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INDIENING
Steller vragen: D66 Yvette Schul, CDA Arianne de Wit en Groen Links Bram Verrips
Datum: 3 december
Onderwerp: vuurwerkoverlast melden
Wijze van beantwoording:
X schriftelijk
uiterlijke beantwoording: voor de eerstvolgende commissie Middelen
Aanleiding
Tijdens de afgelopen raadsvergadering opperde het CDA tijdens de rondvraag de mogelijkheid om vrijwillige
vuurwerkvrije straten mogelijk te maken in Heemstede. Er werd toen getwijfeld aan de haalbaarheid van dit
idee op deze korte termijn, terwijl er wel sympathie was voor het feit dat inwoners zelf aan de slag gaan om
afspraken te maken. De dag erna stond een artikel over dit onderwerp op de voorpagina van Trouw waaruit
blijkt dat het in diverse steden al toegepast wordt, waaronder Almere, Borne, Den Haag, Oegstgeest, Weert,
Hilversum en Delft.
Om onze inwoners in 2019 wellicht te kunnen faciliteren bij het instellen van vuurwerkvrije zones, zou het goed
zijn om in beeld te krijgen hoeveel overlast men ondervindt door vuurwerk.
VRAAG
Is het college genegen om op de website van de gemeente een vuurwerkoverlast-meldpunt te creëren? (in de
vorm van een invulformulier met daarop data en tijdstip en mate van overlast)
En zo ja, om dit meldpunt actief te communiceren via de bekende media?
En vervolgens de klachten die binnenkomen te verzamelen en in januari aan de raad te presenteren?
ANTWOORD
datum: 10 december 2018
portefeuillehouder: burgemeester A. Nienhuis
Antwoord:
Het college zorgt dat er op de homepagina van de gemeentelijke website een mogelijkheid tot melding
vuurwerk overlast komt. Hier is een speciaal meldingsformulier voor ontwikkeld. Dit meldpunt wordt actief
bekend gemaakt via de bekende media. Ook een speciaal geopend telefoonnummer voor overlast vuurwerk
wordt actief gecommuniceerd. Dit telefoonnummer is bedoeld voor de bereikbaarheid van Handhaving/boa’s
van donderdag 27 december t/m zondag 30 december tussen 08.00 -22.00 uur. Maandag 31 december van
08.00 – 18.00 uur en dinsdag 1 januari van 13.00 – 17.00 uur.
De evaluatie van de vuurwerkoverlast vindt plaatst over de volle breedte (politie, boa’s, OO&V). De resultaten
van de evaluatie zullen wij met u delen.
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