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Antwoord college
Hoeveel meldingen werden ontvangen over het afsteken van vuurwerk in
Mechelen?
a. Over hoeveel incidenten ging het (hierbij onderscheid makend voor wat
betreft meerdere meldingen over 1 incident)?
Politie kreeg een 300-tal meldingen over afsteken van vuurwerk, dit voor
een 80-tal verschillende locaties.
b. Bij hoeveel meldingen werd overgegaan tot een interventie?
• Brandweerzone Rivierenland heeft tijdens oudejaarsnacht geen enkele
brandinterventie op het grondgebied van de stad Mechelen gehad die
gelinkt werd aan vuurwerk.
• Ook in de brede kerstperiode waren er geen interventies die gelinkt
werden aan vuurwerk.
• Politie heeft voor elke melding een ploeg aangestuurd, geregeld kon
dit niet direct omdat alle ploegen reeds bezet waren.
c. Hoeveel GAS-PV’s werden opgesteld n.a.v.de klachten?
Door politie werden drie GAS-Pv’s opgesteld m.b.t. vuurwerk gerelateerde
incidenten, 35 PV’s voor het niet respecteren van de “regelgeving COVID19".
2. Op welke manieren communiceerde de stad over het algemene
vuurwerkverbod?

De stad communiceerde over het algemeen vuurwerkverbod via de
stadwebsite (www.mechelen.be/vuurwerkverbod). Op de facebookpagina
van de stad werd een alternatief gepromoot ‘Aftellen kan ook anders’: De
digitale aftelkalender van Mechelen Houdt Je Warm
(www.mechelenhoudtjewarm.be/) met elke dag een nieuwe opdracht of
Mechelse activiteit.
3. Hoeveel meldingen werden ontvangen over uitgebroken dieren?

•
•

Er zijn geen meldingen binnen gekomen bij de brandweerzone over
uitgebroken dieren.
Er zijn bij politie op oudejaarsnacht geen meldingen toegekomen
m.b.t. uitgebroken dieren.

4. Is er geweten hoeveel dieren het leven lieten ten gevolge van stress? Indien
ja, om hoeveel dieren gaat het hier?

Politie heeft geen meldingen gekregen van dieren die het leven lieten.
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