
Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, 

  

OVERWEGENDE 

• dat het aanwijzen van vuurwerkvrije zones de beleving en de veiligheid van de jaarwisseling kan 

verbeteren; 

• dat patiënten in het Elkerliek ziekenhuis, de bewoners van woonzorgcomplex de Pannehoeve, en 

woonzorggroep Rivierenhof en de dieren in de dierenparken de Warande en de Rippert kwetsbare 

groepen zijn die grote hinder ondervinden van het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens 

de jaarwisseling in hun directe omgeving; 

• dat met het aanwijzen van een vuurwerkvrije zone in de directe omgeving van het Elkerliek zie- 

kenhuis, woonzorgcomplex de Pannehoeve, woonzorggroep Rivierenhof en de dierenparken de 

Warande en de Rippert tijdens de jaarwisseling geen consumentenvuurwerk afgestoken mag 

worden in deze gebieden, waardoor deze hinder voorkomen kan worden. 

• de aanwijzing als vuurwerkvrije zone geldt voor 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur, 

buiten deze tijden is er een landelijk verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. 

Gelet op artikel 2.6.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2020; 

  

BESLUIT 

  
1. Het gebied rondom Elkerliek ziekenhuis, woonzorgcomplex de Pannehoeve, woonzorggroep Ri- 

vierenhof en de dierenparken de Warande en de Rippert aan te wijzen als vuurwerkvrije zones 

als bedoeld in artikel 2.6.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond. 

De gebieden zijn aangegeven op bijgaande tekeningen 22.0108, 22.0111, 22.0112 en 22.0113. 

Helmond, 12 december 2022 

H.J. de Ruiter, 

gemeentesecretaris 

Mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel, 

burgemeester 
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Bijlagen: 
Kaart 22.0108 vuurwerkvrije zones Elkerliek en dierenpark Warande 

  

Kaart 22.0111 vuurwerkvrije zone Pannehoeve 

  

Kaart 22.0112 vuurwerkvrije zone Rivierenhof 

Gemeenteblad 2022 nr. 579211 29 december 2022 2 



  

Kaart 22.0113 vuurwerkvrije zone De Rippert 
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Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening 

  

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaar- 

schrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via   www.helmond.nl/bezwaar  . Zorgt u er 

voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. 

Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 

  

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het 

bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uit- 

gevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een 

verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via   http://loket.rechtspraak.nl/be- 

stuursrecht  . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 

  

Heeft u vragen over het indienen van een bezwaarschrift of een voorlopige voorziening? Kijk dan op 

de site van de gemeente Helmond,   www.helmond.nl/bezwaar  . Of vraag de brochure aan bij de 

Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492). 
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