Vught, 11 september 2019

Aan:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught
Betreft: Schriftelijke vragen PvdA-GroenLinks betreffende het vuurwerk bij Kasteel
Maurick d.d. 25 augustus jl.
Geacht College,
Op zondagmorgen 25 augustus werd van ca. 00.50 u tot ca. 01.00 u. vuurwerk
afgestoken bij gelegenheid van een evenement op kasteel Maurick. Ons bereikten
berichten dat het vuurwerk voornamelijk bestond uit zeer zwaar knalvuurwerk en dat dit
vuurwerk in grote delen van de gemeente te horen is geweest.
Aan dit vuurwerk is weliswaar een publieke melding voorafgegaan, toch zijn veel
inwoners onaangenaam getroffen door de heftigheid van dit vuurwerk. In de melding van
de Provincie die wij hebben ingezien hebben wij gelezen dat het vuurwerk plaats zou
vinden tussen zaterdagavond 24 augustus 23.00 uur en zondag 25 augustus 01.00 u.
Zoals hierboven aangegeven, zijn van dit tijdbestek de laatste 10 minuten gebruikt voor
het vuurwerk waardoor veel Vughtenaren er wakker van zijn geworden. Naast het
gegeven dat de nachtrust van veel bewoners op een heftige manier is verstoord, maakt
onze fractie zich zorgen over de effecten van dergelijk vuurwerk op het milieu en de
dieren in dit kwetsbare natuurgebied in Vught. Daarom richten wij ons tot u met de
volgende vragen:
1. Was het College op de hoogte van dit vuurwerk en van de zwaarte van het
knalvuurwerk?
2. Is de gemeente op enigerlei wijze betrokken bij het verlenen van de vergunning?
Zo ja, welke beweegredenen hebben er toe geleid positief te staan tegenover dit
vuurwerk? Zo nee, waarom niet?
3. Is het College het met de fractie van PvdA-GroenLinks eens dat dit private
evenement inwoners, milieu en fauna onnodig en onevenredig heeft belast?
Zo ja, is het College bereid hierover bij de Provincie haar ongenoegen te uiten en
er in overleg met de Provincie naar te streven dat er geen private
vuurwerkevenementen meer plaatsvinden of in ieder geval tot een uiterst
minimum worden beperkt. Tevens de vraag of het tijdsbestek waarbinnen
vuurwerk mag worden afgestoken bij deze evenementen wordt vastgesteld op
maximaal een half uur. Bijvoorbeeld tussen 23.30 en 24.00 u.
4. Tot slot: Is het College bereid om voor kwetsbare gebieden in Vught, waaronder
Kasteel Maurick en de IJzeren Man, een algeheel vuurwerkverbod in te stellen? Zo
nee, waarom niet?
In afwachting van Uw antwoord,
Namens de fractie van PvdA-GroenLinks,
Floor Bink
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