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Geachte heer, mevrouw,

Het college van burgemeester en wethoudersfaciliteert in de gemeente Zeist een aantal vrijwillige

vuurwerkvrije zones. Op die manier zorgen we samen voor minder overlast voor mens en dier. In 2015 zijn we

hier mee begonnen op verzoek van de “Initiatiefgroep vuurwerkvrije zones” en met steun van de

gemeenteraad. Na bespreking tussen het college en de gemeenteraad is in 2019 besloten om naast

bestaande zones ruimte te geven aan meer vuurwerkvrije zones.

Deze zoneszijn destijds aangevraagd door bewoners (voorzien van handtekeningenlijst) en wordendit jaar

opnieuw ingesteld. Begin 2020 zijn we in gesprek gegaan met verschillende buurten. De meeste bewoners

gaven aan ‘neutraal tot positief’ te zijn over het instellen van de vuurwerkvrije zones. Daarom worden ook dit

jaar deze zones weeringesteld.

U ontvangt deze brief omdat u in de buurt van een vuurwerkvrije zone woont. Deze zones zijn, op verzoek van

de bewoners, op de volgende plekken ingesteld:

e Omgeving Kinderboerderij De Brink

e Omgeving Marktplein, Emmaplein, de Promenade en de Heuvel

Het Walkartpark

e Het Wilhelminapark

e Waterbronparkbij de Bergweg

e De Grote Koppele.o.(inclusief tunneltjes) en winkelcentrum De Clomp

e Diakonessenhuis, Professor Lorentzlaan en het aangrenzende bosgebied tussen Jagersingel, Professor

Lorentzlaan, Krakelingweg en Woudenbergseweg

e Het Pestersbosje bij Crosestein

© Omgeving sportvereniging DOSC en Basisschool de Kameleon

Vanaf midden december worden deze zones aangegeven met borden.

Zo kunt u ons helpen

Met elkaar maken we van de jaarwisseling een feest voor iedereen. We doen een beroep op u om de

vuurwerkvrije zones te respecteren. Dat is vooral belangrijk voor mensen en dieren die niet van vuurwerk

houden.

Handhaving

In de zones is niet meer, maar ook niet minder handhaving dan in de rest van de gemeente Zeist. We

vertrouwen er op dat de zones worden gerespecteerd en buurtbewoners elkaar aanspreken om er met elkaar

voor iedereen een feestelijke jaarwisseling van te maken.

Landelijke regels

De afgelopen twee jaar was er een algeheel vuurwerkverbodtijdens de jaarwisseling. Dit vanwege de druk op

de zorg door Covid-19. Deze jaarwisseling is het weer toegestaan om vuurwerk af te steken op 31 december

2022 tussen 18.00 uur en 1 januari 2023 02.00 uur. Sinds 1 december 2020 is knalvuurwerk en vuurpijlen

verboden. Voor meerinformatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk

Wij wensen u fijne feestdagen en een veilige jaarwisseling.



Andere vragen

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? Dan kunt u contact opnemen met adviseurveiligheid, Mark

Duursma, via telefoon 14030 (tussen 09.00 en 13.00 uur) of via een bericht aan info@zeist.nl, ter attentie van

Mark Duursma.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zeist,

 

  

de gemeentesecretaris,

dr. H.§. Grotens .a
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Wilhelminapark Pestersbosje

  
Waterbronpark Grote Koppel e.o. en Winkjelcentrum De Clomp

(inclusief tunneltjes)

 


