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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs   

maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel 

te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding. 

Blog 54  
 

 
Geachte lezer, 

 
BRON Foto: RTV Stichtse Vecht en NRC De Haagse Stemming 

De maatschappelijke discussie met mogelijke aanpassingen op 
lokaal beleid gaat voorlopig Stichtse Vecht voorbij. Een 
woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht: ‘Er is voorlopig geen 
aanleiding om het onderwerp vuurwerk in het college van B&W te 
bespreken.’ Ook uitbreiding van vuurwerkvrijezones is op dit 
moment niet aan de orde. 
 

Ook met de nu aangepaste Coronaregels is 

het afsteken van vuurwerk mogelijk want 

een vuurpijl of een 1000 knaller afsteken 

heb je geen 20 man voor nodig. Het 

aansteken van een sterretje, waarbij 

kinderen geholpen worden door Pa of Opa is 

wel even een dingetje maar buiten op straat 

geen enkel probleem. In de regel is het zo 

dat vooral GroenLinks in Stichtse Vecht aan 

de bel zou trekken zoals ze al twee jaar lang 

tegen het vuurwerk hebben geageerd. Ik  

heb (helaas) niets kunnen vinden op de 

diverse media’s en mij bekruipt het 

vermoeden dat GroenLinks en de gemeente 

vertrouwen hebben of hadden in de 

landelijke politiek die dan alsnog het 

vuurwerk zou afwijzen. Helaas, de partijen 

en de gemeente (-raad) moeten zich nu in 

de steek gelaten voelen nu het kabinet 

heeft beslist dat een vuurwerkverbod bij de 

gemeente komt te liggen.  

 

 

Welnu, de gemeente Stichtse Vecht heeft zich al op 29 oktober 2021 zich daarover 

uitgesproken.  
 

Toegegeven, de gemeente kan alsnog besluiten een streep door de rekening te zetten maar 

dan hoop ik met recht dat de ondernemers die nu al hun vuurwerk besteld en betaald hebben 

wellicht in zeer ruime mate worden gecompenseerd want die compensatie wil het rijk niet 

vergoeden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TOEVOEGING: 
 

Zoals te verwachten was heeft het kabinet op 19-11-2021, na publicatie van 
deze Blog, al het vuurwerk in Nederland verboden op oud en nieuwjaar. 

Schijnheiligheid ten top van het kabinet en zo komen de burgemeesters af van 
hun verantwoordelijkheid.  
 
Succes,  
Peter 


