Toelichting bij Amendement A Regulering Carbidschieten
Wij willen punt 2 van agendapunt 10 aanscherpen waardoor carbid in de hele
gemeente verboden is aankomende jaarwisseling.
Waarom?
De online carbidshops schieten als paddenstoelen uit de grond.
De verkoop is enorm gegroeid de laatste weken.
(zie Melkbushandelaar: vraag naar carbidbussen enorm gegroeid (msn.com)

Melkbushandelaar: vraag
naar carbidbussen enorm
gegroeid
HASSELT (ANP) - Handelaar Rein ter
Bruggen uit het Overijsselse Hasselt
verkoopt naast antiek al vijftien jaar
melkbussen die gebruikt kunnen worden
voor carbidschieten. Dit jaar is de vraag
enorm ...
www.msn.com

Er wordt nu zelfs kleiner carbid(lees meer handzamer, in verfblik) aangeboden
waardoor het interessanter wordt voor een nieuwe doelgroep.
Vuurwerk is geen carbid en valt daarom niet onder de vuurwerkwet. Het kan bij
verkeerd gebruik enorm gevaarlijk zijn:
(‘Carbid in handen Haagse jongeren levensgevaarlijk', zegt vuurwerkhandelaar na
cursus carbidschieten | Den Haag | AD.nl)
Vuurwerk is verboden en we willen niet dat carbid een alternatief wordt de komende
tijd. Juist omdat we per vandaag te maken hebben met nieuwe nog strengere
coronamaatregelen, menen wij dat we elk risico op groepsvorming of baldadig
gedrag moeten vermijden.
We doen dit samen en dat lukt alleen als we allemaal een bijdragen leveren, hoorden
wij het kabinet zeggen.
Ook wij kunnen onze bijdrage leveren om het zorgpersoneel te ontlasten. O.a. in
Alkmaar en Buch was dit ook de
overweging(Zie: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/277058/regio-zet-in-op-verbodcarbidschieten-we-moeten-de-zorg-samen-ontlasten)
Een op de zes slachtoffers die in het ziekenhuis belandt met vuurwerkletsel, heeft dit
opgelopen door carbidschieten.
Per slot van rekening was het geen traditie in onze gemeente en we willen het ook
nu niet tot een nieuwe traditie maken.
De landelijke BOA bond steunt ons hierin(zie
link https://www.nu.nl/coronavirus/6091967/eerste-gemeenten-zetten-streep-doorcarbidschieten-roep-om-landelijk-verbod.html )
In bijna heel Noord Holland is of wordt carbid verboden. Zie deze kaart:
Carbidschieten in (bijna) heel Noord-Holland verboden - NH Nieuws
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Carbidschieten in (bijna) heel
Noord-Holland verboden NH Nieuws
Van de 47 Noord-Hollandse gemeenten,
wil de meerderheid een verbod op
carbidschieten. In totaal hebben 28
gemeenten officieel een verbod
ingevoerd, 13 gemeenten hebben een
'verbod voorgenomen', 4 ...
www.nhnieuws.nl
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