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Onderwerp: Beantwoording artikel 41-vragen vuurwerkoverlast.

Geachte heer Dritty,

Verzonden op

- 9 VkMAl 2018

In uw brief van 2 februari 2018, geregistreerd als documentnummer 18.03502, heeft u vragen 
gesteld over vuurwerkoverlast in de nachtelijke uren.
Onderstaand treft u de antwoorden op deze vragen aan.

Vraag 1
Worden er vergunningen verstrekt door de gemeente voor nachtelijke vuurwerkactiviteìten?

Antwoord
Door de gemeente worden geen vergunningen voor het afsteken van vuurwerk verleend. Voor het 
afsteken van professioneel vuurwerk ofte wel groot vuurwerk (vuurwerk in de categorie F4) is een 
ontbrandingstoestemming van de provincie vereist. Gedeputeerde Staten is in deze het bevoegd 
gezag. De RUD is de uitvoerende instantie.
De gemeente wordt geïnformeerd over het verzoek om een ontbrandingsvergunning waarbij de 
burgemeester in het kader van openbare orde en veiligheid bedenkingen kan inbrengen.
Voor consumenten vuurwerk of te wel licht vuurwerk (vuurwerk in de categorie FI, F2 en F3) kan 
worden volstaan met een melding waarbij er geen mogelijkheíd is om bedenkingen in te brengen. 
Wel krijgt de gemeente een afschrift van de melding.

Vraag 2
Hoe kunnen inwoners hun klacht indien in dergelijke situaties als ze niet de exacte lokatie vanwaar 
het vuurwerk wordt afgestoken kunnen aangeven?
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Antwoord
Klachten over vuurwerk kunnen worden gedaan via de Melddesk dan wel bij de politie.

Vraag 3
Op welke wijze wordt er tussen politie en gemeente onderling gecommuniceerd over 
vuurwerkoverlast buiten het moment van de jaarwisseling?

Antwoord
Over vuurwerkoverlast wordt tussen politie en gemeente tijdens de wekelijkse briefing van 
burgemeester, politie, Openbare Orde en Veiligheid en de afdeling Toezicht en Handhaving 
gecommuniceerd.

Vraag 4
In welke mate wordt door de politie en gemeentelijke handhavers tijd en energie gestoken om 
overtreders te beboeten?

Antwoord
Het illegaal afsteken van vuurwerk gebeurt normaliter in de nachtelijke uren waarbij de bezetting 
bij politie beperkt is en er geen boa’s in dienst zijn.
Het achterhalen van de overlast is zeer lastig met name ook omdat niet te traceren is waar het 
geluid vandaan komt.
Wel is er door onze boa’s de dag na de door u aangehaalde nachtelijke overlast een 
buurtonderzoek ingesteld waarbij is geconstateerd dat het vuurwerk op de parkeerplaats bij het 
Eijkhagencollege was afgestoken. De daders zijn ook hier niet te achterhalen.

Vraag 5
Is de burgemeester bereid vanuit zijn verantwoording voor de portefeuille openbare orde via de 
gebruikelijke kanalen inwoners op te roepen vuurwerkoverlast te melden wanneer zij iets weten 
over de bron van overlast?

Antwoord
Ja, de burgemeester is bereid om de inwoners op te roepen vuurwerkoverlast te melden wanneer 
zij iets weten over de bron van de overlast.
Dit is inmiddels ook al gebeurd.
Ook heeft de burgemeester direct na de overlast in de nacht van 1 op 2 februari uit eigener 
beweging de burgers reeds opgeroepen melding te doen over mogelijke daders.
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Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief, neem dan contact op met het afdelingshoofd van 
de afdeling Toezicht en Handhaving, heer W.A.G. Jongen via telefoon 045 - 5695467 of via e-mail 
wiel.iongen@landqraaf.nl

emeester en wethouders van Landgraa

oe'sekretaris,
Ir. J.lţl.C. Rijvers.

de buŕgemeeŝter, 
mr. R.\.H. Vleckeą.
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