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Aan : Alle Tweede Kamerfracties
Geachte leden van de Tweede Kamer,
Onlangs ben ik begonnen met het schrijven van een informatief boek over het gebruik van consumentenvuurwerk in Nederland. Eén van de hoofdstukken zal ik wijden aan de actuele visie
van de Nederlandse politieke partijen met betrekking tot dit onderwerp. Graag verneem ik het
standpunt van uw fractie met betrekking tot het afsteken van het consumentenvuurwerk. Bent
u bijvoorbeeld voorstander om dit in Nederland te verbieden? Of bent U voorstander van uitsluitend door de overheid georganiseerde vuurwerkevenementen. Hoe kijkt u tegen het ontwikkelen en stimuleren van milieuvriendelijk vuurwerk aan?
Het kan ook zijn dat u nog geen standpunt heeft ingenomen over dit onderwerp. In dit geval
hopen wij dit ook van u te mogen vernemen. Ook ben ik benieuwd of Uw fractie ten aanzien
van dit thema een ideaalbeeld voor ogen heeft. Stel Uw partij zou het in Nederland helemaal
voor het zeggen hebben. Uw partij zou geen concessies hoeven te doen aan ander politieke
partijen, wat zou dan Uw wens zijn ten aanzien van het afsteken van het consumentenvuurwerk in Nederland.
Als u daar geen uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft zou ik uw reactie integraal willen opnemen in
het uit te geven boek, dat eind dit jaar zal verschijnen. Met het schrijven van dit boek hoop ik
samen met anderen een bijdrage te kunnen leveren aan de ontstane maatschappelijke discussie
in Nederland over dit onderwerp.
Een deel van de opbrengst van dit zal ten goede komen aan projecten in Afrika via de organisatie Terres des Hommes. Ik stel het bijzonder op prijs om iets van u te mogen vernemen en zie
Uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met dank voor Uw medewerking en vriendelijke groet,

Drs. Johan L. Meijering

