Den Haag, 30 oktober 2020
Onderwerp: Vuurwerk

Geachte heer Ziengs, beste Erik,
Vuurwerk en vooral het afsteken ervan is al jaren een punt van discussie.
Ieder jaar worden we geconfronteerd met de gevolgen, schade aan de openbare ruimte,
letselschade, en gevolgen voor ons milieu en luchtkwaliteit. De vraag is al een paar jaar of het
nog steeds verantwoord is om het afsteken van vuurwerk op de huidige ongebreidelde wijze toe
te staan.
Wat ons zeer steekt zijn je uitlatingen in het Algemeen Dagblad van 29 oktober onder de kop
“Ze willen ons alles afpakken”. Er staat: “De VVD is bepaald niet enthousiast. ,,Een bizar plan
van twee linksige partijen die corona als een dwaas kapstokje gebruiken om een compleet
vuurwerkverbod af te dwingen’’, reageert Kamerlid Erik Ziengs. ,,Terwijl het verbieden van
siervuurwerk geen manier is om de zorg te ontzorgen. Ze willen gewoon alle leuke dingen
afpakken van de mensen en daar moeten ze mee ophouden.’’
Een dergelijke uitlating past niet in het liberale beginsel dat de vrijheid van de één ophoudt daar
waar die van de ander begint. Het getuigt ook niet van respect richting alle zorgmedewerkers
die op hun tenen lopen. En de VVD straalt ermee uit dat we niet bereid zijn een inhoudelijk
gesprek aan te gaan over een relevant maatschappelijk probleem.
Wij zien reële zorgen om COVID, om mensen in de zorg en om de vele hulpverleners die met
Oud en Nieuw minimaal een open oor van de landelijke politiek mogen verwachten, We missen
bijvoorbeeld de innovatieve insteek, want ook met drones zijn geweldige grootschalige shows te
maken.
Bijkomende aspecten, maar zeker niet minder belangrijk, zijn de veiligheid voor mens, dier en
materieel.
Zoals aangegeven vinden we dat de VVD over relevante maatschappelijke problemen het
gesprek moet aangaan. Dat niet doen vinden we teleurstellend en niet verantwoord. Als
liberalen nemen wij afstand van deze uitlatingen, maar willen ook het gesprek blijven voeren.
Daartoe zullen wij je binnenkort uitnodigen voor overleg. Uiteraard voeren we datzelfde gesprek
met onze leden, ook naar hun oordeel zijn we benieuwd.
Met vriendelijke groet,
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