Motie: Aanpak vuurwerkoverlast
De gemeenteraad van Helmond, in vergadering bijeen op 1 december 2020
Vuurwerk is bedoeld om het oude jaar uit te luiden en als een goed en feestelijk welkom van een
nieuw jaar. We zien echter dat er inmiddels door het hele jaar heen vuurwerkoverlast is, de
“bommen en granaten” vliegen je zeker de laatste maanden van het jaar om de oren en zorgen ook
voor vernielingen, zoals bij de snelteststraat in Beek en Donk.
Constaterende dat:








Vuurwerk veel overlast veroorzaakt voor de inwoners van Helmond;
Vuurwerk veel materiële schade veroorzaakt die niet altijd verhaald kan worden op
verzekeringen en daardoor persoonlijk leed en kosten met zich meebrengt;
De gemeente jaarlijks tienduizenden euro’s kwijt is voor opruimwerkzaamheden en het
herstellen van schades;
Inwoners zich ergeren als hun meldingen over vuurwerkoverlast niet opgepakt worden;
Gezondheidsklachten verergeren door de slechtere luchtkwaliteit als gevolg van vuurwerk;
Vuurwerk zorgt voor onacceptabele situaties voor hulpverleners, die hun beroep als bijv.
brandweerman, politieagent of ambulancebroeder niet veilig kunnen uitoefenen. Ze worden
soms moedwillig bedreigd.
Vuurwerk ernstig dierenleed veroorzaakt voor huisdieren en dieren in de natuur.

Overwegende dat:





Er in de samenleving steeds meer draagvlak is voor een hardere aanpak voor dit soort van
vandalisme;
Er steeds meer meldingen zijn van overlast en schade in de stad;
Het juridisch mogelijk is bij overtredingen strenger te handhaven;
We een signaal willen en kunnen afgeven aan mensen in onze stad, maar ook daarbuiten.

Verzoekt het college





In gesprek te gaan met de veiligheidsdriehoek over een hardere aanpak van vandalisme
gepaard met vuurwerk.
Als onderdeel van deze hardere aanpak woningen te sluiten bij de vondst van een grote partij
vuurwerk en de veroorzaakte schades in de stad waar mogelijk te verhalen op de
veroorzaker.
De meldingen die bij de gemeente binnen komen structureel goed op te volgen en terug te
koppelen aan de melder.
Een lobby te starten bij het Rijk om meer blauw op straat te krijgen om de overlast goed te
kunnen aanpakken.

En gaat over tot de orde van de dag
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