
Geachte raadsleden van de gemeente Leiderdorp,  
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er naar aanleiding van de plannen voor de vestiging van een verkoop- en 
opslagpunt van vuurwerk aan de Lijnbaan nogal wat onrust is ontstaan in de omringende woonwijken. De 
BBL-fractie heeft hier in het verleden al een aantal vragen over gesteld aan het college en wij begrijpen dat 
het ook aan de orde is gekomen tijdens het fractieoverleg van de VVD. 
Wij willen u nogmaals verzoeken zich over deze zaak te buigen en indien van toepassing, vragen te stellen 
aan het college.  
 
Afgelopen donderdag 16 december is op initiatief van Hans Roest, voorzitter van buurtvereniging 
Zijlkwartier, een bijeenkomst gehouden waarbij ruim veertig omwonenden aanwezig waren.  
Hier bleek duidelijk dat er naast de emotionele bezwaren  – opslag en verkoop van grote hoeveelheden 
vuurwerk – het altijd risico's met zich meebrengt en tevens overlast voor de wijk. Ook hebben wij een groot 
aantal vragen over de gevolgde procedure door de gemeente en ondernemer BlaXX Vuurwerk.  
 
De omwonenden voelen zich 'onmachtig' en niet serieus genomen. Wat hen vooral in het verkeerde keelgat is 
geschoten, is het feit dat BlaXX Vuurwerk via folders, website en advertenties adverteert met de opening van 
een nieuw verkooppunt in Leiderdorp, terwijl de formele inspraakprocedure nog loopt tot 13 januari 2011. 
Door wethouder Wassenaar is tijdens de informatiebijeenkomst op 1 december bevestigd dat het verkooppunt 
dit jaar nog niet open zou gaan. 
 
In bijgaand bezwaarschrift vindt u de argumenten tegen de komst van de vuurwerkopslag nogmaals 
verwoord. Ook stellen wij hier een aantal vragen in aan het gemeentebestuur.  
Mocht blijken dat er geen formele of procedurele gronden zijn om de ontheffing te verlenen, dan willen wij 
het gemeentebestuur met klem verzoeken in ieder geval een limiet te stellen aan de hoeveelheid op te slaan 
vuurwerk en de termijn waarop deze wordt opgeslagen. Bijvoorbeeld door maximaal één maand opslag per 
jaar van vuurwerk toe te staan en ook aan de restvoorraad die gedurende het hele jaar wordt opgeslagen een 
limiet te stellen.  
 
Ter ondersteuning van het bezwaarschrift zijn handtekeningen verzameld in de directe omgeving van de 
Lijnbaan met als resultaat circa 125 handtekeningen. Deze worden op maandag 20 december aangeboden aan 
wethouder Wassenaar.   
 
Mocht u nog vragen hebben over deze kwestie, dan kunt u mij uiteraard benaderen.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
J. Roest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 35 
2350 AA Leiderdorp 
 
Datum:  20 december 2010 
Kenmerk: 2010U03751 
Betreft:  Ontheffingsprocedure Lijnbaan 3A     
 
Geacht College,  
 
Al eerder heb ik samen met diverse buurtbewoners bezwaar aangetekend tegen de komst van een 
bedrijf voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk op het adres Lijnbaan 3A. Nogmaals 
willen wij het college vragen om geen vergunning te verlenen voor de ontheffingsprocedure.  
 
Onze gronden voor het bezwaar zijn de volgende: 
 

− BlaXX Vuurwerk kan niet voor 100% garanderen dat het vervoer, opslag en verkoop van 
vuurwerk veilig is, zelfs al zou het bedrijf aan alle wettelijke eisen voldoen. 

− Mocht er iets mis gaan, dan zijn in de directe omgeving van het pand circa 200 woningen en 
diverse scholen. 

− Ik heb geen vertrouwen in BlaXX Vuurwerk en in de handhaving en zorgvuldige aanpak van 
de gemeente rond dit dossier omdat: 

− a. Geconstateerd kan worden, dat BlaXX zonder bouwvergunning en na twee door de 
gemeente opgelegde bouwstops toch doorgaat met bouwen. 

