Gemeente Weert
College van B&W

Weert, 30 augustus 2017

Regels St. Maartensvuren

Geacht college,
In de afgelopen jaren heeft u sterk ingezet op de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van
inwoners, de beloning van initiatieven en de vermindering van regels die mensen en initiatieven
hinderen. In lijn hiermee heeft handhaving geen prioriteit gehad. De strengere regels met strikte
handhaving voor St. Maartensvuren die u op 15 augustus heeft vastgesteld wekken daarom onze
verbazing. Te meer omdat u als motief niet het voorkomen of verminderen van gevaar noemt, maar
alleen de constatering dat organisatoren van St. Maartensvuren de regels niet geheel naleven.
Bovendien hanteert u veel strengere regels dan die in de “Handreiking St. Maartensvuren” van de
Veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg.
De CDA-fractie heeft de volgende vragen:
1.
2.

3.
4.
5.

De reden voor strengere regels zou het beperken van risico’s moeten zijn. Welke ervaringen
of incidenten met St. Maartensvuren zijn bekend die strengere regels wenselijk of
noodzakelijk maken?
De Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg hanteert in de “Handreiking St.
Maartensvuren” een maximale inhoud van 125 m3. Andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld
Nederweert, Leudal en Horst aan de Maas, houden deze maat aan. Waarom stelt u het
maximum op de helft hiervan?
Volgens de Handreiking van de Veiligheidsregio moet een stookplaats een bepaald afstand
hebben tot een bos. In de door u vastgestelde nieuwe regeling is “bos” vervangen door “een
boom of meerdere bomen”. Waarom bent u afgeweken van de Handreiking?
Bent u het met de CDA-fractie eens dat door deze strengere regels onnodig de traditie wordt
beperkt waarin scholen, verenigingen en buurten samenwerken om kinderen een mooi feest
aan te bieden?
Bent u bereid de onder 2 en 3 genoemde criteria in lijn te brengen met de Handreiking van
de Veiligheidsregio?

Wij verzoeken u de vragen voor danwel tijdens de vergadering van de commissie BedrijfsvoeringInwoners van 12 september te beantwoorden.
Hoogachtend,
H. Stals
Kopie aan de raad

