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mevr. Timmers Katrien dhr. Wim Haest 
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p/a NAC 

Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren  

Houthalen-Helchteren, 21-03-2019  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 28-03-2019  

             vuurwerk   

             behandelaar: Eefje Van Wortswinkel   

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

In de schoot van het Vlaams parlement wordt er vandaag gewerkt aan een 
algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk. Vandaag is vuurwerk altijd 
en overal toegelaten, tenzij het lokale gemeentebestuur er anders over 
beslist. Die logica wordt omgedraaid. In onze gemeente zijn er vandaag nog 
heel wat mogelijkheden rond het gebruik van vuurwerk, maar het ziet er dus 
naar uit dat ook Houthalen-Helchteren in de nabije toekomst hier 
beslissingen in zal moeten nemen, meer bepaald zal moeten nadenken of 
en in welke mate men vuurwerk nog uitzonderlijk toelaat.  

Eén van de voornaamste drijfveren op basis waarop de betrokken 
parlementsleden hun initiatief stoelen, is het vermijden van dierenleed. Het 
is een gegeven dat vuurwerk en bommetjes best wel een negatieve impact 
hebben op het dierenwelzijn.  

Aanvullend op het komende initiatief vanuit Vlaanderen willen we als BUUR 
het debat ook in onze gemeente voeren. Hoe staan wij, hoe staat dit bestuur 
tegenover de beperking van het gebruik van vuurwerk? Durven we zover 
gaan dat we het komende algemene verbod permanent respecteren of kiest 
het bestuur toch voor openingen daaromtrent? Het zou ons plezieren 
mochten we hier wat duidelijkheid rond krijgen, snelle duidelijkheid zou 
immers ook betekenen dat er eventueel naar andere aanvullende 
initiatieven kan gekeken worden, onder meer in het zicht van bijvoorbeeld 
de budgetopmaak. 

 Als BUUR-fractie willen we hier alvast het voorstel doen om in plaats van 
vuurwerkshows vanuit het gemeentebestuur een alternatief gebeuren te 
lanceren. Het opzetten van een alternatief en diervriendelijk lichtspektakel 
schuiven wij alvast naar voren, en dit naar voorbeelden zoals ze in andere 
steden zoals Lovendegem, Aartselaar en Nieuwpoort al deden. Hoe staat 
het bestuur tegenover dit gegeven en is het bestuur bereid om in de nabije 
toekomst middelen te voorzien om alternatieve evenementen zoals 
lichtshows te ondersteunen of op te zetten, als tegemoetkoming aan de 
inwoners én om aan te tonen dat sfeerbeleving ook diervriendelijker kan?  

 

Onze dank alvast voor de antwoorden in deze, 

Stijn Van Dingenen 
fractievoorzitter BUUR  


