Technische vragen D66, CDA, Lokaal Liberaal, Burger Partij
Veldhoven, Senioren Veldhoven, VSA inzake Besluit Vuurwerk
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 22 september
Agendapunt 8.01: Keuzenota raad over vuurwerk tijdens de jaarwisseling

1. In de nota is niet duidelijk aan welke specifieke gebieden gedacht wordt om
vuurwerkvrije zones te maken, ze worden alleen omschreven en dit laat ruimte voor
vragen en velerlei uitleg.
Kunt u in een kaartje van Veldhoven aangeven welke gebieden concreet bekeken en
onderzocht worden? Het artikel dat genoemd wordt verwijst naar een
aanwijzingsbesluit ex art. 2:45 apv. Dit kaartje zou als basis kunnen dienen om alle
mogelijke vuurwerkvrije zones aan te geven.
2. In het besluit wordt niet meer gesproken over eventuele technische ondersteuning
voor handhaving. Is dit nu volledig uitbeeld of wordt gekeken of er nu of in de
toekomst een systeem gebruikt kan gaan worden die als ondersteuning van de
handhaving kan gaan helpen in handhaving, voor en tijdens jaarwisseling?
3. Daarnaast de vraag of de in het voorstel genoemde consultatie van om en
aanwonenden van potentiële vuurwerkvrije plekken nodig is en zo ja of men denkt
dat ruim op tijd zonder de inhuur van extra ambtelijke capaciteit, met eigen mensen
dus, kan worden uitgevoerd
4. Er wordt ook veel overlast ervaren van vooral illegaal vuurwerk dat afgestoken wordt
voor (en tijdens) de jaarwisseling. Dit is vaak ook het vuurwerk dat letsel en schade
oplevert. Op dat moment is heel Veldhoven een vuurwerkvrije zone. Is er een reden
om dit niet te noemen in dit besluit, niet in de overwegingen maar ook niet in het
besluit.

ANTWOORD:
1. De omschreven gebieden zijn als voorbeelden genoemd in de oordeelsvormende
raadsvergadering alsmede in de enquête onder inwoners. Het is echter nog niet
bekend of deze locaties zelf ook voorstander zijn van vuurwerkvrije zones. Dit
moet nog onderzocht worden, evenals welke specifieke gebieden hier allemaal
onder vallen. In ieder geval wordt door het op deze manier algemeen te stellen er
geen locatie vergeten wordt die aan de genoemde locatieomschrijving voldoet.
2. Voor deze jaargang is de technische ondersteuning tot op heden niet mogelijk
gebleken als gevolg van de Coronacrisis die van invloed is op de aanbiedende
partij. Desalniettemin blijven we als gemeente Veldhoven andere gemeenten
benaderen om samen met ons aan dit project deel te kunnen nemen zodat het
voor de aanbiedende partij wel mogelijk en kostendekkend is. Voor volgende
jaarwisselingen wordt technische ondersteuning ingebed binnen de bestaande
handhavingsmogelijkheden.
3. Consultatie van direct betrokkenen is nodig om te voorkomen dat we
vuurwerkvrije zones instellen op of bij gebieden waarbij de direct betrokkenen
juist de mogelijkheid willen hebben om aldaar siervuurwerk af te steken. Immers
knalvuurwerk en vuurpijlen worden landelijk toch al verboden. Als voorbeeld:
Severinus heeft jaarlijks een (kleine) vuurwerkshow voor eigen publiek
georganiseerd. Dit zou in een vuurwerkvrije zone niet mogelijk zijn geweest. Dit
kan binnen de huidig beschikbare capaciteit worden opgepakt.

4. Het is algemeen bekend dat er alleen op oudejaarsdag van 18.00 uur tot
nieuwjaarsdag 2.00 uur vuurwerk mag worden afgestoken. Alles buiten deze
tijdens is automatisch verboden tenzij het fop- en schertsvuurwerk betreft.
Derhalve is dit niet specifiek genoemd.

