Vragen en antwoorden vuurwerkvrije gebieden gemeente Zwijndrecht
1: Wat is de aanleiding voor het instellen van vuurwerkvrije gebieden?
De gemeenteraad richt zich op het beperken van het afsteken van vuurwerk om de overlast voor mens
en dier tegen te gaan.

2: Mag de gemeente Zwijndrecht vuurwerkvrije gebieden aanwijzen?
Ja, dat mag. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:73) kan het college van
burgemeester en wethouders van Zwijndrecht plaatsen aanwijzen waar het “in het belang van de
voorkoming van gevaar, schade of overlast verboden is consumentenvuurwerk te bezigen”.

3: Wanneer mag je vuurwerk afsteken?
Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
Dat is landelijk bepaald door de Minister van Veiligheid en Justitie.

4: Waarom mag je geen vuurwerk afsteken in vuurwerkvrije gebieden?
Veel mensen hebben last van vuurwerk. Ter bescherming van kwetsbare groepen mensen en dieren
én ter voorkoming van vernielingen mag op 31 december ook ná 18.00 uur geen vuurwerk worden
afgestoken in vuurwerkvrije gebieden.

5: Welke plekken in Zwijndrecht en Heerjansdam zijn vuurwerkvrij?
Op de volgende plekken in Zwijndrecht en Heerjansdam mag geen vuurwerk worden afgestoken:
1. het terrein van het Albert Schweitzerziekenhuis;
2. het terrein van woonzorgcentra Swinhove, De Lindonk, De Lichtkring, Nebo en seniorenflat
IJsvogel;
3. het terrein van kinderboerderij De Kiboehoeve, dierenpension de Lindt en manege De Hoge
Devel;
4. winkelcentra Oudeland, Noord en De Passage;
5. alle (school)pleinen van basis- en voortgezet onderwijs en van kinderdagverblijven;
6. het centrum van Heerjansdam. Dit is het terrein rondom de dorpskerk en betreft De Manning,
de Kromme Nering tot en met het Dorpsplein en het terrein achter het woongebouw aan de
Manning en het Horspad (woningen boven de Spar en het zorgcentrum).
Kaartjes van de vuurwerkvrije zones zijn te vinden op www.zwijndrecht.nl/jaarwisseling.

6: Hoe weet ik wat er onder het terrein valt van bijvoorbeeld het ASZ?
Op de website van de gemeente Zwijndrecht (www.zwijndrecht.nl/jaarwisseling) kun je een kaartje
vinden van het terrein van het ASZ. Op het kaartje staat het terrein gearceerd aangegeven. Hetzelfde
geldt voor de andere vuurwerkvrije gebieden in Zwijndrecht en Heerjansdam.

7: Waarom is de omgeving van de kinderboerderij niet vuurwerkvrij maar alleen het terrein?
Het college wil een gezellige en veilige jaarwisseling voor alle inwoners. Het afsteken van vuurwerk is
traditie tijdens de jaarwisseling. Wat de ene inwoner als overlast ervaart, is voor de ander een feest.
Daarom houden we bij het vaststellen van de vuurwerkvrije gebieden ook rekening met de mensen die
vuurwerk afsteken en vlak naast een vuurwerkvrij gebied wonen. Daarnaast moet het voor mensen
duidelijk zijn wat een vuurwerkvrije gebied is. Een schoolplein, winkelcentrum of bijvoorbeeld het
terrein van de kinderboerderij is voor iedereen een duidelijk begrensd begrip.

8: Waarom geldt er geen vuurwerkverbod in en rondom WC Walburg, maar wel bij WC
Oudeland, Noord en De Passage?
Er is besloten om van de winkelcentra Noord, Oudeland en De Passage een vuurwerkvrij gebied te
maken omdat bij deze winkelcentra tijdens de jaarwisseling in voorgaande jaren vernielingen
plaatsvonden.

9: Het afsteken van vuurwerk wordt in Zwijndrecht en Heerjansdam op een aantal plekken
verboden. Wordt het op deze manier niet erg onoverzichtelijk voor inwoners om te weten waar
het wel en niet mag?
Vuurwerk mag niet worden afgestoken in gebieden waar groepen kwetsbare of zieke mensen
verblijven (ziekenhuis / woonzorgcentra), dieren verblijven, op schoolpleinen, in het centrum van
Heerjansdam en in een drietal winkelcentra, waar voorgaande jaren vernielingen plaatsvonden.

10: Is de politie in staat om in de vuurwerkvrije gebieden te handhaven?
Door te werken met een beperkte lijst van vuurwerkvrije gebieden is de handhaafbaarheid
realistisch. De politie en de afdeling Toezicht (die extra controles gaat uitvoeren) kunnen
zich op deze locaties richten.

11: Wat doet de politie als mensen in de vuurwerkvrije gebieden vuurwerk afsteken?
Wie voor 18.00 uur of in een vuurwerkvrij gebied vuurwerk afsteekt, krijgt een waarschuwing c.q.
wordt weggestuurd of een bekeuring. Illegaal vuurwerk wordt altijd bestraft.

12: Hoe worden inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam geïnformeerd over de
vuurwerkvrije gebieden?
Informatie over de vuurwerkvrije gebieden is te vinden op:







www.zwijndrecht.nl/jaarwisseling
facebook.com/gemeentezwijndrecht
twitter: @gemzwijndrecht
Stadsnieuws in De Burg
Posters, flyers
Daarnaast komen er eind december in het centrum van Heerjansdam, bij de winkelcentra
Noord, Oudeland en De Passage borden te staan met Verboden vuurwerk af te steken.