− b. Buurtbewoners hebben gezien dat dozen zijn verwijderd uit het pand aan de Lijnbaan in 
de middag van 1 december. Gaat het hier om zaken die niet tijdens de bijeenkomst zichtbaar 
mochten zijn? 

− c. BlaXX Vuurwerk via folders, hun website en advertenties in lokale bladen aangeeft per 28 
december 2010 geopend te zijn in de vestiging Lijnbaan 3A, terwijl de ontheffingsprocedure 
nog tot 13 januari 2011 loopt.  

− De huizen in de omgeving zullen hoogstwaarschijnlijk in waarde dalen door de nabijheid 
van de vuurwerkopslag. Dit is een punt dat officieel gemeld moet worden bij verkoop van 
een woning. Het ligt in de lijn der verwachting dat het potentiële kopers zal afschrikken, 
zoals het ook de huidige bewoners afschrikt.  

− Er zal in de wijk vuurwerkvandalisme, geluids-, stank- en afvaloverlast ontstaan door het 
verkooppunt. 

− Er is sprake van opslag van vuurwerk gedurende het hele jaar, niet alleen voor deze 
vestiging maar ook voor andere vestigingen van BlaXX Vuurwerk.  

 
Daarnaast verwijten wij de gemeente niet zorgvuldig met de communicatie naar de bewoners te zijn 
omgegaan. Niet de gemeente heeft het initiatief genomen voor de informatieavond op 1 december, 
maar BlaXX Vuurwerk. Tevens is het niet aan de orde gekomen tijdens het wijkoverleg van het 
Zijlkwartier met de gemeente, terwijl de gemeente had kunnen weten dat dit bij uitstek een gevoelig 
onderwerp is. Zoals blijkt uit de grote opkomst op de bijeenkomsten met buurtbewoners op 1 en 16 
december. 
 
Naast deze bezwaren, hebben wij de volgende vragen voor het gemeentebestuur: 

− Kunt u verklaren waarom toch wordt geadverteerd met verkoop van vuurwerk nog in 2010 
hoewel de ontheffingsprocedure nog loopt tot 13 januari 2011 en wethouder Wassenaar 
tijdens de bijeenkomst op 1 december heeft toegezegd dat deze eerst doorlopen moet 
worden voordat een beslissing genomen kan worden genomen door het college? 

− Hoe is het mogelijk dat BlaXX vuurwerk ondanks twee door de gemeente opgelegde 



bouwstops toch door kan gaan met de voorbereidingen voor de opslag en verkoop? 
− Hoe is het mogelijk dat de eerste bouwaanvraag bij de gemeente 'zoek' is geraakt, zoals door 

BlaXX Vuurwerk tijdens de bijeenkomst op 1 december is aangegeven? 
 
Door dit alles is een groot gevoel van onbehagen en onmacht ten aanzien van de lopende procedure 
ontstaan bij de bewoners van de wijk. Dit terwijl het nieuwe gemeentebestuur bij zijn aantreden  
juist heeft benadrukt meer te luisteren naar de inwoners van Leiderdorp en hun bezwaren serieus te 
nemen. Dit is mede de reden geweest om handtekeningen ter ondersteuning van dit bezwaarschrift 
te verzamelen in de directe omgeving van de Lijnbaan met als resultaat 127 handtekeningen. 
Bijgaand treft u deze aan.  
 
Op grond van bovenstaande argumenten vragen wij u ernstig te overwegen om geen vergunning te 
verstrekken. Mocht blijken dat er geen formele of procedurele gronden zijn om de ontheffing te 
verlenen, dan willen wij het gemeentebestuur met klem verzoeken in ieder geval een limiet te 
stellen aan de hoeveelheid op te slaan vuurwerk en de termijn waarop deze wordt opgeslagen. 
Bijvoorbeeld door maximaal één maand opslag per jaar van vuurwerk toe te staan en ook aan de 
restvoorraad die gedurende het hele jaar wordt opgeslagen een limiet te stellen.  
 
Daarnaast willen wij het gemeentebestuur dringend verzoeken om het bestemmingsplan zodanig 
aan te passen, dat nieuwe mogelijkheden voor de opslag en verkoop van vuurwerk uitgesloten 
worden.  
 
Met vriendelijke groeten, namens alle ondertekenaars, 
 
 
J. Roest 
 
 


