Vuurwerk, in Tholen een probleem?
De Thools SGP-fractie deed rond de jaarwisseling 2016-2016 een kleinschalig onderzoek naar het
afsteken van vuurwerk. Daarbij heeft zij de volgende informatie verzameld. Het is niet de bedoeling
van dit document om conclusies te trekken, maar wel inzicht te geven in hoe er tegen dit fenomeen
wordt aangekeken. Het is een opiniërend document, wat ook de SGP-fractie in Tholen de komende
jaren zal gebruiken als dit onderwerp aan de orde komt.
A. ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND
Het afsteken van vuurwerk is in Nederland nog een relatief korte traditie. Hoewel er al sinds de
oorlog vreugdevuren of in Den Haag wat vuurwerk werd afgestoken, werd het door het grote publiek
vanaf midden jaren ’70 fanatiek gedaan. Nu dus zo’n vijftig jaar geleden.
Door de loop der jaren is er steeds wel een discussie geweest over het fenomeen, mede door de
schade die het toebrengt, maar zeker gezien de onderwerpen continentale armoede, mileu en
duurzaamheid hoog op de agenda staan zijn er steeds meer mensen die vinden dat er maar eens een
einde aan deze traditie moet komen. In 2015 nam een deel van de gemeenten in Nederland
maatregelen door het instellen van vuurwerkvrije zones.
Meerderheid Zeeuwse gemeenten wil strengere vuurwerkregels (video)
http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/meerderheid-wil-hogere-boetes-illegaalvuurwerk.125232.lynkx#.WFAllZXoaNw.email
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/grootste-verzekeraar-wil-vuurwerkverbod-laat-afsteken-overaan-professionals
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2017-03-29/1103419/ook-vuurwerkvrije-zone
Voor ons als Thoolse SGP-fractie aanleiding om eens te polsen hoe de vlag er in onze gemeente
bijhangt. Wat houdt mensen bezig en is er behoefte aan inperking rondom het afsteken van
vuurwerk?
B. HET PRINCIPE VAN VUURWERK AFSTEKEN
Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling wordt in Christelijke kringen ook wel een heidens
gebruik genoemd. In de context dat in de loop der eeuwen heidense volken om boze geesten te
weren allerlei rituelen en rituele dansen en feesten hielden om daarmee vijandige goden op afstand
te houden. Het is de vraag of mensen die nu in Nederland vuurwerk afsteken dat met deze gedachte
in het achterhoofd doen of het gewoon een feestelijke jaarwisseling is. Wel kan zeker de vraag
gesteld worden, maar waarom omkleden we dit ernstige moment van een jaarwisseling, een
bevestiging van de loop der eeuwen en vergankelijkheid van de mensen met feesten en
knalvuurwerk? Is het toch niet om de spanning een beetje af te leiden. Vanuit Christelijk oogpunt is
elke vorm van grootschalig feest rond de jaarwisseling af te keuren. Een veel gebruikte Christelijke
gewoonte is om even voor twaalf uur Psalm 90 te lezen: “Gij zijt ons een toevlucht van geslacht tot
geslacht… Wij brengen de jaren door als een gedachte… en wij vliegen daarheen… Leer ons alzo onze
dagen tellen…”
C. DE MENING VAN INWONERS THOLEN
We hebben een enquête uitgezet via de social media en onze website. Bij de moonlight-shopping in
Stavenisse zijn we op straat het gesprek aangegaan. Ook hebben we een school benaderd en zijn in

