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Ter attentie van: 

mevr. Timmers Katrien dhr. Wim Haest 

gemeenteraadsvoorzitter algemeen directeur 

p/a NAC 

Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren  

Houthalen-Helchteren, 16-01-2020  

Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 23-01-2020  

             vuurwerk 

             behandelaar: Michiel Lenssen    

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

Tijdens de eindejaarsperiode konden we met  z’n allen vaststellen dat, 
ondanks nieuwe geldende regelgeving in onze gemeente, er toch nog flink 
wat vuurwerk is afgestoken. Ook het gemeentebestuur zelf organiseerde 
een nieuwjaarsvuurwerk in Helchteren. Omtrent dit thema hebben we als 
BUUR-fractie een aantal concrete vragen: 

- Inwoners die vuurwerk willen afsteken, moeten hier vooraf 
toestemming toe vragen aan het gemeentebestuur. Hoeveel 
aanvragen zijn er dit jaar geweest en wat is de evolutie hierbij ten 
opzichte van de voorgaande jaren?  

- Zijn er incidenten gemeld met vuurwerk in onze gemeente tijdens 
de eindejaarsperiode? Hoeveel politie-interventies werden hierrond 
uitgevoerd en werden er mensen in deze context beboet?  

- Op welke manier trachtte het gemeentebestuur de door haar 
ingestelde regelgeving te beheersen en controleren? Welke 
aanpak werd hierbij gevolgd? 

- Is er, gerelateerd aan het vuurwerk, een overzicht van 
dierenwelzijnsproblemen die hierbij opgetreden zijn in onze 
gemeente: meldingen van weggelopen dieren, gewonde dieren,…  

Het nieuwjaarsvuurwerk dat georganiseerd werd in Helchteren bij de 
overgang van oud naar nieuw was voor vele bezoekers een teleurstelling. 
De vrij talrijk opgekomen buurtbewoners konden slechts erg kort kijken naar 
een behoorlijk sober vuurwerkspektakel. Als BUUR –fractie willen we graag 
vernemen wie dit vuurwerk organiseerde, wat de kostprijs hiervoor was en 
hoe het gemeentebestuur zelf dit gebeuren evalueerde.  

Met de ervaringen van dit jaar, willen we als BUUR-fractie ook graag weten 
welk toekomstperspectief het gemeentebestuur heeft omtrent vuurwerk in 
Houthalen-Helchteren. Komen er bijsturingen aan de regelgeving en de 
beheersing ervan in de loop van het komende jaar? Hoe ziet dit bestuur de 
aanpak van vuurwerk evolueren in onze gemeente?  

Onze dank alvast voor de antwoorden in deze, 

Stijn Van Dingenen 

fractievoorzitter BUUR  


