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Betreft : rapportage vuurwerkmeldpunt 2021/2022

Geachte raadsleden ,
Graag bieden wij u het rapport aan met daarin de resultaten van het vuurwerkmeldpunt datwij vorig jaar november voor het eerst hebben geopend .
In de periode 1 november 2021 t/ m 2 januari 2022 hebben we het meldpunt opengesteld ,waarop in totaal 74 meldingen van overlast binnen zijn gekomen . In het rapport presenterenwij een korte analyse van deze meldingen . Daarbij vallen een aantal zaken op :

Uit de meldingen blijkt hoezeer vuurwerk tot overlast leidt in onze gemeente , zowelvoor mens als dier . Het gaat daarbij ondermeer om ernstige geluidshinder ,vuurwerksmog en vandalisme .
Vuurwerkoverlast is niet beperkt tot een bepaalde wijk of bepaald gebied . Uit despreiding van de postcodes blijkt dat overlast in het hele dorp ervaren wordt.
Wij hebben dankzij de fijnstofmeters die inwoners hebben geplaatst ook kunnenmeten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in de weken voor oud en nieuw entijdens de jaarwisseling. De metingen laten zeer duidelijke pieken zien rond dejaarwisseling met concentraties fijn stof PM10 >300 pg /m3. Dit is ver boven denieuwe WHO advieswaarde voor PM10 van 15 pg/m3 .
Er zijn drie keer zoveel meldingen binnengekomen via ons meldpunt (www .meldpuntwoudenberg.nl) dan bij het eigen vuurwerkmeldpunt van de gemeenteWoudenberg; daar zijn slechts 22 meldingen binnengekomen . De resultaten uit ditrapport kunnen dan ook als aanvulling dienen op de evaluatie van hetvuurwerkverbod en van de jaarwisseling in Woudenberg ( "Evaluatie jaarwisseling2021/2022 Gemeente Woudenberg ", maart 2022 ) .

De uitkomsten van ons vuurwerkmeldpunt geven uiteraard nog maar beperkt inzicht in dereikwijdte en aard van het probleem van vuurwerkoverlast in Woudenberg . Het meldpuntgeeft alleen een beeld van de overlast die burgers hebben ondervonden en willen melden



de ervaringen van hulpdiensten (brandweer , politie , ambulance ) , de gewonden door rellenen de schade door vandalisme kunnen hier nog aan toegevoegd worden . Ook de schadeaan de natuur is substantieel ( gewonde en dode dieren en vogels , vervuiling ), maar deze isnog niet structureel onderzocht.
Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen en dieren eronder lijden . In hetbelang van dieren , natuur en milieu én onze eigen veiligheid en gezondheid willen we detraditie omvormen , waarbij er meer dan voldoende aantrekkelijke , niet - schadelijkealternatieve bestaan . Wij roepen de gemeente op om in afwachting van het landelijke verboddit jaar een permanent vuurwerkverbod in Woudenberg in te stellen . Door een duidelijke lijnte trekken en dit in een vroeg stadium kenbaar te maken kunnen ondernemers , inwoners enhandhavers zich hierop instellen .
Graag horen wij van de gemeentefracties of zij voorstander zijn van het vroegtijdig invoerenvan een permanent vuurwerkverbod in de gemeente Woudenber Wij gaan graag hierover
met de gemeenteraad in gesprek , waarbij wij uiteraard ons rapport verder kunnen toelichten .

In afwachting van uw reactie ,
Hoogachtend ,
werkgroep Partij voor de Dieren Woudenberg
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