VRAAG 4
GEMEENTERAAD

STAD MECHELEN
INDIENING VRAAG*

Voor behandeling in de gemeenteraad van 23 november 2020
Indiener : Freya Perdaens
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Handhaving vuurwerkdecreet
Toelichting
Eind mei 2019 publiceerde het Belgisch Staatsblad het nieuwe een nieuw decreet van de
Vlaamse Regering waarbij een verbod opgelegd wordt voor het gebruik van vuurwerk,
voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Het basisprincipe van dit decreet is dat er
een algemeen verbod is op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en
wensballonnen.
Het decreet geeft wel de bevoegdheid aan steden en gemeenten om een uitzondering toe te
staan op dit verbod bij uitzonderlijke gebeurtenissen. In dat geval kan de gemeente het
verbod tijdelijk opheffen op bepaalde plaatsen en binnen een bepaald tijdskader
(bv. nieuwjaarsnacht). De gemeente is zelf bevoegd om de voorwaarden voor het aanvragen
en afleveren van de toestemming te bepalen.
Vorig jaar koos de stad om te communiceren over het vuurwerkverbod in de perimeter rond
het dierenasiel. Ondanks die perimeter waren er ook aan het dierenasiel zelf inbreuken.
Daarnaast waren er 97 meldingen van vuurwerk, waaruit 59 interventies en 2 PV’s volgden.
In de dagen na Oudjaar waren her en der in Mechelen plaatsen te vinden waar afval
achterbleef na het afsteken van vuurwerk. O.a. in de Oude Sint-Gommarusstraat ter hoogte
van de glasbollen, lag de hele breedte van de baan vol afval en gekleurd poeder van het
vuurwerk.

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

De vraag is simpel dit jaar, met het oog op de veiligheid en gezondheid van dieren, maar ook
de gezondheid van mensen en en het terugdringen van de verontreiniging ten gevolge van
vuurwerk:

Vraag

1. Zal de stad communiceren dat er een algemeen vuurwerkverbod van kracht is of
overweegt de stad toch om personen die dit aanvragen een vergunning te geven?
2. Op welke manier zal de stad toezien op de handhaving van het vuurwerkverbod.

18 november 2020
Freya Perdaens
* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019)

