
Ik ben niet in de gelegenheid om gebruikt te maken van de digitale 
inspreek mogelijkheid.
Daarom wil ik mijn bijdrage schriftelijk doorgeven zodat de staten 
en commissieleden dit toch mee kunnen in hun besluitvorming.

Het betreft het vuurwerk verbod in de stilte gebieden; voornamelijk 
het stilte gebied bij Leerdam waar ik woonachtig bent.
Maar dit kan ook gekopieerd worden naar alle stilte gebieden in de 
provincie Utrecht.

Wij inwoners van provincie Utrecht wonen in de drukste provincie van 
Nederland. De vele snelwegen die door het gebied lopen.
De vliegbewegingen die over ons gebied gaan naar de luchthavens 
Schiphol, Rotterdam en binnenkort Lelystad en de vele oefenvluchten 
van de defensie geven allemaal HERRIE.

Maar gelukkig voor hen hebben ze ONTHEFFING voor stilte gebieden.

In mijn omgeving is er op de lokale wegen veel woon / werkverkeer 
bewegingen vooral nu de stad Leerdam volgebouwd gaat worden. (nog 
4000 woning extra)
De lokale wegen waar 5 jaar geleden al niet meer geschikt om al het 
verkeer goed door te laten stromen.
Geeft ook allemaal HERRIE in het stilte gebied !!

Waarom dan een vuurwerkverbod voor de bewoners die in een stilte 
gebied wonen:

1. Ze vieren op oudjaarsavond een eeuwen oude traditie door 
siervuurwerk af te steken.

2. Het siervuurwerk geeft weinig overlast door de HERRIE (Er komt 
ook steeds meer siervuurwerk op de markt zonder KNALLEN)

3. De laatste 2 jaar was er een vuurwerkverbod, maar de politie 
heeft niet genoeg capaciteit om te controleren.

4. In de winter zijn er verhoudingsgewijs weinig wilde dieren in het 
gebied. Trekken weg naar de overwinteringsgebieden.

5. Binnen de buurtschappen gaat dit verdeeldheid en discussie geven, 
waardoor de draagkracht en zorgzaamheid negatief beïnvloeden gaat 
worden.

Geachte leden laat de landelijke overheid dit regelen en geeft ons 
de mogelijkheid om de traditie voort te zetten. 
Er is geen handhavingscapaciteit / te veel ontheffingen die meer 
lawaai veroorzaken / de buurtschappen worden minder gezellig en 
verdeeld tegen elkaar !!!!

groeten en succes,



B. Rietveld
Leerdam


