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Inleiding 

Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Ieder jaar lopen honderden 

mensen letsel op, meestal door legaal 

vuurwerk. Ongeveer de helft van de 

slachtoffers zijn toevallige voorbijgangers. 

Vuurwerk bevat zware metalen en andere 

giftige stoffen, die grond, lucht en water 

ernstig vervuilen. Iedere jaarwisseling moet 3 

miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Al 

deze schade, overlast en vervuiling kost de 

samenleving veel geld. 

 

De Partij voor de Dieren is voor een verbod op 

het afsteken van vuurwerk door consumenten. 

Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als 

mensen en dieren eronder lijden. In het belang 

van dieren, natuur en milieu én onze eigen 

veiligheid willen we de traditie omvormen, 

bijvoorbeeld naar professionele vuurwerkshows. 

De roep van de Partij voor de Dieren om een 

vuurwerkverbod vindt steeds meer weerklank. 

Ook artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten al langer voor een verbod.  

 

In Nederland is intussen 69% van de bevolking voor een verbod op vuurwerk voor 

particulieren (Bron: Bureau Citisens). In veel plaatsen heeft dit geleid tot het instellen van 

vuurwerkvrije zones.  

 

Door overlast te melden en alle meldingen te verzamelen wordt het probleem zichtbaar en 

concreet. Dat heeft de landelijke website vuurwerkoverlast.nl de laatste jaren laten zien. 

Mede door het grote aantal meldingen op deze site hebben gemeenten stappen genomen 

om vuurwerk aan banden te leggen. 

 

Vanwege corona en het ontlasten van de zorg, is uiteindelijk besloten tot een tijdelijk 

landelijk totaalverbod 2020 op verkoop, vervoer, bezit en afsteken van vuurwerk. Dit heeft 

geresulteerd in een aanzienlijke afname van vuurwerkoverlast. Wij hopen dat dit een aanzet 

kan zijn tot een definitief verbod van het afsteken van consumentenvuurwerk in Nederland 

 

Fractie Buren - Partij voor de Dieren 

Joop de Jonge, Ab Willemsen   
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I. De resultaten 

 

In de periode 1 november 2021 t/m 2 januari 2022 hebben we het meldpunt opengesteld. 

Het meldpunt vuurwerkoverlast was online bereikbaar via de url www.meldpuntburen.nl  

Promotie 

De fractie heeft aandacht gevraagd voor het 

meldpunt via een persbericht. Omroep Gelderland 

en SRC hebben aandacht besteed aan de oproep: 

https://www.gld.nl/lokaal/7494200/partij-voor-de-

dieren-buren-opent-meldpunt-vuurwerkoverlast  

 

Dit jaar was de inschatting dat het landelijk verbod 

op vuurwerk het afsteken van vuurwerk tot een 

minimum zou beperken. De verwachting was dat 

daardoor ook niet veel meldingen zouden binnen-

komen, hopend dat het met oud en nieuw stil zou 

zijn.  

 

Ook via de social media kanalen van de Fractie 

Buren is de link naar het meldpunt onder de 

aandacht gebracht. 

Te beantwoorden vragen 

Respondenten konden de volgende gegevens 

vermelden: 

1. E-mailadres 

2. Naam 

3. Postcode 

4. Waar vond de overlast plaats? 

a. Eigen buurt 

b. Ergens anders 

5. Wanneer vond de overlast plaats? 

6. Soort overlast 

a. Harde knallen (vuurwerkbommen) 

b. Vuurwerksmog (ongezonde kruitdampen) 

c. Schade aan publieke of private eigendommen 

d. Rondslingerend of achtergelaten vuurwerkafval 

e. Bedreiging of belemmering van hulpverleners 

f. Gevaarlijke situatie voor toeschouwers 

g. Gevaarlijke situatie voor voorbijgangers 

h. Gevaarlijke of stressvolle situatie voor dieren 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO8LsYRNbV0fe9Rcmt_kQXaSFEdachKY_ZSzCeJIYAHDJSNQ/viewform
https://www.gld.nl/lokaal/7494200/partij-voor-de-dieren-buren-opent-meldpunt-vuurwerkoverlast
https://www.gld.nl/lokaal/7494200/partij-voor-de-dieren-buren-opent-meldpunt-vuurwerkoverlast
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7. Opmerkingen 

8. Wil graag op de hoogte gehouden worden (Ja/Nee) 

 

Aantal reacties 20 december 2021 - 5 januari 2022 

Gedurende deze periode heeft het meldpunt in totaal 75 geldige meldingen ontvangen.  

