
Weert, 15 februari 2021

Aan:    Het College van Burgemeester en Wethouders van Weert

Van:    Karin Duijsters, fractie Duijsters

Betreft:    Schriftelijke vragen, conform artikel 40 van het reglement van 
orde

Onderwerp: Vuurwerk 2020-2021

Geacht college,

Bij het meldpunt vuurwerkoverlast Weert zijn, in de periode van 10 november 
2020 tot en met 2 januari 2021, 369 meldingen gedaan door inwoners met 
betrekking tot overlast door het afsteken van vuurwerk. Dit zijn er aanzienlijk 
minder dan in deze periode een jaar geleden. Hierbij dient echter wel vermeld 
te worden dat het door ons ingestuurde persbericht naar weertdegekste niet 
geplaatst is. Een jaar geleden was dit wel het geval en bleek na de plaatsing 
dat het aantal meldingen verdubbelden mogelijk omdat inwoners het 
meldpunt door plaatsing op weertdegekste beter wisten te vinden. 
Opmerkelijk is het feit dat van een relatief groot gedeelte van de te horen 
knallen in de gemeente Weert in de bovengenoemde periode geen melding is 
gedaan. Vuurwerk afsteken was tijdens de afgelopen jaarwisseling verboden. 
Naar aanleiding van bovenstaand heeft onze fractie vragen die wij graag 
schriftelijk beantwoord willen zien.

1)Op welke wijze heeft de gemeente Weert gecontroleerd op het illegaal 
afsteken van vuurwerk in de gemeente Weert?

2)Hoeveel bekeuringen zijn er in de periode van 10-11-2020 tot en met 
02-01-2021 uitgeschreven? Graag specificeren in het aantal bekeuringen 
uitgedeeld door de gemeentelijke boa’s en door de politie.

3)In het bijgevoegde pdf blijkt dat de meeste meldingen vanuit de wijk 
Molenakker en Kampershoek zijn gedaan. De overzichten en plaatsen 
per wijk zijn door ons via een tweewekelijkse update aan gemeente en 
politie doorgegeven. In hoeverre heeft zowel gemeente en politie de 
inzet hierop aangepast?



4)De meeste overlast meldingen zijn gedaan in het tijdsbestek 20.00- 
22.00 u. Heeft de gemeente en de politie hierop ingespeeld?

5)De laatste 3 dagen van het jaar heeft er een vuurwerkproject gedraaid 
tussen de gemeente en de politie. Wat is hiervan het resultaat? Welke 
aandachtsvelden zijn er meegenomen en tussen welke tijdstippen heeft 
dit project plaatsgevonden?

6)Op 1 januari 2021 om 00.00 tot en met 00.30 uur, is er in de gemeente 
Weert vuurwerk afgestoken, terwijl dit verboden was. Op welke wijze is 
er gecontroleerd door gemeente en door de politie?

7)Bijgevoegd enkele foto’s van vernielde prullenbakken. Wat zijn de 
totale kosten door schade aan gemeentelijke eigendommen in de 
periode van 10 november 2020 tot en met 2 januari 2021?

8)Zijn er mensen op de eerste hulp behandeld met vuurwerkletsel in de 
oudjaarsnacht? Zo ja, hoeveel en waar bestond het letsel uit?

9)Zijn er bij de dierenambulance meldingen gedaan van vermiste of 
verwonde dieren door vuurwerk in de periode van 10 november 2020 tot 
en met 2 januari 2021?

Bijgevoegd pdf alle meldingen meldpunt vuurwerkoverlast weert

4 tal foto’s van vernielingen

Met vriendelijke groet,

Namens Fractie Duijsters

Karin Duijsters






