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Subsidie vuurwerk Graan voor Visch

2 1 FEB. 2014

Geachte heer, mevrouw,
Naar aanleiding van de raadssessie van 16 januari jl. hebben wij toegezegd uit te zoeken of
het uitdelen van vuurwerk in Graan voor Visch gefinancierd wordt door subsidiering. Met
deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde vragen.
Door de gehele gemeente worden met oud en nieuw activiteiten gesubsidieerd om schade
aan de openbare buitenruimte te beperken. In Nieuw-Vennep wordt sinds enkele jaren het
gratis toegankelijk feest, "Happy New Vennep" in Nieuw-Vennep georganiseerd. In
Zwanenburg stelt Stichting Meerwaarde het jongerencentrum de Basis open. Hier kunnen
bezoekers vanaf 14 jaar de hele nacht terecht (01.00-05.00 uur).
In Hoofddorp heeft, net zoals voorgaande jaren, ook dit jaar de stichting Marhaba activiteiten
georganiseerd. In totaal is hiervoor een bedrag van 9.550,- euro aangevraagd. Vanuit de
gemeente Haarlemmermeer is uit de wijkbudgetsubsidie max. 7.000,- euro beschikt voor het
organiseren van activiteiten rondom oud en nieuw. Een gedeelte van de totale subsidie
(3.000,- euro) is aangevraagd voor de aanschaf van vuurwerk.
Met de subsidie heeft Stichting Marhaba een evenement georganiseerd waarbij gezamenlijk
met de jeugd, en onder toezicht, op een centrale plek vuurwerk is afgestoken. Hierna zijn de
jongeren naar huis gestuurd en hebben de toezichthouders van de stichting tot 07.30
toezicht gehouden in Graan voor Visch.
Mede naar aanleiding van de in de Raadsvergadering van 9 januari jongstleden
aangenomen motie vreemd aan de orde van de dag "Knal het eruit" zijn wij van meningfclat
het afsteken van vuurwerk niet gestimuleerd dient te worden maar juist moet worden
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teruggebracht. Daarom zullen wij vanaf de jaarwisseling 2014/2015 geen subsidie meer
verstrekken voor de aanschaf van vuurwerk. Met Stichting Marhaba zal naar een
alternatieve invulling van het programma gekeken moeten worden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester erTVvei hc

van de gemeente Haarférpmermeer,
de Bufaemeeste

