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Beste mevrouw Duijsters,
U heeft schriftelijke vragen gesteld over het vuurwerk rond de jaarwisseling 2OI7/2OtB.
Bij brief van 6 februari 2018 hebben wij u antwoord gegeven op die vragen.
In reactie op de antwoordbrief heeft u nog twee aanvullende vragen gesteld. Die vragen
worden hieronder weergegeven met daarbij telkens het antwoord.

Vraag 1: U geeft als antwoord op vraag 3 dat het koopzondag was op 31
december 2OL7 en dat de medewerkers van stadstoezicht van 13.OO uur tot
L7.OO uur in dienst waren. Zijn deze medewerkers alleen ingezet in de
binnenstad of ook in de rest van Weert. Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De inzet van de medewerkers van Stadstoezicht betrof met name de
binnenstad. Er werd rekening gehouden met mogelijke inzet in de wijken in voorkomende
gevallen. Daartoe was er piketdienst. De medewerkers waren derhalve standby voor de
wijken. Daartoe was een dienstauto zodanig nabij geparkeerd dat de medewerkers in
voorkomende gevallen zeer snel in de betreffende wijk aanwezig konden zijn. Op grond
van eerder opgedane ervaringen was er geen aanleiding voor extra inzet in de wijken.
Vandaar de keuze voor de aangegeven inzet van de medewerkers van Stadstoezicht op
zondag 31 december 2018.

Vraag 2: Vraag 7 is niet beantwoord. Hoeveel illegaal vuurwerk heeft de politie
aangetroffetr c.e., in beslag genomen in de gemeente Weet?
Antwoord: Bij navraag bij de Politie is ons meegedeeld dat zij ongeveervijf kilo illegaal
vuurwerk in beslag hebben genomen. Het betrof knalvuurwerk.
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