VRAAG 6
GEMEENTERAAD/RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

STAD MECHELEN

INDIENING VRAAG*
Voor behandeling in de gemeenteraad van 24 januari 2022
Indiener : Hamid Riffi
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Vuurwerk op oudejaarsavond
Toelichting

Zowel op sociale media als op straat werden wij aangesproken over het vuurwerk dat op
oudejaarsavond, maar ook de dagen ervoor, werd afgeschoten. Vooral mensen met
huisdieren hebben zich vaak geërgerd aan de vaak zeer luide knallen.
Op de website van de stad Mechelen lezen we dat er een vuurwerkverbod is en dat de
burgemeester in sommige gevallen een uitzondering kan toestaan.
Oudejaarsavond van 23u30 tot 1u is het enige moment dat dit wel kan en dat mensen zonder
toelating “feestvuurwerk” mogen afsteken.
Daarnaast vinden we ook een paragraaf terug over de buurt van de dierenbescherming waar
het verbod ook op oudejaarsavond geldt.

Vraag
Hoeveel klachten zijn er bij de stad/politie binnengekomen over het afsteken van
vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode?
Hoeveel van deze klachten waren in de buurt van de dierenbescherming?
Hoeveel interventies heeft de politie/brandweer moeten doen nav vuurwerk
incidenten?
Waarom moet er voor oudejaarsavond geen toelating meer gevraagd worden om
vuurwerk af te steken? Wanneer is deze regeling aangepast?
Kan de stad tegen volgend jaar meer inzetten op promotie van geluidsarm of
geluidsvrij vuurwerk?
Datum 19/01/2022
Naam: Hamid Riffi

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

* 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)
* Voor een goede werking wordt het aantal vragen voor de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn samen gecombineerd.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk Reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 24 juni 2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

Indiening vraag (Huishoudelijk reglement GR 29-04-2019 en Huishoudelijk reglement RMW 24-06-2019)

