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C. Gulpen

Geachte heer Janssen,
Op 6 januari 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
vuurwerkvrije zones. Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw
vragen aan.
Inleiding
De laatste jaren is de hoeveelheid en de zwaarte van het vuurwerk dat wordt
afgestoken ruim voor en tijdens de Jaarwisseling spectaculair gestegen. Dat leidt niet
alleen tot ongelukken en schade, steeds meer mensen storen zich aan de overlast die
vooral wordt veroorzaakt door harde knallen, te vroeg afgestoken vuurwerk en
onveilige situaties op straat. Bekend is, dat steeds meer gemeenten het afsteken van
vuurwerk willen reguleren, zeker nu ze daarin worden gesteund door een recente
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die het college
van B&W toestaat om vuurwerkvrije zones in te stellen. Met het oog op enerzijds de
gevaren op letsel door vuurwerk en anderzijds de overlast waardoor vooral kwetsbare
groepen in onze samenleving veel overlast ervaren, heeft GroenLinks de volgende
vragen:
Vraag 1

Antwoord

Is het college bereid om dit jaar een aantal vuurwerkvrije zones
rondom bepaalde zorg- en weizijnsinsteilingen (bijvoorbeeld De Egte
en Vastrada) en rondom seniorenwoningen, dierenpensions en
kinderboerderijen in te stellen om haar zorgplicht ten opzichte van de
kwetsbare huishoudens op die locaties na te komen? Indien nee,
waarom niet?
Het overlastbeeld dat u schetst ten aanzien van kwetsbare doelgroepen of
objecten, herkennen wij niet. We krijgen relatief weinig meldingen binnen
van overlast door vuurwerk. Sterker nog, begrijpen we van bewoners van
zorg- en weizijnsinsteilingen ook dat ze genieten van het vuurwerk. Wij zijn
dan ook niet voornemens om vuurwerkvrije zones aan te wijzen, maar
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kiezen ervoor om in te zetten op toezicht op het afsteken van vuurwerk
buiten de daarvoor toegestane tijden.
Vraag 2

Antwoord

Welke maatregelen heeft het college afgelopen jaar genomen of zal
het dit jaar nemen om er op toe te zien dat vuurwerk alleen op
toegestane tijden wordt afgestoken, en dus niet de hele dag en zelfs
dagen voor de jaarwisseling?
Zowel politie als de Boa's zijn bevoegd om op te treden wanneer wordt
geconstateerd dat buiten de daarvoor toegestane tijden vuurwerk wordt
afgestoken. Net zoals in 2015 hebben we ook afgelopen jaar een Boa,
samen met een medewerker van de politie, op pad gestuurd om in de
dagen voorafgaand aan de jaarwisseling hier op toe te zien. Concreet
hebben deze controles op 29, 30 en 31 december plaatsgevonden. We
zijn voornemens de controles komend jaar in stand te houden.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethot Iers van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

buifemeester

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
Pagina 2 van 2-519259

