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Bijlagen
1. Overzichtskaart van de aangewezen gebieden

Ontwerp besluit
Het college besluit:
de in het voorstel genoemde gebieden aan te wijzen als de locaties waar op 31 december 2019 carbid
mag worden geschoten.

Collegebesluit d.d.:
Conform
Gewijzigd
Aangehouden
Teruggenomen
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Inleiding
Artikel 2.73a. van de APV houdt een verbod in om met carbid te schieten, tenzij aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan. Eén van die voorwaarden is dat het schieten alleen mag plaatsvinden in
de in het artikel genoemde periode (op 31 december van 10.00 tot 18.00 uur) en op door het college
aangewezen plaatsen.
De plaatsen zijn in dit aanwijzingsbesluit geactualiseerd. Deze actualisatie heeft, zoals elk jaar,
plaatsgevonden in overleg met wijkbeheerders en politie. Aanwijzing van deze locaties door het college
is vatbaar voor bezwaar en beroep.
Beoogd effect
Dit gemeente wil in verband met de levendige traditie in Zwolle ook dit jaar carbid schieten weer
mogelijk maken. Dat kan door hiervoor locaties aan te wijzen (bevoegdheid van het college). Verder
wordt beoogd de overlast door carbidschieten te beperken door het carbidschieten te beperken tot een
klein aantal zorgvuldig gekozen locaties. Daarmee wordt tevens de handhaafbaarheid van het
vuurwerkbeleid vergroot.
Argumenten
Aanwijzing van de locaties voor het carbidschieten 2019
Het college wijst ingevolge artikel 2.73a lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening 2015 de
volgende gebieden aan als locaties waar tijdens oudejaarsdag 31 december 2019 met carbid mag
worden geschoten:
wijk
Berkum

Diezerpoort
Holtenbroek
Marslanden
Stadshagen

Westenholte
Wijthmen
Windesheim
Zwolle Zuid

Locatie
 Kuyerhuislaan (het perceel begrensd door Nieuwe Vecht, Kuyerhuislaan,
Tussen de Verlaten en een denkbeeldige lijn op 50 m ten westen van het
volkstuinencomplex)
 Park De Hogenkamp (het centrale grasveld).
 Palestrinalaan (grasveld achter het Cruijffcourt aan de Palestrinalaan);
 Sportcomplex (het verharde handbalveld op het sportcomplex De
Marslanden);
 Milligerplas (parkeerplaats langs de Hasselterweg);
 De Verbinding/Breezicht (grasveld naar de Verbinding, aan de Oude Wetering
grenzend aan de parkeerplaats);
 Speldenmakerstraat, de groenstrook achter de woningen aan de
Speldenmakerstraat tussen het fietspad en de watergang;
 Tormentilweg (grasveld aan de Tormentilweg)
 Woestijnenweg (het terrein tegenover nr 20 van de Woestijnenweg)
 Het terrein aan de Dorpsstraat-Vrijhofweg-Veldweg;
 Campus (het trapveldje langs de Zandwetering, langs het fietspad tussen
Schellerbergweg en Campus)
 Oldenelerpark (langs de Oldeneelweg op het veld bij het ooievaarsnest);
 Ittersumpark achter de IJsselcentraleweg;
 Ittersumpad (het Trapveldje langs het Ittersumpad).

Op de laatste locatie na, locatie Ittersumpad, zijn alle locaties zijn dit jaar gelijk aan de locaties van
voorgaande jaren aangezien het carbidschieten daar blijkens de evaluatie zonder problemen is
verlopen.
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Bij de evaluatie is ook specifiek bekeken of alles is goed gegaan bij op de locatie bij de Zwolse Boys
(op de parkeerplaats). Deze locatie is de twee voorgaande jaren aangewezen als alternatieve locatie
voor de locatie aan het Ittersumpad. In het verleden waren hier problemen en is de locatie opgeheven.
Als alternatief is toen is eerst de locatie in het Schellerpark bij de skatebaan aangewezen en later in
overleg met de gebruikers de parkeerplaats op het terrein van de Voetbalvereniging Zwolse Boys. In
dat overleg is afgesproken dat de gemeente zou meewerken aan een terugkeer naar de
oorspronkelijke locatie aan het Ittersumpad als alles goed zou verlopen. Er is nu twee
achtereenvolgende jaren vastgesteld dat dit het geval is. Daarom is nu het Ittersumpad weer
aangewezen en is de locatie bij de Voetbalvereniging vervallen.
Daarnaast is er dit jaar een verzoek voor een nieuwe locatie ingediend, op het terrein van de
Voetbalvereniging Edon (Weteringskade). Dit verzoek is niet ingewilligd omdat we geen toename van
overlast willen en er dichtbij deze locatie al een geschikte locatie is aangewezen. De verzoeker is
hiervan op de hoogte gesteld en had hier begrip voor.
Verder is eer een verzoek tot wijziging ingediend door omwonende van de locatie aan de
Palestrinalaan. Omwonende geven aan toch overlast van deze locatie te ervaren. Dit verzoek kwam
echter te laat binnen om nog een geschikte alternatieve locatie te vinden. Daarom is deze locatie voor
dit jaar toch weer aangewezen maar zal het verzoek voor volgend jaar nader onderzocht worden.
Financiën
n.v.t.
Communicatie
Met dit besluit en de bijbehorende overzichtskaart worden de aangewezen locaties vastgesteld en
gepubliceerd. Op de website komt een interactieve kaart met daarop zowel de aangewezen locaties
voor carbidschieten als de vuurwerkvrije gebieden. Daarnaast zal er een bericht komen op de
gemeentepagina en zullen social media worden ingezet met informatie over carbidschieten en over het
afstekken van vuurwerk. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na publicatiedatum schriftelijk bezwaar maken.
Vervolg
Tijdens de komende jaarwisseling zal worden gecontroleerd op naleving van: de locaties, start en
eindtijd en de grootte van de vaten waarmee carbid wordt geschoten, door de gemeente en de politie.
Na afloop zal ook gecontroleerd worden of de locaties schoon en heel zijn achtergelaten. Verder wordt
binnen een maand een evaluatie uitgevoerd om na te gaan of het carbidschieten op alle aangewezen
locaties goed en zonder overmatige overlast is verlopen. De informatie uit de evaluatie wordt
meegenomen in de besluitvorming voor de volgende jaarwisseling.
Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar

3/3

