurwerkvrije zones. Bovengenoemde gebieden zijn geselecteerd uit de gegeven
suggesties. U bent omwonende of aanwonende van een van deze gebieden.

Verzoek aan u!
Met het aanwijzen van de vuurwerkvrije zones doen de gemeenteraad, het college van burgemeester en
wethouders en de initiatiefgroep een dringend beroep op u om het initiatief te respecteren en er met uw
buurtgenoten en -indien van toepassing- uw kind of kinderen over te spreken.
De initiatiefgroep op de foto. Van links naar rechts: Wim Geluk, Elke
Wisseborn, Bart Stolk en Martin Schoonderwoerd.
Bart Stolk: “De achterliggende gedachte is dat mensen in Nederland en
ook in Zeist zich steeds vaker ergeren aan het vele harde geknal. Door
angst voor vuurwerk durven mensen soms niet meer naar buiten en
krijgen ook veel dieren last van stress. Het aanwijzen van vuurwerkvrije
zones is een eerste stap in het verminderen van de overlast. Dit jaar is
een proef die volgend jaar willen uitbreiden. Samen met de gemeente
Zeist en omwonenden gaan we de ervaringen van deze jaarwisseling
begin 2016 evalueren. De Zeistenaren kunnen dan nieuwe zones
aandragen voor 2016-2017.”
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Het bestuur heeft met dit besluit gemeend het initiatief uit de samenleving te ondersteunen
Er is bewust gekozen voor een “dringend beroep” en geen formeel besluit om de genoemde zones
vuurwerkvrij te houden. We vertrouwen erop dat de vuurwerkvrije zones worden gerespecteerd.
Landelijke regel
De landelijk regel is dat vuurwerk afsteken alleen is toegestaan op 31 december van 18.00 uur tot 1
januari 02.00 uur. Buiten deze tijden is het strafbaar.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zeist,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

W.C.M. Lissenberg - van Dam

drs. J.J.L.M. Janssen
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