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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake instellen vuurwerkverbod rondom 

dierenasiel Louterbloemen

Geachte heer Wringer,

Bij brief van 1 december 2021, bij ons ingekomen op 1 december 2021, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie Beter Voor Dordt vragen gesteld inzake instellen vuurwerkverbod rondom 
dierenasiel Louterbloemen.

Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Is het college het met ons eens dat vuurwerk een negatieve invloed 
heeft op het welzijn van de dieren die bij de regionale dierenopvang 
Louterbloemen zijn ondergebracht?

Antwoord Wij zijn van mening dat dieren angstig en gestrest kunnen raken door 
het geluid en de lichtflitsen van vuurwerk.

Vraag 2. Is het college het met ons eens dat het welzijn van de dieren vraagt 
om een nadere duiding van de gehanteerde huidige vuurwerk zones?

Antwoord Deze mening delen wij niet. De huidige vuurwerkvrije zones zijn niet 
alleen voor het welzijn van dieren als vuurwerkvrije zone aangewezen. 
Zo zijn alle parken aangewezen als vuurwerkvrije zone, maar bevindt 
zich niet in elk park een dierenverblijf. In woonwijken kunnen zich 
binnen enkele straten al meer (huis)dieren bevinden dan bij de 
dierenopvang Louterbloemen. Dat zou betekenen dat heel Dordrecht 
vuurwerkvrij moet zijn om daar recht aan te doen.

Vraag 3. Is het college bereid om het vuurwerkverbod structureel toe te passen 
op het gebied rondom Louterbloemen in een straal van 1 kilometer?

Antwoord Het instellen van een vuurwerkvrije zone van 1 kilometer rondom 
Louterbloemen vinden wij niet wenselijk, omdat zich daarbinnen grote 
delen van de woonwijken Oud Krispijn en Wielwijk bevinden.

Vraag 4. Is het college bereid om deze maatregel in de APV op te nemen?

Antwoord Hier zien wij op dit moment geen noodzaak toe, omdat er voor 
komende jaarwisseling een verbod op consumentenvuurwerk geldt. 
Een vuurwerkvrije zone is ook alleen van toepassing als er vuurwerk 
mag worden afgestoken, normaal gesproken is dat vanaf 31 december 
om 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. Het buiten de toegestane tijden 
afsteken van vuurwerk gebeurd vrijwel altijd buiten het zicht van 
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politie en handhaving, terwijl heterdaad betrappen van de overtreding 
nodig is om te kunnen verbaliseren. Ook is de jaarwisseling traditioneel 
een zeer drukke tijd voor politie en handhaving. Dat maakt dat 
constant prioriteiten worden (bij)gesteld en handhaving moeilijk is.
Daarnaast is in 2019 bij Louterbloemen nagevraagd of overlast wordt 
ervaren van vuurwerk, maar zij gaven aan dat mensen juist in deze 
periode dieren naar Louterbloemen brengen in verband met de rustige 
omgeving. Deze informatie is gedeeld in de commissie Bestuur en 
Middelen van 17 september 2019 (2464821) met de memo 'Viering 
jaarwisseling'. 

Vraag 5. Is het college ook bereid om deze maatregel consequent te handhaven 
in het belang van het dierenwelzijn?

Antwoord Zie het antwoord op vraag 4. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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