een zorginstelling in gesprek gegaan met bewoners. En er zijn mensen die spontaan ons benaderd
hebben met een reactie naar aanleiding van persberichten.
1. Uitslag enquête
De enquête is door 363 mensen ingevuld. Daarvan zijn er 304 geldig omdat deze mensen in de
gemeente wonen. Het is qua aantal niet een representatief onderzoek te noemen gezien het
inwoneraantal van ca. 25.000 en aantal huishoudens van ca. 2.900. Verder is belangrijk te noemen
dat bijna de helft van het aantal reacties uit de kern Tholen komt.
Welk zegt de uitslag ons een paar dingen:
Men lijkt nog niet toe aan een algeheel verbod. Wel is een behoorlijk deel, afhankelijk per kern, bezig
met alternatieven waarvan het verstrekken van een vergunning aan bijvoorbeeld ondernemers om
op één plaats professioneel vuurwerk af te steken de meeste stemmen krijgt.
Meer informatie krijgen we uit de persoonlijke reacties en opmerkingen die ook ingevuld konden
worden. Veelgehoorde reacties klonken als volgt:
Voorstanders:
-

Het is een traditie, niet afschaffen.
Het luidt het nieuwe jaar in
De overheid moet niet betuttelen
Het is gezellig
De problemen worden vooral veroorzaakt door verkeerd gebruik en gedrag

Tegenstanders:
-

Milieuvervuilend
Gevaarlijk
Geldverspilling
Veel overlast, ook voor dieren
Een verbod zal niet te handhaven zijn

2. Reacties tijdens gesprekken die we voerden
Oudjaarsavond, een ernstig moment
Wat veel vuurwerkafstekers misschien niet bewust zijn is dat oudejaarsavond voor veel mensen een
emotioneel moment is. Er wordt teruggedacht aan een man, vrouw of kind die ze hebben verloren.
In kerken worden aan het einde van de oudejaarsdienst de namen opgelezen van de gemeenteleden
die het afgelopen jaar zijn overleden. Juist op deze momenten is het zo schrijnend dat er vuurwerk
tegen kerken aangegooid wordt en de rust van het moment ruw wordt verstoord. Het belangrijkste
wat geïnterviewden aangeven: “Er zou meer respect voor elkaar moeten zijn, inleven wat een ander
bezig houdt, en vuurwerk niet gebruiken om het anderen extra lastig te maken” Dit punt zou meer
onder de aandacht gebracht moeten worden.
Carbidschieten
Het Carbidschieten wat sinds een aan paar jaar op sportpark “De Bent” wordt gehouden is wel heel
dicht bij appartementen waar veel ouderen wonen. Het lijkt of hier niet over nagedacht is, maar

