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Betreft:     Brief m.b.t. het verbod op verkoop en afsteken van consumenten vuurwerk 
 
 
Geacht college van B&W,  
 
 
Tot onze verbazing lazen wij gisteren in het TC Tubantia het artikel: “Burgemeesters willen geen vuurwerk 
meer”. Hierin viel te lezen dat als het aan de Twentse burgemeesters ligt (verenigd in de Veiligheidsregio 
Twente) consumenten in Twente geen vuurwerk meer mogen kopen en afsteken. 
 
Vooruitlopend op het verbod van knalvuurwerk en vuurpijlen waar het kabinet dit jaar naar streeft hebben de 
burgemeesters uit Twente de minister Grapperhaus geadviseerd om over te gaan op een volledig verbod op de 
verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk. 
 
Vragen: 
 

1. Voorgaande jaren scheen het mee te vallen met de overlast en ook het nieuwjaarsfeest 2020 was in 
Hengelo was zonder ernstige incidenten. Is het college van B&W van mening veranderd rondom de 
overlast met vuurwerk? Dat hiervoor de burgemeesters van de Veiligheidsregio Twente gezamenlijk 
een brief schrijven naar de minister? Zo ja, kan zij dit toelichten? 

2. Bent u het met mij eens dat de overlast en klachten rond om vuurwerk voornamelijk illegaal vuurwerk 
betreft? 

3. Waarom wordt er aangestuurd op een totaal verbod  van verkoop en afsteken van al het 
consumentenvuurwerk in plaats van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen? Wat is hier het 
voordeel van? En vindt u dit in proportie met de klachten en de overlast?  

4. De afgelopen jaren is het haast onmogelijk geweest om te handhaven op het illegale vuurwerk. Hoe 
denkt het college te kunnen handhaven bij een totaal verbod op het afsteken van zowel illegaal als 
consumenten vuurwerk? Kunt u dit toelichten?  

 
Wij kijken uit naar een spoedig antwoord op onze vragen. 
 
Namens Lokaal Hengelo, 
 

Met vriendelijke groet, 

Patrick Rillmann 
Lokaal Hengelo 
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