
CDA 
Hardinxveld-Giessendam, 21 juni 2021 
 
Betreft: schriftelijke vraag ex. art. 12 Reglement van Orde  
 
Geacht college, 
 

Schriftelijke vragen over tegengaan vuurwerkoverlast 
 

Geacht college, 

 

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is opnieuw gebleken dat binnen de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam door veel inwoners overlast als gevolg van het afsteken 
van vuurwerk wordt ervaren. Daarnaast is er ook sprake van toename van 
vernielingen in de openbare ruimte vanwege het afsteken van vuurwerk.  
 
Anders dan in ons omliggende gemeenten zoals Gorinchem en Sliedrecht is het 
onderwerp "evaluatie vuurwerkoverlast" in de media binnen Hardinxveld-Giessendam 
nauwelijks voorbijgekomen.  Dit terwijl veel bewoners van ons dorp in de maanden 
voorafgaand aan afgelopen jaarwisseling een forse toename van vuurwerkoverlast 
hebben ervaren. Bij meldingen van vuurwerkoverlast wordt er veelal direct verwezen 
naar de politie. De primaire taak van de politie is het handhaven van de openbare 
orde, opsporingsonderzoeken, hulpverlening etc. De aanpak van vuurwerk- en 
jeugdoverlast is daarnaast ook geen primaire taak van de politie, daar heeft de 
gemeente o.a. via BOA's  een verantwoordelijkheid in. Vuurwerkoverlast is een 
leefbaarheidsprobleem en daar ligt dus een grote rol voor de gemeente.  
 
Navraag leerde mij dat er lokaal geen aanpak vuurwerkoverlast is. Alleen in de APV 
gaan de afdelingen 13 en 13A in het bijzonder over vuurwerk en carbidschieten. In 
artikel 2:73 wordt ook het veroorzaken van overlast genoemd. 
De APV is de wettelijke grond waarop handhaving mogelijk is Dit staat dus los van 
een plan van aanpak hoe de gemeente Hardinxveld vuurwerkoverlast operationeel 
aanpakt. 
Er is dus geen lokale aanpak van vuurwerkoverlast door de gemeente, zoals gebruikelijk in 

andere gemeenten. Zie volgend voorbeeld: https://sliedrecht24.nl/van-
vuurwerkdetectiesysteem-naar-strategische-aanpak-vuurwerkoverlast/  
 

Mijn vragen zijn:   
- Waarom heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam geen plan van aanpak 

voor het tegengaan van vuurwerkoverlast? 
- Is het college bereid een plan van aanpak op te stellen voor het tegengaan 

van vuurwerkoverlast? 
 
Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 
 
Namens de fractie van het CDA, Wim de Ruiter 

https://sliedrecht24.nl/van-vuurwerkdetectiesysteem-naar-strategische-aanpak-vuurwerkoverlast/
https://sliedrecht24.nl/van-vuurwerkdetectiesysteem-naar-strategische-aanpak-vuurwerkoverlast/


 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


