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Weert, 9 januari 2018 
 
Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders van Weert 
Van:  Karin Duijsters, SP-fractie Weert 
Betreft: Schriftelijke vragen, conform artikel 40 van het reglement van orde 
Onderwerp: Vuurwerk rond jaarwisseling 2017/2018 
 
Geacht college, 
 
Naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk door particulieren rond de jaarwisseling en 
het beperken van de afsteektijden van vuurwerk op 31 december 2017, tussen 18.00 uur en 
1 januari 2018 uur 02.00 uur ’s nachts, heeft de SP fractie de volgende vragen die wij graag 
schriftelijk beantwoord zien: 
 
1.   Waren er in de gemeente Weert vuurwerkvrije zones aangewezen?(In het verleden is dit 
immers toegezegd.) Zo ja, op welke plaatsen? Zo nee waarom niet?  
 
2.   Is er schade toegebracht in de openbare ruimte ten gevolge van het afsteken van 
vuurwerk? Zo ja, waar bestond deze schade uit en wat zijn hiervan de kosten? 
 
3.   Is er extra inzet handhaving vanuit de gemeente geweest op 31 december tot 18.00 uur? 
Zo ja, waar bestond deze inzet uit en wat waren hiervan de resultaten? Zo nee, waarom niet? 
 
4.   Is er extra politie ingezet op 31 december tot 18.00 uur voor controle met betrekking tot 
de afsteektijden van vuurwerk? Zo ja, waar bestond deze inzet uit? Zo nee, waarom niet? 
 
5.   Hoeveel meldingen van inwoners heeft de politie binnen gekregen op 31 december tot 
18.00 uur met betrekking tot het afsteken van vuurwerk en vanuit welke wijken? 
 
6.   Welke actie heeft de politie op deze meldingen genomen en wat waren de resultaten 
hiervan? 
 
7.   Hoeveel illegaal vuurwerk heeft de politie aangetroffen c.q., in beslag genomen in de 
gemeente Weert? 
 
8.   Hoeveel mensen hebben zich gemeld bij de spoedeisende hulp SJG met letsel ten 
gevolge van vuurwerk? 
 
9.   Is er inzet van de brandweer geweest ten gevolge van het afsteken van vuurwerk? Zo ja, 
hoe vaak en waar bestond deze inzet uit? 
 
10. Hoeveel meldingen zijn er binnengekomen van gewonde dieren ten gevolge van 
vuurwerk bij de Stichting dierenambulance Midden-Limburg en waaruit bestonden deze 
verwondingen? 



 

 

11. Hoe hebben de bewoners van het AZC het afsteken van vuurwerk in de nabijheid van het 
AZC ervaren? 
 
12. Hoeveel extra inzet van personeel en materieel, door, namens of in opdracht van de 
gemeente Weert, is er ingezet om het vuurwerkafval op te ruimen in de openbare ruimte en 
wat waren hiervan de kosten? 
 
13. Is het bekend bij de gemeente dat in de eerste 2 uur van 2018 de concentratie van 
fijnstof, ten gevolge van het afsteken van vuurwerk, in de lucht 40 keer zo hoog is dan 
normaal en dat het inademen hiervan schadelijk is voor de gezondheid, vooral voor mensen 
met een zwakke gezondheid of longziekte?  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de SP fractie Weert, 
 
Karin Duijsters 