 
 

De piek van de meldingen ligt bij de dagen vlak voor de jaarwisseling. Van 28 tot en met 31 

december werden in totaal 52 meldingen gedaan, 69% van het totaal aantal meldingen. Na 

1 januari nam het aantal meldingen snel af .   

 

Soorten Overlast 

Respondenten konden de volgende soorten overlast aangeven. Men kon meerdere 
antwoorden selecteren. De meest gemelde typen overlast betroffen harde knallen en 
gevaarlijke of stressvolle situaties voor dieren: 
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Aantal meldingen per dorpskern 

De meeste meldingen kwamen uit Maurik (14) en Kerk Avezaath (10).  

 

 
 

Opmerkingen per dorpskern 

Asch (6) 
 

Al een week voor oud en nieuw schrok ik me regelmatig een ongeluk als er 
van die vuurwerkbommen afgingen. Slapen was niet mogelijk, ook 
oordoppen hielden deze explosies niet tegen. Nu, net na oud en nieuw, ligt 
er op veel plaatsen troep die naar het zich laat aanzien, ook niet meer 
opgeruimd gaat worden. 
Ik plet voor een totaal verbod op vuurwerk en tot die tijd, torenhoge boetes 
op het bezit van illegaal vuurwerk. Ook het carbidschieten zie ik graag 
stoppen. We leven in een wereld met al heel veel herrie, ik zit niet te 
wachten op nog meer lawaai. 

Ik noteerde de vuurwerkdata in een document dat ik graag wil mailen; 
overigens kan ik over  Ravenswaaij melden waar ik tot begin 2021 woonde 
dat ik daar elk jaar vuurwerkoverlast heb meegemaakt; ik kan de namen 
van enkele (jeugdige) personen aan jullie doorgeven indien gewenst want 
ik kan me niet voorstellen dat ze dit jaar géén vuurwerk afsteken. En dat 
dorp is drukker/voller geworden; meer "jongetjes" = meer vuurwerk.  

Kerkstraat Asch, extreem harde dreunen/knallen en knalsiervuurwerk 

Tussen 00.00 en 0100 uur 

Wegens PTSS opgelopen door gedrags- en geluidsoverlast in vorige 
woonplaats kon ik vandaag niet anders dan reageren (Fight or Flight 
principe)  op al het door kinderen afgestoken vuurwerk. Toen enkele 
kinderen in het steegje achter mijn tuin aan het afsteken/knallen waren 
kwam ik uit mijn tuin met GSM in de hand, maakte 2 foto's en zei dat het 
VERBODEN was, en dat als zij gewond naar het ziekenhuis moesten 
andere, echt zieke mensen daarop moesten wachten. Daarna werd er om 
de haverklap aan de voor- en achterzijde van mijn huis geknald, ook 
aangebeld en hard op het raam gebonst. Ik wel deze kinderen niet 
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aanmelden bij/voor bureau HALT want het zijn hun OUDERS die 
heropgevoed moeten worden - zit er niet in na bijna 2 corona-jaren...en ik 
wil hier graag kunnen blijven leven zonder represailles.  

Zwerfaval van vuurwerk vond ik.  Zo zonde van de natuur en de 
woonomgeving. Maar ook voor de ( huis ) dieren.  Ze ondervinden er 
zichtbaar ongemak van. Ik woon in Asch en hoor soms dichtbij en vaak in 
de verte toch vuurwerkknallen afgaan. Goed initiatief!  Dank. 

Beusichem 
(7) 

Beusichem, het rustige dorp in 1 klap veranderd. Boos, ongeloof, niet te 
begrijpen dat wat er op de Markt is gebeurd. Glas vd ramen stonden te 
rinkelen, lucht druk was te voelen. Een "vuurwerk" bom ontploft. Mens en 
dier doodsbang, gehoren, beschadigd, trauma's opgelopen  
Dit kan en mag niet, hoe boos is Beusichem, heel boos.  

