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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Artikel 40 RvO-vragen van SP-fractie Weert over vuurwerk rond jaarwisseling 2077/20t8

Voorstel

De vragen te beantwoorden conform bijgevoegde concept-antwoordbrief.

Inleiding

Raadslid mevrouw K. Duijsters heeft namens de gemeenteraadsfractie van de SP vragen
gesteld over vuurwerk rond de afgelopen jaarwisseling.

Beoogd effect/doel

Het doel van dit voorstel is de gestelde vragen te beantwoorden.

Argumenten

N.v.t.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

In te vulten door het B&.W secretariaat:
!.Akkoord

dlttoord met tÊkstuel
bnnde.r, nt.: þpi¿

aånpassi ng door portefeui llehouder

E Niet akkoord
! Gewijzigde versie

n A-stuk
tr B-stuk
û C-stuk

De secretaris,

Totaâl aantal pagina's: 2
Pagina 1

/;,s

Afdel¡ng

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

Vergunning, Toezicht en handhaving

Wim Gootzen (o4es-s75636)

A.A.M.M. (Jos) Heijmans

B&W-voorstel:
D)-35227

Zaaknummer:
33223

Publicatie:
r

S B

I

W

F9F,

W

PS

W

GG

W

MvdH

akkoord

V lt '{il uÛ
bespreken

7 qr
Soort besluit: Besluit college

De di recteur,

Weert,
19 januari 2018

Besl¡ssin Nummer: iO



Extern:

Com m u nicatie/ pa rticipatie

De SP-fractie informeren door middel van bijgevoegde brief. De griffier stelt die ook
beschikbaar aan de overige raadsleden.

Overleg gevoerd met

Intern:

¡ Peter Claassen, Hoofd afdeling Openbaar Gebied
¡ Ton Lemmen, Kabinetchef
. Willie Konings, Coördinator Stadstoezicht

. Miriam Goudberg, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Unit Zuidllocatie
Weert, Locatiemanager

r Peter de Vos, Politie, RBT Weert, Operationeel Specialist-C
r Mayke Breeuwer, Sint Jans Gasthuis, Communicatie
. Dennis Stultiens, Brandweer Weert, Postcommandant
. Telefonist/Receptionist (N.N.), Stichting Dierenambulance Midden-Limburg

Bijlagen

Concept-a ntwoord brief
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GEMEENTE vVEERT

SP-fractie Weert
Mevrouw K. Duijsters
Sutjensstraat 10 C
6006 HW WEERT

Weert, 6 februari 2018

Onderwerp
Ons kenmerk

artikel 40 RvO-vragen - vuurwerk jaarwisseling 2OL7/2018
zaaknummer 33223

Beste mevrouw Duijsters,

Op 9 januarí 2018 heeft u, namens de SP-fractie Weert, vragen gesteld in verband met
het vuurwerk rond de afgelopen jaarwisseling. Die vragen staan hieronder met daarbij de
antwoorden.

1. waren er in de gemeente weert vuurwerkvrije zones aangewezen?(rn het
verleden is dit immers toegezegd.) zo ja, op welke plaatsen? Zo nee waarom
niet?
Nee. Er is in het verleden geen aanleiding daartoe geweest. Overigens, een toezegging tot
het aanwijzen van vuurwerkvrije zones is niet gedaan.

2. Is er schade toegebracht in de openbare ruimte ten gevolge van het afsteken
van vuurwerk? Zo ja, waar bestond deze schade uit en wat zijn hiervan de
kosten?
Ja, er is schade toegebracht in de openbare ruimte. Dat wil zeggen aan gemeentelijke
eigendommen. Het betreft voornamelijk vernielde prullenbakken. De kosten van de
vervanging van de beschadigde bakken bedragen ongeveer € 6.500,00. Overige schades
in de openbare ruimte, dat wil zeggen van eigendommen van derden (zoals bijvoorbeeld
brievenbus Boshoven), zijn niet bekend.

