
Aanwijzing van plaatsen waar het verboden is vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. 

 

In de Algemene Plaatselijke Verordening is in artikel 2.6.3 
1
  (thans 2:73 APV) een beperking 

opgenomen voor het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling. Op grond 

van dit artikel mag op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats geen 

consumentenvuurwerk worden afgestoken als dat gevaar of schade of overlast kan 

veroorzaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft bij afzonderlijk besluit 

plaatsen vastgesteld, waar tijdens de jaarwisseling in ieder geval geen consumentenvuurwerk 

afgestoken mag worden.  

 

 
Burgemeester en wethouders van Beuningen; 

 

Overwegende dat het, uit een oogpunt van voorkomen van gevaar, overlast of schade noodzakelijk is,  

plaatsen in onze gemeente aan te wijzen waar het verboden is vuurwerk te bezigen; 

 

dat het verbod geldt in aanvulling op de Algemene maatregel van bestuur d.d. 22 januari 2002  (het 

Vuurwerkbesluit) 
2
; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 2.6.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

 

B E S L U I T E N: 

 

dat het verboden is op de volgende plaatsen vuurwerk als bedoeld onder de letters a t/m D van de lijst van 

vuurwerk te bezigen, binnen een straal van 100 meter van: 

bejaardentehuizen; 

verzorgingstehuizen; 

verpleegtehuizen; 

dierenasiels en -pensions; 

gebouwen met rieten daken; 

brandstofverkoop- en brandstofopslagpunten. 

 

 

Beuningen, 12 juli 2005 

 

Burgemeester en wethouders van Beuningen 

 

 

De secretaris     de burgemeester, 

Drs. R. Gerritsen    mr.drs. H.N.A.J. Zijlmans 

                                                 
1  APV   

   Artikel 2.6.3 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling  

   1.  Het is verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming  

        van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats. 

   2.  Het is verboden consumentenvuurwerk op of aan de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats te  

       bezigen indien zulks gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. 

 
2
  Vuurwerkbesluit 

    Artikel 2.3.6 

    Het is verboden consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31  

   december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar. 