Er wordt niet opgelet waar het afgestoken wordt zodat je zwaar vuurwerk 
op paar meter afstand van je hebt als je met hond hoek van de straat om 
gaat 

Extreem hard knalvuurwerk 

Jaarlijks komen groepjes jongeren vanuit het aangrenzende dorp 
Zoelmond via de Beneden Molenweg naar Beusichem om zich hier, via 
deze ongewenste activiteiten blijkbaar uit te leven. De grootste overlast 
begint met het invallen van de duisternis tot meestal na middernacht. 

Schade aan aanliggende huizen, gesprongen ruiten, zelfs dakpannen 
wegeblazen etc. Dit bewijst dat vuurwerk in handen van idioten direct 
algeheel verboden moet worden. (Vuurwerk, bommen aan elkaar 
gekoppeld en met benzine aangestoken) Dit is een schande voor de 
gemeente. Politie helicopter ruim een uur boven de wijk/markplein 
gevlogen, maar geen enkele agent gezien? Leek wel een oorlogssituatie! 
Zeer triest, schande en beschamend!!!  Zijn de daders opgepakt en wordt 
het leed aan de omwonenden gecompenseerd?  Zondag 1 januari leek 
ons mooie historisch marktplein wel een bouwplaats om alle beschadigde 
gevelramen met houtplaten dicht. te timmeren. 
Triest, Triest, Triest. 

Sinds het vuurwerk verboden is alleen maar meer overlast. Ook het "kleine 
knalwerk" is erg stressvol voor de dieren. Dus of alles verbieden, ook het 
categorie 1 spul, of vuurwerk toelaten maar alleen verkopen op 
oudejaarsdag. Ik snap dat iedereen zijn pleziertje wil maar het uitlaten van 
de honden is een ramp. Zwaar gestresst, niet in staat om wat te doen. En 
helaas zie ik in mijn omgeving vele voorbeelden. Als een ieder zou 
begrijpen wat ze een ander aandoen zal er waarschijnlijk minder overlast 
zijn. Mogen van mij best afsteken maar dan graag op oudejaarsnacht van 
bijvoorbeeld 12 tot 2 uur. Zoals het oorspronkelijk bedoelt was. En 
handhaven! 

Voornamelijk veel harde knallen, maar ook geregeld vuurpijlen 

Buren (5) 
 

27 december zwaar vuurwerk op grote parkeerplaats Buren 
Reeds voor kerst al overlast rond molen en speeltuin 

Begint rond 22.30 tot 01.00 rond Jan van Nassauplein, achterzijde Ridder 
Alartlaan 

bij de speeltuin ook een afvalbak opgeblazen 

Dit is dagelijks aan de orde, zeker al 2 weken.  

Zondag avond waren de knallen zo hard dat de ramen trilde  

Eck en 
Wiel 

Heeft natuurlijk geen prioriteit bij de overheid. Wat eigenlijk wel??? 

Op parkeerplaats kalverlandseweg. 

Ingen (2)   er is zelfs een vuur van 2 meter hoog op een aftsand van een meter 0f 10-
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 15 van ons huis 

Vuurwerk handel Peters verkoopt verboden categorie vuurwerk en ook 
vuurwerk aan een jongen van tien jaar. Wijkagent Frank Siccama vindt dat 
prima en verklaart dat alkes in orde is om deze winkel.  

Kerk 
Avezaath 
(6) 
 

Gewoon volop vuurwerkbomdanks verbod. Net zo erg als normaal. Mijn 
poezen zijn radeloos en gestressed van angst 

Hetzgn.mooieweertijdensdejaarwisselingisgéénexcuus… 

Ook in Xoelmond werd er langs de N320 in een weiland op 28-12-2021 
zeer groot siervuurwerk afgestoken rond half 8 

Ook worden er vuurkorven geplaatst op de parkeerplaatsen vd woning 

Regelmatig de laatste uren 

Ze blijven gewoon dagelijks bezig hier 

Lienden 
(2) 

Lijkt wel oorlog 

Word hier al vanaf eind november geknald zodat je savonds je hond niet 
uut kunt laten omdat onze hond bang is voor vuurwerk  

Maurik 
(11) 
 
 

Bijna continu vuurwerk vanaf 19:00 uur 

Bijna elke avond worden er in Maurik centrum en Maurik Dijkhof vuurwerk 
afgeschoten,vaak savonds laat. 

