Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2014-64
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 8 december 2014
Steller vragen: Marco Petri / PCG
Onderwerp: Vuurwerk(brief)
Vraag 1:
In een negentiental gemeentes worden rondom bejaardenhuizen, scholen e.d.
vuurwerkvrije zones ingesteld. Is dit voor onze gemeente ook een reële mogelijkheid? Is een
dergelijke vuurwerkvrije zone te handhaven?
Antwoord: Met ingang van dit jaar zijn de tijden om vuurwerk af te steken
gewijzigd. Voorheen mocht vuurwerk afgestoken worden op 31 december van 10.00 uur
tot 1 januari 02.00 uur. Mede op initiatief van de gemeenten mag dit jaar vuurwerk
alleen afgestoken worden tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Het
daarnaast invoeren van vuurwerkvrije zones zou ten koste gaan van de handhaving op
de gewijzigde vuurwerktijden. Bovendien is voor de scholen reeds sprake van een
vuurwerkvrije zone. In de Algemene Plaatselijke Verordening is geregeld dat
schoolpleinen op 31 december en 1 januari verboden terrein zijn. Dit is ingevoerd om
scholen tijdens de jaarwisseling te vrijwaren van (vuurwerk)vandalisme. De politie
treedt bij het overtreden van deze regel niet waarschuwend maar direct verbaliserend
op. De scholen is gevraagd hun leerlingen nog eens op deze regel te wijzen. Daarnaast
wordt dit schoolpleinenverbod jaarlijks door de gemeente gecommuniceerd.

Vraag 2:
Wat doet het college om de overlast en schade vanwege het afsteken van
vuurwerk tijdens Oudjaar te voorkomen/te beperken?
Antwoord: Net als voorgaande jaren is er in het politiedistrict de afspraak dat bij
vuurwerkoverlast de politie niet waarschuwend maar gelijk verbaliserend optreedt. Is
de dader minderjarig dan wordt hij of zij doorverwezen naar Bureau Halt voor een
taakstraf. Indien mogelijk achterhaalt de politie waar het vuurwerk gekocht is. Is de
dader in het bezit van illegaal vuurwerk dan zal een bezoek thuis gebracht worden om
na te gaan of zich daar nog meer illegaal vuurwerk bevindt. Enige dagen voor de
jaarwisseling wordt in ons politiedistrict een politieteam ingezet specifiek op
vuurwerkoverlast. Daarnaast zal op oudejaarsdag de gemeentelijke BOA samen met de
politie handhaven op het afsteken van vuurwerk voor 18.00 uur.
Op 17 en 23 december 2014 wordt via een speciale pagina in de huis-aan-huiskrant de
nodige aandacht gevraagd voor de jaarwisseling. In het bijzonder voor zaken rondom
het (veilig) afsteken van vuurwerk. Daarnaast zal via de gemeentelijke website en het
Twitter account van de politie en gemeente gewezen worden op een aantal zaken
rondom de jaarwisseling, waaronder de gewijzigde vuurwerktijden.

De afdeling Beheer van de gemeente draagt er zorg voor dat afvalbakken en containers
op risicolocaties afgesloten worden. Dit gebeurt circa twee weken voor de jaarwisseling.
Kort voor de jaarwisseling rijden medewerkers van Beheer rond om te kijken of er
afvalhopen zijn die mogelijk met de jaarwisseling in brand gestoken worden. Deze
afvalhopen zullen dan verwijderd worden en/of de eigenaar zal er op aangesproken
worden. Bouwbedrijven die momenteel in de gemeente Wijk bij Duurstede werkzaam
zijn hebben een brief ontvangen waarin wordt gevraagd brandbare materialen van de
bouwplaats weg te halen en/of de bouwplaats af te sluiten. Daarnaast zijn alle scholen
benaderd met tips rondom de jaarwisseling.

Vraag 3:
Wil het college, net als de landelijke overheid in allerlei spotjes, het initiatief
nemen ouders aan te schrijven om de risico's en schade van het afsteken van (illegaal)
vuurwerk onder de aandacht van onze jongeren te brengen? Ziet het college wat in het
initiatief van de burgemeester van Capelle aan de IJssel?
Antwoord:
De gemeente publiceert jaarlijks een speciale jaarwisselingspagina in de
huis-aan-huiskrant. Alle zaken die in de vuurwerkbrief van Capelle aan de IJssel
worden genoemd, komen al enkele jaren in deze jaarwisselingspagina aan bod. Het gaat
dan om tips voor het veilig afsteken van vuurwerk, het herkennen van legaal vuurwerk
en legale verkooppunten, de gewijzigde tijden voor het afsteken van vuurwerk, het
melden van illegaal vuurwerk, informatie over de Halt-straf voor het afsteken van
(illegaal) vuurwerk buiten de vuurwerktijden en het schoolpleinenverbod. Zoals
aangegeven wordt via twitter van politie en gemeente deze site ook nog eens extra onder
de aandacht gebracht.
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