PERSBERICHT
>250.000 mensen ondertekenen Online Petitie Verbod
Consumentenvuurwerk en Nationaal Vuurwerkmanifest
Rotterdam, 4 januari 2020 – Inmiddels hebben meer dan 250.000 mensen de online petitie die zich
uitspreekt voor een verbod op consumentenvuurwerk en Het Nationaal Vuurwerkmanifest
ondertekend. Hoe lang duurt het nog voor Nederland weer veilig is tijdens de periode van de
jaarwisseling en we weer gezamenlijk een mooi feest kunnen vieren?
Verbied consumentenvuurwerk
Het dringende verzoek aan de politiek is om in 2020 consumentenvuurwerk volledig te verbieden. Met
professionele vuurwerkshows (wellicht zelfs zonder vuurwerk maar mét lasers en drones?!), betaald
door inwoners, leden van dorpsverenigingen, gemeentes en ondersteund vanuit de centrale
overheden kan iedereen weer op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. De
traditie van het samen kijken naar vuurwerk kan dan tevens behouden blijven.

Vijf argumenten op een rij die een verbod op consumentenvuurwerk legitimeren:
1. Ambulance medewerkers, brandweer en politie worden in de Nieuwjaarsnacht bekogeld met
vuurwerk, soms zelfs met de kracht van een handgranaat. Alleen al dit feit is reden een
landelijk vuurwerkverbod af te kondigen. Want van onze hulpverleners blijf je af.
2. De helft van de slachtoffers is omstander. Burgers die elkaar na 12 uur op straat argeloos de
hand geven bekopen dat met een blind oog of een vuurwerkpijl in de nek.
3. Jonge jongens vormen de meerderheid van de slachtoffers die zelf aansteker zijn. Hun
puberbrein kan de gevaren van vuurwerk nog niet adequaat inschatten. Toch grijpen we als
volwassenen onvoldoende in teneinde de groep levenslang verminkte jongeren te reduceren.
4. Illegaal vuurwerk is een probleem maar niet de hoofdoorzaak. De meerderheid van alle
brandwonden en oogletsels (67,8% - cijfers Nederlands Oogheelkundig Gezelschap 20192020) wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk. Met alleen aanpakken van illegaal vuurwerk
komen we er dus niet.
5. Het aantal geweldsincidenten gerelateerd aan vuurwerkvandalisme stijgt explosief.
Voorlichting of een beschermbril helpen niet tegen het agressieve gedrag in de
Nieuwjaarsnacht.
Stond de teller voor Oud en Nieuw nog op minder dan 200.000 ondertekenaars, inmiddels is deze dus
gestegen tot boven de 250.000. Een aantal ondertekenaars van de afgelopen dagen: Nederlandse
Vereniging voor Traumachirurgie, BovenIJ ziekenhuis, SAZ Vereniging van Samenwerkende Algemene
Ziekenhuizen (Vereniging van 28 regionale ziekenhuizen) en Stichting AAP.
Het Vuurwerkmanifest is eind 2014 geïnitieerd door onder andere oogartsen Tjeerd de Faber (Het
Oogziekenhuis Rotterdam en tevens vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig
Gezelschap) en Jan Keunen (Radboudumc).
Onderteken nu ook Het Vuurwerkmanifest: www.vuurwerkmanifest.nl
_____________________________________________________________________________
Voor de redactie

Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal op hoge resolutie kunt u contact opnemen
met: Maaike van Zuilen: 06 – 456 32 117, maaike@philogirl.nl
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