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Weert, 10 januari 2020

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van Weert

Van: Karin Duijsters, fractie Goubet-Duijsters

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

Onderwerp: Vuurwerk 2019 en tijdens de jaarwisseling 2019/2020

Geacht college,

Vanaf de jaarwisseling  2017/2018 zijn de afsteektijden ingekort, afsteken mag tussen 31 
december 18.00 uur en 1 januari  uur 02.00 uur ’s nachts. Echter twee jaar na dato blijkt dat 
deze afsteektijden niet door iedereen worden nageleefd. Het afsteken van vuurwerk door 
particulieren begint ieder jaar vroeger, de eerste knallen waren in onze gemeente al in 
september 2019 hoorbaar. Naar aanleiding hiervan is er door onze fractie een meldpunt 
vuurwerk overlast ingericht: https://melding-vuurwerk-weert.jouwweb.nl/  waar inwoners 
melding konden doen. Het meldpunt is geopend op 11 november 2019 en gesloten op 6 
januari 2020. In acht weken zijn er 888 mails, met in totaal 950 meldingen, afsteken van 
vuurwerk binnengekomen.  

Onze fractie heeft naar aanleiding van bovenstaand de volgende vragen die wij graag 
schriftelijk beantwoord zien:

1. In de raadsinformatiebrief van 16 december 2019 geeft u aan dat het project om 
het toezicht op het illegaal afsteken van vuurwerk in de buurt van kwetsbare 
objecten is uitgebreid met het preventieve toezicht in de hotspots, 
voortgekomen uit de meldingen gedaan bij het meldpunt vuurwerkoverlast en 
dat gedurende de laatste twee weken van het jaar minimaal 4 boa’s op 
wisselende werkdagen belast zullen zijn met dit project.  De werktijden van de 
boa’s zijn dagelijks van 07.00 uur tot 19:00 uur m.u.v. 31 december tot 18:00 
uur. 

a. De vraag gesteld door onze fractie tijdens de rondvraag, in de commissie middelen 
en bestuur van 10 december 2019,  was echter of het mogelijk was om een project in 
de avonduren te doen omdat uit de meldingen die bij het meldpunt binnenkwamen 
bleek dat de overlast van vuurwerk begon in de late middag tot laat in de avond.  
Waarom is hier niet effectiever op ingespeeld door de afdeling handhaving en 
toezicht?

b. Wat zijn de resultaten die bereikt zijn met het project en de uitbreiding met het 
preventieve toezicht in de hotspots, zoals vermeld in de raadsinformatiebrief? 



                                                                         �
2. Wat voor kosten voor preventieve maatregelen zijn er door de gemeente gemaakt om 

te voorkomen dat er tijdens de jaarwisseling 2019/2020 schade zou ontstaan aan de 
openbare ruimte?

3. Hoeveel inzet van personeel en materieel, door, namens of in opdracht van de 
gemeente Weert, is er ingezet om het vuurwerkafval na de jaarwisseling op te ruimen 
in de openbare ruimte en wat waren hiervan de kosten?

Onderstaande vragen hebben betrekking op de periode van september 2019 tot en met 5 
januari 2020. 

4. Wat voor schade is er toegebracht in de openbare ruimte ten gevolge van het 
afsteken van vuurwerk? Waar bestond deze schade uit en wat zijn hiervan de 
kosten?

5. Hoeveel meldingen van inwoners zijn er binnengekomen bij de afdeling handhaving 
en toezicht met betrekking tot het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wijken? 

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

7. Hoeveel meldingen van inwoners heeft de politie binnen gekregen met betrekking tot 
het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wijken?

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

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

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

11. Hoe vaak is er inzet van de brandweer nodig geweest ten gevolge van het afsteken 
van vuurwerk? Waar bestond deze inzet uit?

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

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Goubet-Duijsters

Karin Duijsters