3. Is er extra inzet handhaving vanuit de gemeente geweest op 31 december tot
18.OO uur? Zo ja, waar bestond deze inzet uit en wat waren hiervan de
resultaten? Zo nee, waarom niet?
31 december 2OL7 was een koopzondag. Van 13.00 tot 17.00 uur waren derhalve
medewerkers van Stadstoezicht in dienst. Bij navraag bij de dienstdoende medewerkers
rond 14.00 uur door de coördinator Stadstoezicht bleek dat er geen sprake was van
overlast door vuurwerk. Tijdens de dienst zijn er verder geen meldingen over vuurwerk
binnengekomen bij Stadstoezicht. Overigens was er buiten genoemde tijden die zondag
ook nog piketdienst. Bij de medewerker piket zijn geen meldingen over vuurwerk door
inwoners ingediend.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-ma¡f : gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



4. Is er extra politie ingezet op 31 december tot 18.OO uur voor controle met
betrekking tot de afsteektijden van vuurwerk? Zo ja, waar bestond deze inzet
uit? Zo nee, waarom niet?
5. Hoeveel meldingen van inwoners heeft de politie binnen gekregen op 31
december tot 18.OO uur met betrekking tot het afsteken van vuurwerk en vanuit
welke wijken?
6. Welke actie heeft dc politie op deze meldingen genomen en wat waren de
resultaten hiervan?
7. Hoeveel illegaal vuurwerk heeft de politie aangetroffen c.q., in beslag
genomen in de gemeente Weert?
De vragen 4 tot en met 7 zijn voorgelegd aan de Politie. Daarop is het volgende antwoord
ontvangen: "De inzet voor de controle vuurwerk op 31 december 2017 tot 18.00 tJur was,
naast de reguliere eenheden, de inzet van een projectpatrouille (2 politieambtenaren); 10
meldingen op verschillende locaties. De meldingen kwamen vanuit verschillende wijken, oa
de wijken Keent, Fatima, Molenakker, Graswinkel en Leuken. Er is actief op gereden/
gelopen. Resultaat: 3 verwijzing naar bureau HALT. Al met al een rustig verlopen
oudjaar."

8. Hoeveel mensen hebben zich gemeld bij de spoedeisende hulp SJG met letsel
ten gevolge van vuurwerk?
Bij navraag is het volgende antwoord ontvangen: "Er heeft zich met de jaarwisseling één
persoon gemeld op de Spoedeisende Hulp naar aanleiding van een vuurwerkincident. De
persoon is behandeld door de oogarts en vervolgens weer naar huis gegaan."

9. Is er inzet van de brandweer geweest ten gevolge van het afsteken van
vuurwerk? Zo ia, hoe vaak en waar bestond deze inzet uit?
Info Brandweer: in de nacht van oud op nieuw (even na 00.00 uur) 1 autobrand aan de
Serviliusstraat, welke aantoonbaar veroorzaakt was door vuurwerk.

10. Hoeveel meldingen zijn er binnengekomen van gewonde dieren ten gevolge
van vuurwerk bij de Stichting dierenambulance Midden-Limburg en waaruit
bestonden deze verwondingen?
Bij telefonische navraag werd geantwoord dat er geen meldingen van door vuurwerk
verwonde dieren zijn geweest.

11. Hoe hebben de bewoners van het AZC het afsteken van vuurwerk in de
nabijheid van het AZC ervaren?
Van de locatiemanager hebben wij het volgende vernomen:
"Het was erg rustig. Bewoners gingen zelfs de stad in om naar het vuurwerk te kijken
Rond om het AZC was het erg rustig wat vuurwerk betreft. Bijna niets te horen."

12. Hoeveel extra inzet van personeel en materieel, door, namens of in opdracht
van de gemeente Weert, is er ingezet om het vuurwerkafval op te ruimen in de
openbare ruimte en wat waren hiervan de kosten?
Er is geen extra opdracht uitgegaan naar derden om extra personeel in te zetten voor het
opruimen van vuurwerkafval. Prio Verve en Reinigingsdienst Weert zijn op 2 januari met
de reguliere opruimwerkzaamheden gestart. Dat ze vuurwerkafual tegen zijn gekomen is
logisch maar dit heeft niet geleid tot extra inzet of extra kosten.



