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Schriftelijke mededeling Cie ABA 8 februari 2021
Betreft meldingen overlast vuurwerk eind november 2020 tot 2 januari 2021

Datum : 27 januari 2021
In de Commissie ABA van 30 november 2020 is gesproken over de vuurwerk overlast
naar aanleiding van de resultaten van de enquête zoals die in januari 2020 heeft
plaats gevonden. Afgesproken is dat er in maart/ april 2021 op dit thema zal
worden teruggekomen. Dit is opgenomen in de raadsplanner op de agenda Cie ABA.
In het overleg van het presidium op 18 januari 2021 is naar aanleiding van de
raadsplanner gesteld dat men voor de vervolgdiscussie graag zou beschikken over
informatie betreffende de overlast tijdens de afgelopen jaar wisseling.
In dat kader is de volgende informatie in cijfers beschikbaar:
Gemeente:
Totaal 9 gevallen
Bij melddesk zijn over de periode 16 december 2020 tot en met 2 januari 2021
totaal 8 meldingen geregistreerd (Valkenburg 5; Berg 2: Houthem 1)
Daarnaast is in City Control 1 constatering door een Boa geregistreerd.
Het betreft in alle gevallen het afsteken van vuurwerk en/of het horen van knallen.
Politie:
Over de periode 26 november tot en met 31 december 2020 zijn 12 meldingen
”afsteken vuurwerk” geregistreerd (Valkenburg 8; Berg 3; Sibbe 1). laatste
geregistreerde melding op 31 december 2020 16.01 uur; tijdens de jaarwisseling
geen meldingen.
MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE INFORMATIE POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO
Daarnaast kan ik melden dat ik op nieuwjaarsdag in de ochtend door de teamchef
van BT Heuvelland gebeld ben. Hij deelde mee dat oud op nieuw in Valkenburg aan
de Geul zeer rustig verlopen was (“….het rustigste van alle gemeenten binnen het
BT”).
Dat blijkt ook uit de vertrouwelijke openbare orde mutatie jaarwisseling 2020-2021
die de burgemeesters van de 5 betrokken gemeenten ontvangen hebben. In de
gemeente Valkenburg aan de Geul was het zeer rustig. Geen meldingen en geen
noemenswaardige zaken tijdens de surveillance.
Overigens past dat in het beeld van de regio Zuid-limburg.
In een korte impressie van de Veiligheidsregio wordt opgemerkt:
De jaarwisseling in Zuid-Limburg is relatief rustig verlopen.
Er is dan ook geen sprake geweest van grote incidenten of ongeregeldheden.
De brandweer moest in meerdere plaatsen uitrukken voor met name kleine
buitenbranden aan straatmeubilair, hagen en containers.
Daarnaast raakten in onder andere Heerlen, Maastricht en Born personenauto’s
door brand beschadigd.
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Er waren twee noemenswaardige incidenten; een brand in een flatgebouw in Vaals
waarbij de bewoonster licht gewond raakte en een brand in een woning boven een
winkel in Hoenbroek waar de brandweer een moeder en kind in veiligheid wist te
brengen. Een politieagent werd bij een inzet in zijn gezicht gespuugd. Van verder
geweld in de richting van hulpverleners is geen sprake geweest.
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