
Bent u een echte vuurwerk liefhebber? Of juist helemaal niet? Lees dan vooral even door. 
Want de gemeenteraad heeft op 21 maart een besluit genomen dat het Rotterdamse vuur-
werkbeleid verandert.

Door dit besluit van de gemeenteraad is voortaan het afsteken van consumentenvuurwerk 
overal in Rotterdam verboden. Consumentenvuurwerk mag alleen afgestoken worden in de 
aangewezen vuurwerkzones. In die zones is vuurwerk afsteken toegestaan op oudejaars-
avond vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari. Het is de bedoeling dat ieder gebied een of 
meer vuurwerkzones krijgt. Ook zijn er al zones aangewezen zoals parken en kinderboerde-
rijen waar zeker geen vuurwerkzone kan komen. Het nationale vuurwerk op de Erasmusbrug 
blijft bestaan. Maar wellicht zijn er elders in de stad ook locaties geschikt voor kleinere pro-
fessionele vuurwerkshows. Het gemeentebestuur heeft alle gebiedscommissies, wijkraden en 
wijkcomités op korte termijn gevraagd om advies uit te brengen voor vuurwerkzones en voor 
locaties voor eventuele kleinere vuurwerkshows. Naar aanleiding hiervan nodigt de gebieds-
commissie Hillegersberg-Schiebroek haar bewoners uit om hun mening over dit onderwerp te 
geven. Daarom vragen wij u om deze korte vragenlijst te beantwoorden. Alvast bedankt.

Nieuw vuurwerkbeleid

In welke wijk woont u?1.

3.

5.

2.
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6.

Op welke plekken mogen bewoners  
vuurwerk in uw wijk afsteken?

Nergens
Overal
Alleen op bepaalde plekken, namelijk  

Op welke plekken in uw wijk mogen be-
woners GEEN vuurwerk afsteken? Noem 
concrete locaties, straten of pleinen.

Op de Erasmusbrug is er elk jaar een 
professionele vuurwerkshow, het Nationaal 
Vuurwerk. Wilt u een professionele vuur-
werkshow in Hillegersberg-Schiebroek? 
Zo ja, waar? Zo nee, want?

Wilt u iets anders opmerken over vuurwerk 
tijdens oud en nieuw?

Schiebroek Noord
Schiebroek Zuid
Molenlaankwartier
Oud Hillegersberg 
110-Morgen
Kleiwegkwartier
Terbregge

Steekt u / uw gezin vuurwerk af?

Ja, ook als er een professionele 
vuurwerkshow in mijn wijk is.
Ja meestal wel, maar niet als er een 
professionele vuurwerkshow in mijn 
wijk is.

Nee

Enquête insturen
Vul de enquête in op rotterdam.nl/his, of hieronder en knip uit en stuur naar: Gebiedscom-
missie Hillegersberg-Schiebroek, antwoordnummer 40567, 3040WB Rotterdam


