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Bijlage(n): -

Geachte mevrouw Duijsters,

Op 13 januari 2020 hebben wij van u vragen ontvangen inzake vuurwerk rond de
jaarwisseling 2OL9-2020. Bij brief van 13 februari 2020 zijn deze vragen beantwoord
Naar aanleiding van de beantwoording hebben wij bij brief van 14 februari 2020
aanvu llende vragen ontvangen.

Onderstaand treft u de beantwoording van uw aanvullende vragen aan.

la. De vraag was echter: Waarom is hier niet effectiever op ingespeeld door de afdeling
handhaving en toezicht? Met andere woorden waarom was het in de planning niet
mogelijk om personeel in te zetten na 19.00 uur 's avonds om eenmalig een project in de
avonduren te doen, dit is ook door mij gevraagd tijdens de commissie middelen en
bestuur van 10 december 2019 ?

Aangezien voor dit project ook gebruik is gemaakt van de inzet van stagiaires bij het team
Stadstoezicht is in overleg tussen portefeuillehouder en teamleider besloten de inzet van
het project te laten lopen tot 19.00 uur. Het project heeft gelopen van 27 t/m 31
december 2019. Ook voor die tijd zijn er een drietal meldingen geweest waarop inzet is
gepleegd.

1b. Mogelijk dat de vraagstelling niet helemaal duidelijk was maar met resultaten werd
bedoeld hoe vaak is er toezicht geweest op het illegaal afsteken in de buurt van kwetsbare
objecten en hoe vaak is er toezicht geweest op de "hotspots"? Zijn er tijdens deze
controles mensen staande gehouden of bekeurd voor het afsteken van vuurwerk ?

Tijdens de projectperiode zijn er een zestal gemeentebrede controlerondes uitgevoerd
waar bij de volgende zorginstellingen is gesurveilleerd: woonzorgcentrum Hornehoof,
zorgcentrum Martinus, twee locaties voor begeleid wonen en het St. Jansgasthuis.
Daarnaast zijn een aantal hotspots meegenomen waar veel meldingen bij het meldpunt
zijn ingekomen: Boshoven (diverse locaties), Leuken (Leukerpark), Molenakker
(Molenakkerpark), Graswinkel (Zilvermeeuw, Houtsnip en Houtduif), Groenewoud en Biest
(rondom Philips van Horne), Centrum (parkeergarage) en Moesel (Nassaulaan/Frederik
Hendrikstraat).
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2. Het antwoord bevreemdt me omdat gedurende de uitvoering van deze maatregelen het
personeel toch niet ìngezet kon worden voor het werk dat zìj zouden verrichten als deze
maatregelen niet nodig waren. Met andere woorden de uitvoering hieruan is toch ten koste
gegaan van de reguliere uren die niet konden worden gebruikt voor het reguliere werk.
Graag een verduidelijki ng.

Het totale aantal uren dat is ingezet voor preventieve maatregelen is dermate gering dat
dit geen invloed heeft gehad op de reguliere werkzaamheden.

Met betrekking tot de antwoorden op de vragen 4 t/m t2 heeft u gevraagd om na te gaan
in hoeverre de gehele periode van september 2019 t/m 5 januari2O2O is meegenomen.

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 hieruan de
kosten? (b.v. bij het antwoord op vraag 4 mis ik de opgeblazen putdeksel in de wijk
Graswinkel, bij vraag 6 benoemt u de periode 9 december tot en met 31 december)
Er is geen registratie van een opgeblazen putdeksel in de wijk Graswinkel gevonden. Dit
wil overigens niet zeggen dat er geen melding is ingediend.
Voor het overige geen aanvulling op het eerdere antwoord.

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?

Over de periode september tot 9 december zijn geen verdere gegevens beschikbaar. Geen
aanvulling op het eerdere antwoord.

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

In aanvulling op de eerdere gegevens hebben wij van de politie nog het volgende
ontvangen:
September: geen vuurwerk meldingen ontvangen in de gemeente Weert
Oktober: ln totaal 5 vuurwerk meldingen ontvangen. 2 meldingen op Boshoven, 1 melding in
het centrum en 2 meldingen op Groenewoud.
1 Vm 5 januari: 1 vuurwerk melding in de wijk Graswinkel

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

Geen aanvulling op eerder antwoord.

9. Hoeveel illegaalvuurwerk heeft de politie aangetroffeñ c.e., in beslag genomen in de
gemeente Weeft?

Geen aanvulling op eerder antwoord.

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



Geen aanvulling op eerder antwoord.

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

De brandweer heeft laten weten dat het bij een inzet altijd heel moeilijk is om te bewijzen
dat vuurwerk de oozaak is van een brand. Er is geen aanvulling op het eerdere antwoord,

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

Aanvullend heeft de Stichting ons het volgende laten weten.
We hebben afgelopen jaar geen 'echte'vuurwerk slachtoffers gehad, waalvan de melder
100o/o kon zeggen dat het dier door vuurwerk gewond is geraakt.
Aan het einde van het jaar merken wij wel dat de vermiste huisdieren meldingen omhoog
schieten. Of dit gerelateerd is aan vuurwerk is helaas niet met zekerheid te zeggen.
Tuurlijk zitten er meldingen tussen waarvan het dier geschrokken is van een knal, maar of
dit voor 100o/o van de meldingen geldt is nooit met zekerheid te zeggen.

Voor de gemeente Weert waren dit ongeveer 25 meldingen. Ook hier kunnen wij helaas
geen exact aantal geven omdat veel mensen bellen dat ze net de hond kwijt zijn, we
maken daar een notitie van en mocht de hond na enkele uren nog niet gevonden zijn, dan
sturen wij de melder door naar onze website om een officiële vermist melding te maken.
Vaak worden honden binnen enkele uren weer gevonden en worden er dus geen officiële
meldingen gemaakt, waardoor ik het niet kan terug zoeken op een exact aantal.

Mocht u naar aanleiding van bovengenoemde antwoorden nog vragen hebben kunt u
contact opnemen met dhr. H.Wang van de afdeling VTH. Hij is bereikbaar via 0495-
57 52tS of h.wang@weert. n I

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
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