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Jubileum van een traditie 

De traditie zelf gaat veel en veel langer terug, toch 'vieren' we 1 december ons 1-jarig jubileum. Op 1 

december 2015 is 'consumentenvuurwerk afsteken met Oud en Nieuw' opgenomen in de Nationale Inventaris 

van Immaterieel Erfgoed en Volkscultuur. En sindsdien heeft de werkgroep niet stil gezeten! Met het bereiken 

van de 'traditiestatus', verplichtten wij onszelf tot inzet voor het borgen van de traditie.  

Wat heeft Werkgroep BCN tot dusver gedaan en bereikt? 

Na het officieel ontvangen van de traditiestatus in 2015 heeft de werkgroep diverse media-optredens gehad 

(radio, schrijvende pers). Een handvol TV-uitnodigingen zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Verder proberen 

wij ons gedachtengoed te verspreiden via onze website, facebookpagina en twitteraccount. Het bereik 

hiervan valt en staat met medewerking van onze medestanders! 

In 2016 zijn er contacten gelegd en onderhouden met zowel landelijke als lokale politici. Er is daarnaast 

briefwisseling geweest met de commissie voor Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten. Op deze wijze probeert de werkgroep bij te dragen aan informatievoorziening op basis waarvan 

passend beleid - landelijk dan wel lokaal - ingezet kan worden.  

Zowel lokale als landelijke politiek, alsmede lokale initiatieven omtrent vuurwerkbeleid worden nauwlettend 

gevolgd. Zo is er onder meer vertegenwoordiging aanwezig geweest bij het Algemeen Overleg Jaarwisseling 

2015-2016.  

Verder is in navolging van reeds gelegd contact in 2015, opnieuw uitgebreid overleg geweest met de 

onderzoekers van veiligheidNL. De onderzoekers zijn belast met het onderzoek naar vuurwerkproducten die 

letsels veroorzaken. Het onderzoek van 2015-2016 is gezamenlijk geëvalueerd. De werkgroep wordt nauw 

betrokken bij het volgend onderzoek over de jaarwisseling van 2016-2017. Het doel is om het onderzoek zo 

genuanceerd en waarheidsgetrouw mogelijk te krijgen. Dit gaat uiteindelijk mogelijk resulteren in een andere 

onderzoeksvraag, die ook ruimte geeft voor het onderzoeken van gedragsfactoren (in plaats van alleen het 

product vuurwerk). 

Er is contact gelegd met de branche (BPN, later Vuurwerkcheck) om mogelijkheden te onderzoeken om elkaar 

te ondersteunen. Werkgroep BCN steunt de initiatieven van Stichting Vuurwerkcheck, zoals ook het 

voorlichtingsproject via www.4vuurwerkveilig.nl. Ook zijn winkeliers benaderd, met het verzoek om zich in te 

zetten voor de traditie. 

Verder zijn er nog diverse projecten in ontwikkeling, waar we nog niet al teveel over uit willen weiden.  

Wat kunt U doen? 

- Vergroot onze naamsbekendheid, o.a. via social media. 

- Verspreid onze standpunten, via social media, of via interactieve nieuwssites, websites, fora, of in directe 

communicatie met lokale politici of andere betrokkenen. 

- Steun onze projecten. Actief helpen? Neem contact met ons op. 

- Meng u in discussies, scherm met feiten, deel inzichten, maar houdt het altijd netjes. 

- Ga het gesprek aan met uw lokale politici. Ze zijn minder goed op de hoogte dan u denkt. 

- Geef het goede voorbeeld! Dit geldt dubbel als u kinderen heeft; Bevorder correct gedrag en behoed jeugd 

voor illegaal vuurwerk en/of letsel door onvoorzichtigheid. 

- Geef serieuze zaken als vandalisme en handel in zwaar illegaal vuurwerk altijd aan.  

Help ons mee om deze mooie traditie nog jarenlang te kunnen voortzetten.  

Samen kunnen we het verschil maken! 