13. Is het bekend bij de gemeente dat in de eerste 2 uur van 2018 de
concentratie van fijnstof, ten gevolge van het afsteken van vuurwerþ in de lucht
4O keer zo hoog is dan normaal en dat het inademen hiervan schadelijk is voor
de gezondheid, vooral voor mensen met een zwakke gezondheid of longziekte?
Zo exact is dat niet bekend. In de regel kan iedereen bij ademhaling wel voelen dat het
afsteken van vuurwerk tijdelijk negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van de lucht.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

\

A.A.M.M eG rinkman
secretaris burgemeester



SP fractie Weert
Sutjensstraat l0 c
6006HW Weert

www.weert.sp.nl
weert@sp.nl

Weert, 9 januari 2018

Aan:
Van:
Betreft:
Onderwerp:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Weert
Karin Duijsters, SP-fractie Weert
Schriftelijke vragen, conform artikel40 van het reglement van orde
Vuunruerk rond jaanruisseling 2017 12018

Geacht college,

Naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk door particulieren rond de jaarwisseling en
het beperken van de afsteektijden van vuurwerk op 31 december 2017, tussen 18.00 uur en
I januari 2018 uur 02.00 uur's nachts, heeft de SP fractie de volgende vragen die wij graag
schriftelijk beantwoord zien:

1. Waren er in de gemeente Weert vuurwerkvrije zones aangewezen?(ln het verteden is dit
immers toegezegd.) Zo ja, op welke plaatsen? Zo nee waarom niet?

2. ls er schade toegebracht in de openbare ruimte ten gevolge van het afsteken van
vuurwerk? zo ja, waar bestond deze schade uit en wat zijn híervan de kosten?

3. ls er extra inzet handhaving vanuit de gemeente geweest op 31 december tot 18.00 uur?
Zo ja, waar bestond deze inzet uit en wat waren hiervan de resultaten? Zo nee, waarom niet?

4. ls er extra politie ingezet op 31 december tot 18.00 uur voor controle met betrekking tot
de afsteektijden van vuurwerk? Zo ja, waar bestond deze inzet uít? Zo nee, waarom niet?

5. Hoeveel meldingen van inwoners heeft de politie binnen gekregen op 31 december tot
18.00 uur met betrekking tot het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wijken?

6. Welke actie heeft de politie op deze meldingen genomen en wat waren de resultaten
hiervan?

7. Hoeveel illegaal vuurwerk heeft de politie aangetroffen c.q., in beslag genomen in de
gemeente Weert?

8. Hoeveel mensen hebben zich gemeld bij de spoedeisende hulp SJG met letsel ten
gevolge van vuunrerk?

9. ls er inzet van de brandweer geweest ten gevolge van het afsteken van vuurwerk? Zo ja,
hoe vaak en waar bestond deze inzet uit?

10. Hoeveel meldingen zijn er binnengekomen van gewonde dieren ten gevolge van
vuurwerk bijde Stichting dierenambulance Midden-Limburg en waaruit bestonden deze
verwondingen?



11. Hoe hebben de bewoners van het AZC het afsteken van vuurwerk in de nabijheid van het

AZC ervaren?

12. l-loeveel extra inzet van personeel en materieel, door, namens of in opdracht van de

gemeente Weert, is er ingezet om het vuurwerkafual op te ruimen in de openbare ruimte en

wat waren hiervan de kosten?

13. ls het bekend bij de gemeente dat in de eerste 2 uur van 2018 de concentratie van

frjnstof, ten gevolge van het afsteken van vuurwerk, in de lucht 40 keer zo hoog is dan

normaal en dat het inademen hiervan schadelijk is voor de gezondheid, vooralvoor mensen

met een zwakke gezondheid of longziekte?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie Weert,

Karin Duijsters