Dagelijks vuurwerk overlast tegen de avond vanaf uur of 5 er zijn echt 
harde knallen bij 

Iedere avond enorme knallen hier in de straat , heel vervelend . 

Ik erger me al weken kapot aan alle overlast en herrie in het Maurikse 
veld, die is het grootste waarsevolle komgrondgebied van de gemeente 
met hoge natuurwaarden, maar wordt overgeleverd aan een klein clubje 
randdebielen die vuurwerk afsteken , vuur stoken in weilanden, dealen 
rondom het gemaal, de bosjes verstoren en hun afval in de berm en de 
slootgooien…. 
Erzittenhierdassenreeenhazen…MvgPaulvdVoet,zwerfafval
brigade Maurikse veld 

Je kunt je hond bijna niet mee uitlaten. Mijn hond is er erg bang voor. 

Kruising lindelaan/prunuslaan en meidoornstraat, esdoornstraat😪 

Ter hoogte van de Dries en parkeerplaats op de Rijnbandijk in Maurik. 

Veel overlast op de Buitenweg en het Dorpsplein en Kerkplein 

Vooral in de straat 'tureluur' 

zulke voortdurende harde knallen zouden toch ook gehoord moeten 
worden door de handhavende instanties? waarom wordt er dan niks 
ondernomen? 

Ommeren 
(2) 
 

Iemand uit de buurt steekt vuurwerk af vlak bij onze kippen  

Meer controleren  

Rijswijk (5) 
 

Eén bepaalde familie in de Nobelstraat 

Er is een heel vuurwerkfeest aan de gang met pallets etc. 

Ik ben voorstander van een vuurwerkverbod in Buren en de rest van het 
land.Dierenleed en wat een milieuvervuiling in een dag. Helaas was er niet 
veel te merken van het vuurwerkverbod dit jaar. 

Is elk jaar, wordt met niemand rekening gehouden, heel veel jonge 
kinderen erbij 

November tot en met januari wordt regelmatig vuurwerk afgestoken met 
als hoogtepunt oudjaar. Omdat er geen handhaving is ( ook niet op andere 
zaken) gaat dit door. Ik ben niet tegen vuurwerk op oudjaar. Wel op ieder 
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onverwacht moment in de winter . Mooi dat er een meldpunt is maar het is 
een illusie dat zonder handhaving er iets verandert. En waar is een 
vuurwerkvrije zone? 

Zoelen (2) algeheel verbod en controle in zoelen door boa of politie 

In aanloop naar oudjaar werd er in het veld richting Rijswijk in de avond en 
nacht veel vuurwerk afgestoken. 
Harde knallen, zwaar vuurwerk tot diep in de nacht. 

Zoelmond 
(5) 
 

Ik liet de oppashond ( van mijn zoon) uit. Die is nog jong. Hij schrok erg 
van het geknal en durfde  niet verder te lopen. Ik ben overigens toch tegen 
vuurwerk. Slecht voor het milieu en veel onnodig afval. 

Tot half 2 s nachts harde knallen, onze hond was in paniek 

Vuurwerk elk  jaar harder lijkt wel  , en veel dieren die bang zijn in ons dorp 
!  

vuurwerk wordt door fietsende jongens gegooid en ook uit langsrijdende 
auto,s 

Zware dreunen uit Beusichem, het gaat maar door 
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II. Conclusies en aanbevelingen 

De resultaten van het meldpunt laten zien dat 

vuurwerk in de aanloop naar de jaarwisseling 

overlast, stress en hinder veroorzaakt bij de 

inwoners van de gemeente Buren. Harde 

knallen veroorzaken onrust, slapeloosheid en 

angst; afgestoken vuurwerk creëert gevaarlijke 

situaties bij voorbijgangers, vuurwerksmog 

veroorzaakt ademhalingsproblemen en 

rondslingerend vuurwerk vervuilt de straten en 

vormt een risico als het gaat om giftige stoffen 

en chemicaliën. Hoewel er enkele kernen 

uitspringen (met name de overlast en schade 

in Beusichem), geeft het rapport aan dat de 

meldingen over alle dorpen en de 

vuurwerkoverlast overal in de gemeente een 

reëel probleem is, en zich niet beperkt tot een 

bepaald gebied.   

