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Einde aan paasvuren?
Strengere criteria zet
tradities op het spel

Garage 

Brummel
Peesterstraat 6, Norg

Tel. 0592 - 614069

Voor onderhoud groot

en klein moet u bij 

Garage Brummel zijn.
Onderhoud en verkoop alle merken

cohesie van de dorpen, daarom
willen zij graag in gesprek met de
gemeente om te zoeken naar een
compromis om deze traditie te
kunnen voortzetten.

FIETSVERHUUR

Twee jaar gratis service en onderhoud

Westeind 16,- T: 06 - 466 862 29
www.fietsservicenorg.nl

Strengere regelgeving lijkt een
eind te maken aan decennialange
tradities in Peest en Zuidvelde.
De brandweer heeft de locaties
van de paasvuren daar afgekeurd
en derhalve krijgen beide plaat-
sen geen vergunning. Voorzitter
Jan van Staalduien van de Boer-
marke in Peest hoopt nog op een
gedoogbeschikking voor dit jaar,
maar dat zou ook de laatste keer
zijn in het dorp.  “Het gaat altijd
goed, en als er teveel risico’s zijn
in verband met harde wind, bla-
zen we het gebeuren af. Dat is in
het verleden ook gebeurd. We
gebruiken echt ons gezond ver-
stand wel. We zijn hier niet in
Scheveningen...” 

Volgens Van Staalduinen zijn er
niet of nauwelijks alternatieven in
de omgeving. Ja, dan kom je al
snel uit bij Staasbosbeheer en die
gaan daar echt niet aan meerken,
zo leert de ervaring. Ook in Zuid-
velde wijst men erop dat het
paasvuur in die plaats al veertig

jaar zonder problemen in de fik
gaat en gecontroleerd weer uit-
brand. Ër zijn nooit problemen ge-
weest.” 

Ondertussen wil de VVD Noor-
denveld de traditie van de paas-
vuren in Noordenveld graag in
ere houden. “Momenteel dreigt
een aantal paasvuren te verdwij-
nen, omdat deze niet voldoen
aan de criteria en dus geen ver-
gunning krijgen. Bijvoorbeeld de
paasvuren van Peest en Zuid-
velde. Hier wordt het paasvuur al
meer dan vijftig jaar op dezelfde
locatie gehouden, maar voldoet
het dit jaar niet aan de criteria.”

Dorpsbelangenverenigingen en
Boermarke’s staan met de han-
den in het haar, een traditie die zij
al jaren in ere houden, wordt
zoals het nu lijkt in de kiem ge-
smoord. Het paasvuur is niet al-
leen het vuur wat brand met
Pasen, ook draagt het bij aan de

Steeds strengere regelgeving zet tradities als het jaarlijkse paasvuur onder druk.
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