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Update 10 december  Update 10 december  

Het meldpunt is nu vier weken geopend, in totaal zijn er 401 meldingen binnengekomen.
Vanaf 26 november tot en met 9 december zijn er 258 nieuwe meldingen bijgekomen. In
de derde week zijn er 172 meldingen binnengekomen en de afgelopen week 86. Het viel
de afgelopen week op dat er veel minder knallen hoorbaar waren. Oorzaak is mogelijk de
weersomstandigheden omdat het de afgelopen week een paar dagen zeer mistig is
geweest. Wat opvalt is dat tijdens het weekend het aantal meldingen toeneemt, met
name ook overdag. Door de week wordt er met name als het donker is rond 17.30 uur tot
laat in de avond vuurwerk afgestoken. Vanuit elke wijk komen meldingen binnen met
uitzondering van Altweerterheide. 

 

Vanuit Boshoven komen de meeste meldingen binnen. In totaal 45. Bloemenbuurt en de
omgeving Heiligenberg/Keverberg.

Hierna volgt Leuken 36 meldingen. Locatie Leukerpark achter speeltuin bij volkstuintjes
en omgeving Vrouwenhof met name bij de skatebaan.

Molenakker Kampershoek 33 meldingen. Locatie Scheepsbouwkade, Molenakkerpark en
Smalbeekpad.

Graswinkel 31 meldingen locatie Zilvermeeuw en school.

Moesel 29 hier komt geen speci�eke locatie naar voren.

Groenenwoud 26 en Biest 13 in deze twee wijken valt op dat de meeste overlast vanaf
locatie rondom Philips van Horne na schooltijd rond 15.00 uur is en in de pauzes.              
                           

Keent 14 hier komt ook geen speci�eke locatie naar voren.

Vanuit Weert-centrum komen relatief weinig meldingen. Wat opvalt is dat de
parkeergarage c kwartier hier naar voren komt.

 

Update 26 novemberUpdate 26 november



Het meldpunt is nu 14 dagen geopend. Tot en met 25 november zijn er 143 meldingen
binnengekomen van vuurwerk dat in onze gemeente wordt afgestoken.

Van de 16 wijken in Weert zijn er vanuit 12 wijken meldingen binnengekomen. Van het
overgrote deel van de meldingen bestaat de overlast uit zwaar knal vuurwerk. Wijken
zonder melding zijn Kazernelaan, Laar en Hushoven, Tungelroy en Altweerterheide.
Hieronder de vier wijken waar de meeste meldingen vandaan komen en locaties waar het
meest wordt afgestoken.

 

Wat opvalt is dat de wijk Boshoven koploper is met 43 meldingen. Locatie Vrakker west,
omgeving Korenbloemstraat. Tijdstip vanaf 17.30 uur tot middernacht.

Hierna Molenakker/Kampershoek met 29 meldingen. Locatie Scheepsbouwkade onder
viaduct in de avonduren vanaf 17:00 uur. Overdag op tijden dat scholieren naar school
gaan om 08.00 uur en 's middags naar huis �etsen rond 15:00 uur �etspad
Helmondseweg.

Groenewoud met 23 meldingen. Overdag locatie rondom Philips van Horne en in de
avonduren tussen 20:00 uur en 22:00 uur in het park Aan de Bron.

Graswinkel met 20 meldingen. Overdag en in de avonduren locatie voetbalveld en het
�etspad nabij Zilvermeeuw.


