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Inleiding 
In de eerste weken na de afgelopen jaarwisseling van 2011 /2012 hebben wij enkele brieven 

gekregen van bewoners en omwonenden waarin zij hun klachten kenbaar maakten over het 
afsteken van vuurwerk rondom verzorgingscentra en het hospice. Deze klachten zijn 

aanleiding geweest om medio 2012 de APV op dit punt te wijzigen, te weten het artikel over 

het bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling. Het is sinds deze wijz iging 
mogelijk om gebieden aan te wijzen waar geen vuurwerk mag worden gebezigd. Wij willen 

twee gebieden aanmerken voor een vuurwerkverbod. 

APV wijziging 
Het betreffende APV artikel luidt als volgt: 

Artikel 2:738 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling 
1. Het verbod, als bedoeld in lid 1 van artikel 2:73A, geldt niet in de periode tussen 

31 december na 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur; 

2. Het is verboden consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling te bezigen op een door 

het college aangewezen gebied; 

3. Het is verboden consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling op een openbare plaats te 
bezigen als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken; 

4. De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor zover in het daarin 

geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 van het Wetboek 

van Strafrecht. 

Omdat de maatregel (artikel 2:738, lid 2) moeilijk te handhaven is wanneer deze op grote 

schaal wordt toegepast, is de achterliggende gedachte bij het opstellen van de wijziging om 
alleen de directe omgeving waar kritische zorg wordt verleend aan mensen, zoals 

ziekenhuizen en hospices, aan te wijzen . 

De gebieden worden afgebakend door de volgende straten: 

• Spaarne ziekenhuis: Kruisweg, Waddenweg, Rottumeroog, Drie Merenweg 
• Hospice Bardo: Hoofdweg, Achtertocht (tuinen van het Jansoniushof niet 

meegerekend) 
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In- en externe communicatie 
De direct omwonenden zullen voorafgaand aan publicatie in de Informeer per brief worden 

geïnformeerd en het besluit krijgen toegelicht. Ook zal bij vuurwerkverkooppunten het 
vuurwerkverbodgebied onder de aandacht worden gebracht. 

Besluit 

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om : 
1. op basis van APV artikel 2:73B, lid 2 de volgende twee locaties aan te wijzen als 

vuurwerkverbodgebied voor de periode tussen 31 december 10:00 uur en 1 januari 02:00 
uur: 

• Het Spaarne Ziekenhuis, Spaarnepaart 1 te Hoofddorp, gehele gebied binnen de 

Sloten (zie bijlage) 
• Omgeving van het Hospice Bardo, Burgemeester Jansoniushof 11 te 

Hoofddorp, gebied tussen Achtertocht en Hoofdweg, exclusief privé terrein van 

omwonenden (zie bijlage); 

2. de direct omwonenden per brief in te lichten over het besluit; 

3. het besluit bekend te maken in de Informeer; 
4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
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Vuurwerkverbod, Hospice Bardo 
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