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Onderwerp: Reactie Apcg op raadsvoorstel lokaal consumentenvuurwerk afsteekverbod

Beste raadsleden en fractievolgers,

Op woensdag 16 november 2022 heeft het Arnhems platform chronisch zieken en 
gehandicapten (Apcg) deelgenomen aan het rondetafelgesprek met de gemeenteraad over 
het lokale vuurwerkverbod.
Naar aanleiding van dat gesprek willen wij wat uitgebreider de diverse belangen van 
inwoners met een beperking en chronische ziekte onder de aandacht brengen.

Voor een deel van de Arnhemmers met een beperking is het consumentenvuurwerk geen 
feest.
Mensen met een longziekte of ademhalingsproblemen ervaren jaarlijks letterlijk benauwde 
momenten door het fijnstof wat dit vuurwerk tijdens de jaarwisseling met zich meebrengt.
Voor inwoners met een visuele of auditieve beperking kan het afgaan van vuurwerk rond de 
jaarwisseling voor angstige momenten zorgen, omdat zij het niet zien of horen aankomen. 
Zoals voor vele (huis)dieren, levert vuurwerk ook stress op voor hulphonden. Zij kunnen 
daardoor niet goed hun werk doen. Mensen die voor hun zelfstandigheid afhankelijk zijn van 
hulphonden, worden in de periode rond de jaarwisseling daardoor in hun functioneren 
belemmerd. 
Voor mensen die prikkelgevoelig zijn, door bijvoorbeeld autisme of stresssyndoom, kan het 
een heel nare, zware periode zijn. Met soms ook een lange nasleep, door alle stress die ook 
na de periode van het vuurwerk afsteken nog doorwerkt.
En bij mensen met spasmen, kan het schrikken van vuurwerk, voor pijnlijke spiertrekkingen 
zorgen. Wat lichamelijke klachten versterkt of het kunnen bewegen belemmert.
Dit zijn voorbeelden om de diverse problemen die het afsteken van vuurwerk veroorzaakt te 
schetsen.

We vinden het belangrijk om te benadrukken dat deze problemen niet alleen worden 
veroorzaakt door het consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling, maar ook in de weken 
ervoor en erna. Daarom is het belangrijk dat er bij een vuurwerkverbod wordt ingezet op 
handhaving, zowel tijdens de jaarwisseling als de periode eromheen.

De jaarwisseling is door de huidige manier van vieren niet voor iedereen een feestelijk 
moment. Wanneer gekeken wordt naar het veranderen van deze traditie, is het belangrijk 
om dit op een inclusieve manier te doen.
In het raadsvoorstel wordt gesproken over bijvoorbeeld een centrale vuurwerkshow als 
alternatief voor de viering op straat. Aangezien het (aanvullend) OV tijdens de jaarwisseling 
niet rijdt, zou dat betekenen dat mensen zonder eigen vervoersmiddelen, die verder weg 
wonen, worden uitgesloten van deze viering. 
De gemeenteraad zou bij het zoeken naar alternatieven toegankelijkheid en inclusie direct als 
randvoorwaarde mee moeten nemen.
Daarnaast zal een centrale vuurwerkshow nooit een vervanging kunnen zijn voor alle 
Arnhemmers. Er zou onderzocht moeten worden wat het moment van vuurwerk om 00.00u 
voor mensen betekent. Het is ook het moment waarop veel mensen in de buurt naar buiten 
gaan en op een laagdrempelige manier contact kunnen maken met hun buren. Wanneer er 
geen vuurwerk is om mensen naar buiten te lokken, zou gekeken kunnen worden wat 
hiervoor in de plaats kan komen. De gemeente kan niet de nieuwe tradities voor haar 
inwoners bedenken, maar wel zoeken naar manieren om te ondersteunen dat die nieuwe 



tradities er komen. Om een inclusieve stad te kunnen worden, zijn momenten van verbinding 
op een laagdrempelige manier heel belangrijk. 
In het huidige voorstel, wordt hier nog te weinig aandacht aan besteed.

Samenvattend zou het afnemen en uiteindelijk verdwijnen van consumentenvuurwerk voor 
veel Arnhemmers met een beperking of chronische ziekte een (soms letterlijke) opluchting 
kunnen zijn. Maar dan moeten wel randvoorwaarden worden meegenomen. Een verbod 
zonder voldoende inzet op handhaving, zal niet het gewenste effect hebben. En alternatieven 
voor het moment van vuurwerk afsteken, moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Dat stelt 
voorwaarden aan bijvoorbeeld een centrale vuurwerkshow, maar wil ook zeggen dat 
onderzocht moet welke behoeften er in wijken en buurten is. Zodat juist het veranderen van 
de traditie kan zorgen dat oud en nieuw voor iedereen een verbindend moment kan worden.
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