 

Het meldpunt geeft slechts beperkt inzicht in 

de reikwijdte en aard van het probleem van 

vuurwerkoverlast in de gemeente Buren. Het 

meldpunt geeft geen beeld over letsel aan 

personen of schade aan gebouwen en de 

natuur. 

 

Vanwege corona was er dit jaar sprake van een verbod op de verkoop en het afsteken van 

vuurwerk. Ondanks dat verbod, bleek dat veel inwoners toch vuurwerk hebben afgestoken, 

wellicht vanwege het ontbreken van een alternatief. Het is de verwachting dat een landelijk 

vuurwerk verbod op consumentenvuurwerk, in combinatie met een alternatief, bijvoorbeeld 

in de vorm van een centrale licht- en geluidsshow, zal resulteren in het uitfaseren van het 

zelfstandig afsteken van vuurwerk. 

 

Buren, 11 februari 2022 

  



11 

 

III. Het Vuurwerkmanifest  

Een groot aantal mensen loopt letsel door vuurwerk op, tot aan amputaties van vingers, 

complete handen en blindheid toe. Wij zien in onze praktijk de persoonlijke en 

maatschappelijke ellende, veroorzaakt door consumentenvuurwerk. En wat te denken van 

angstige huisdieren en dieren in de natuur? Katten, vogels en (hulp)honden hebben veel last 

van vuurwerkstress. Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel veel materiële 

schade aan de persoonlijke en publieke ruimte en gebouwen. De afgelopen jaarwisseling 

was dat 15 miljoen euro. 

 

De verhouding is zoek tussen de huidige manier van Oud & Nieuw vieren met 

consumentenvuurwerk en de vele ongelukken die er het gevolg van zijn. 

Daarom vinden wij dat vuurwerk uitsluitend in handen moet zijn van professionals. Met 

professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier. 

Wij pleiten ervoor dat er nu echt  een verbod op consumentenvuurwerk komt. 

 

Op dit moment hebben 250.000 organisaties en particulieren het Vuurwerkmanifest en de 

online petitie ondertekend..  Steunt u dit initiatief ook? Meld u dan aan via 

www.vuurwerkmanifest.nl  of registreer via: https://petities.nl/petitions/vuurwerkverbod 

 

 
 

http://www.vuurwerkmanifest.nl/
https://petities.nl/petitions/vuurwerkverbod
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IV. Vuurwerk en de Partij voor de Dieren  

Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress. Daarnaast lopen elke jaarwisseling 

honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. Ongeveer de helft van de 

slachtoffers zijn toevallige voorbijgangers. 

Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig 

vervuilen. Na iedere oud en nieuw-viering moet zo'n drie miljoen kilo extra afval worden 

opgeruimd. Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook nog eens veel 

geld. Wij willen een einde aan consumenten- vuurwerk. 

De Partij voor de Dieren is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door 

consumenten. 

Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het 

belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen 

naar professionele vuurwerkshows. 

De Partij voor de Dieren heeft eind 2019 een wetsvoorstel ingediend om te komen tot een 

landelijk vuurwerkverbod. Deze visie wordt begin 2020 door 69% van Nederland gedeeld 

(Bron: Bureau Citisens). De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen, 

burgemeesters, brandweer en politie pleiten al langer voor een verbod. 

Door inzet van de Partij voor de Dieren zijn er al vuurwerkvrije zones in onder andere 

Arnhem, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Leiden, Nijmegen en Groningen en is 

Apeldoorn zelfs de eerste vuurwerkvrije gemeente van Nederland. 

Voor meer informatie, mail via buren@partijvoordedieren.nl 

Al goede voornemens voor 2022? Word lid van de Partij voor de Dieren 

www.partijvoordedieren.nl/wordlid 
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