vooral wordt gekeken naar een praktisch groot veld waar veel publiek komt. Voorheen werd dit in de
oesterputten gehouden. Kan dit niet weer terug naar waar het voorheen gebeurde?
Angst
Veel mensen, vooral ouderen, zijn bang om over straat te gaan. Groepen jongeren lopen langs de
straat te slenteren en gooien op de gekste plekken vuurwerk neer. Ouderen mijden te straat in deze
dagen. “Ik heb een ernstige klacht over vuurwerk in de afgelopen jaarwisseling. Ze was erg bang, ook
voor brand.”
Kosten
Jaarlijks wordt er behoorlijk wat schade veroorzaakt. Vooral prullenbakken en brievenbussen moeten
het ontgelden, maar het kan ook erger door schade aan winkels of brand in auto’s en gebouwen.
Alleen de gemeente Tholen heeft jaarlijks tussen de €5.000 en €10.000 schade.
Dierenleed
Dat de jaarwisseling voor dieren geen pretje is, is bekend. Maar dat rond middernacht in Nederland
miljoenen vogels het luchtruim kiezen, is nieuw, meldde Vogelbescherming Nederland. Door nieuwe
radartechnieken is dit vastgesteld.„Op sommige plekken vliegen er meer dan duizend vogels per
vierkante kilometer op. Totaal verstoord vliegen ze op tot gemiddeld 500 meter hoogte. Soms tot wel
een half uur of langer blijven ze in de lucht”, aldus de Vogelbescherming.
3. Gesprek met school
In het schoolreglement staat zeer duidelijk vermeld dat handel in en gebruik van vuurwerk totaal
verboden is. Op overtreden van deze regel volgt een zware sanctie met mogelijkheid van schorsing.
Alle leerlingen weten dit. Een aantal weken voor de Kerstvakantie hangen er flyers op in de school
waardoor de leerlingen aan deze regel herinnerd worden.
Er wordt niet specifiek aandacht aan vuurwerk gegeven in de lessen. De school doet dus niet direct
iets aan preventie. De schoolregel is duidelijk!
Er zijn zelden incidenten. De indruk is dat het vuurwerkbezit op school duidelijk afneemt (dit zegt
niets over buiten school). Bij een incident worden zowel de wijkagent als de ouders betrokken.
De politie voert geen (preventieve) controles uit. De vorige wijkagent had dat ooit wel voorgesteld,
maar heeft het nooit uitgevoerd. De school betreurt dat.
Interessant is dat er dit jaar wel een incident was (kort voor de Kerstvakantie). Een leerling liep het
plein op met een tasje in de hand. Hij kwam zijn fiets nog even pakken. Een docent vroeg wat er in
dat tasje zat. En dat bleek dus een partijtje illegaal (zwaar en gevaarlijk) vuurwerk te zijn (waarde
ongeveer € 150,-).
Jongeren blijken er heel makkelijk aan te kunnen komen. Met name via Instagram kun je heel
makkelijk illegale handelaren vinden en afspraken maken. Deze jongen was opgehaald door die man
en ergens op een afgesproken plaats (waar ook nog meer jongeren kwamen) is toen vuurwerk
verhandeld.
School heeft direct de wijkagent gebeld. Die had op dat moment geen dienst. Ouders zijn ingelicht.
Die bepleitten een directe harde aanpak. De volgende dag was er nog geen reactie van de politie.
Uiteindelijk is er een auto vanuit Bergen op Zoom gekomen met drie agenten. Die hebben
betreffende leerling meegenomen en uiteraard ook het vuurwerk in beslag genomen. Van zo'n actie
gaat wel preventie uit!
Vervolgens komt deze jongen er via bureau HALT wel erg makkelijk af. Dat vindt de school jammer,
want het scheen dat het echt om heel gevaarlijk vuurwerk ging.
De school laakt de slechte bereikbaarheid van de politie, m.n. de wijkagent. Maar als gevolg van
bezuinigingen, onderbezetting en vergroting van de regio is het ook wel begrijpelijk. De laatste tijd
doet de school naar volle tevredenheid zaken met een beveiligingsbedrijf (B&B).

Verder betreurt de school het dat bureau HALT gestopt is met de preventieve voorlichting in de
brugklas. Dat werkte positief en drempelverlagend.
Belangrijke punten voor school
1. De school heeft een duidelijk reglement betreffende vuurwerk.
2. Er zijn heel weinig vuurwerkincidenten op de school.
3. Er is duidelijk een dalende lijn van incidenten waar te nemen.
4. Bereikbaarheid van politie is ronduit slecht.
5. De wijkagent is overbelast.
6. De sancties via bureau HALT zijn te soft in relatie tot de ernst van het vuurwerkbezit.
7. De school bepleit terugkeer van de preventieve voorlichting door bureau HALT.
D. SAMENVATTING
Het onderzoek geeft deels nieuwe inzichten en deels bevestigt het aandachtspunten. Het is te
kleinschalig om voor heel Tholen een conclusie te trekken over zwart wit gezegd stoppen of
doorgaan. Wel geeft het met name dit inzicht dat een belangrijk deel van de reacties gaat over de
volgende punten:
-

Juist gebruik vuurwerk
Fatsoen naar elkaar
Verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving

Als dit onderzoek al een bijdrage kan leveren aan de bewustwording van bovenstaande punten dan is
het al geslaagd. Hopelijk kan dit korte verslag een hulpmiddel zijn bij het voeren van het debat over
dit onderwerp.

E. BIJLAGEN
Aantal reacties
Aantal geldige reacties
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