Advies Cultuurraad – 03/05/2020
Betreft: vuurwerk op Latem Kermis
Context
Op 09/04/2020 ontving de GRC-voorzitter de vraag van Masha Tack, vrijetijdsconsulente, om advies te
geven betreffende het al dan niet voorzien van vuurwerk op Latem Kermis.
Masha legde de volgende keuzes voor:
• terug naar een klassiek vuurwerk
• naar een diervriendelijk vuurwerk (lees lasershow of dergelijke)
• een alternatief
Voorbereiding advies
De vraag van Masha werd voorgelegd in de online GRC-bestuursvergadering van 20/04/2020, waarbij
de mening van ieder bestuurslid werd gevraagd.
De GRC-voorzitter heeft bovendien de bestuursleden die niet aanwezig waren in de
bestuursvergadering per e-mail bevraagd.
De meningen waren verdeeld:
• klassiek vuurwerk: 4
• geen vuurwerk: 3;
• gemengd vuurwerk (met lasershow): 4
• onthouding: 2;
• 1 bestuurslid heeft niet geantwoord.
Argumenten pro vuurwerk:
• het klassiek vuurwerk op de kermis is een traditie in Latem en hoort bij de kermis. De gezamenlijke
verwondering en verbazing bij de knallen en vuurfiguren maakt deel uit van de kermissfeer en van
de folklore;
• het klassiek vuurwerk trekt een groot aantal dorpsbewoners aan, waaronder veel gezinnen. De
laatste jaren kwamen er gemiddeld tussen de 1.500 en 1.800 Latemnaars het vuurwerk bewonderen;
• als de gemeente een klassiek vuurwerk organiseert, worden wellicht alle veiligheidsmaatregelen
gerespecteerd. Het vuurwerk in Latem doet zich slechts één keer per jaar voor. Rekening houdend
met andere stoorzenders voor mens en dier, zoals vliegtuigen, straaljagers, luchtballonnen,
autoverkeer, zware tractors, jachtgeweren, zou één keer vuurwerk geen probleem mogen zijn. De
gemeente zou kunnen oproepen om - indien mogelijk - dieren binnen te houden.
Argumenten tegen vuurwerk:
• als dierenvriend kan je klassiek vuurwerk nog moeilijk verdedigen: dieren hebben schrik van
vuurwerk en breken uit;
• ook mensen kunnen last hebben van de knallen, vb. oorklachten, slaapproblemen;
• vuurwerk blijft gevaarlijk: brandgevaar en brandwonden.
Advies
Rekening houdend met de verschillende meningen onder de bestuursleden en met de pro’s en contra’s,
adviseert de GRC de piste van een combinatie van een minimaal vuurwerk met een lasershow, die aan
de volgende voorwaarden voldoet:
• het vuurwerk beantwoordt aan alle veiligheidsmaatregelen en houdt zoveel mogelijk rekening met
het welzijn van mens en dier;
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• de technische ondersteuning van de lasershow, op vlak van licht, geluid en de coördinatie van beide,
moet optimaal zijn. De logistieke problemen van vorig jaar hebben wellicht tot minder enthousiasme
bij de aanwezigen geleid. Bovendien dient ook de timing t.o.v. de rest van het kermisprogramma
gerespecteerd te worden. Het ‘Feestcomité Latem kermis’ is - op basis van hun expertise - bereid
de organisatie van zo’n evenement op zich te nemen;
• de combinatie moet budgettair verantwoord zijn.
Indien het College toch niet voor vuurwerk kiest, stellen een aantal GRC-leden als alternatief een
avondspektakel voor met 1 of 2 spectaculaire acts gedurende een half uur, bijvoorbeeld een vuurdansshow met vuurspuwers. Het straattheater zoals dat in Eke, Gent en Antwerpen bestaat zou
daarvoor ook een goede inspiratiebron kunnen zijn.
Het risico dat een dergelijk evenement minder publiek zal aantrekken is echter reëel.
De zondagavond van de kermis moet in ieder geval een sfeervolle avond blijven, waarbij zoveel mogelijk
dorpsgenoten naar het dorp afzakken en de dorpskern de sociale ontmoetingsplaats bij uitstek van de
avond is.
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