Gemeente Sint-Gillis-Waas

Provincie Oost-Vlaanderen

Uittreksel uit de notulen van de burgemeester
van 09 augustus 2021

CEL BELEIDSONDERSTEUNING - VEILIGHEID - AANVRAGEN CARBUURKANON
(FEESTKANON), PARTICULIER (GELUIDSARM) VUURWERK, KNALBOMMEN,
WENSBALLONNEN E.D. - GEEN MACHTIGING VERLENEN

Situatieschets

e Conform artikel 11 van het bijzonder politiereglement betreffende
gemeentelijke administratieve sancties, is het, zonder machtiging van de
burgemeester, verboden om vuurwerk te ontsteken en feestkanonnen,
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e
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Verantwoor-

ding

automatische knalkanonnen of gelijkaardige tuigen te gebruiken.
Na bespreking in het college werd besloten om op het grondgebied SintGillis-Waas geen machtigingen meer te geven voorparticulier (geluidsarm)
vuurwerk en carbuurkanonnen. Enkel voor professioneel vuurwerk bij
speciale gelegenheden wil het schepencollegeeventueel nog toelating
geven, vb. 1x per jaar, waarbij het gemeentebestuur er voorstander van is
dat er enkel gebruik gemaakt wordt van geluidsarm vuurwerk.
De belangrijkste motivatie hiervooris de brandveiligheid en het
dierenwelzijn.
Bovenstaande visie werd teruggekoppeld naar de gemeenteraad, als
antwoord op een mondelinge vraag én werd in de eindejaarperiode van
2019 aan de burgers gecommuniceerd (onder meer via het gemeentelijk
infoblad).
Sindsdien worden geen machtigingen meer gegeven.
Op de gemeentelijke website is de informatie over dit verbod onvoldoende

duidelijk voor de burgers.

Volgende motieven zijn aanleiding tot dit besluit:
e De beleidsvisie die aan de raadsleden en de burgers meegedeeld werd en
gehanteerd wordt, werd nog niet geformaliseerd in een officiële beslissing.
e Het afsteken van feestvuurwerk vormt een risico op brand en ongelukken.
Tevens is het bewezen dat luide knallen (vuurwerk, feestkanonnen,… ) een
negatief effect hebben op dierenwelzijn.
Elk jaar zijn er talloze dieren die tijdens vuurwerk schrikken, weglopen,
zichzelf verwonden.
Geluidsarm vuurwerk is een diervriendelijk alternatief want dit is beperkt tot
85 dB. Dieren zijn gewend aan dit aantal dB. Geluidsarm vuurwerk heeft
ook een positief effect op de veiligheid aangezien er minder kruit ontploft.
Er blijft ook minder stof achter. Voor de politie en omwonenden zal het niet

altijd makkelijk zijn om geluidsarm vuurwerk te herkennen.

Een algemeen verbod zorgt voor duidelijkheid zowel bij de politie als bij de
inwoners.
e Het is aangewezen om een collectieve burgemeesterbeslissing te nemen
zodat deze geformaliseerd wordt en duidelijk gecommuniceerd kan worden.
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Verwijzingsdocumenten

Dit besluit verwijst naar volgende documenten:
e gemeenteraad d.d. 2 mei 2019: antwoord op mondelinge vraag raadslid
Nico De Wert:
e infoblad nov/dec 2019: communicatie beleidsvisie;
e schepencollege d.d. 7 december 2020: antwoord op schriftelijke vraag
raadslid Marleen Van Hove;
e 13 juli 2021: klacht van een burger die stelt dat het verbod onvoldoende

duidelijk is op de website.

Wetten

Dit besluit is gebaseerd op volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
e de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
e algemeen politiereglement, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
29 juni 2020, in het bijzonder artikel 11;
e reglement voor het in werking stellen van feestkanonnen en elektrische of
andere vogelschrikmiddelen (kanonnen) met geluid, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 11 december 2008, in het bijzonder artikel 1,
welke bepaalt dat feestkanonnen slechts mogen afgeschoten worden
tussen 8.00 uur en 21.00 uur, en latere wijzigingen.

Besluit

Artikel 1
Geen machtigingen meer geven voor particulier (geluidsarm) vuurwerk,
feestkanonnen (carbuurkanonnen), automatische knalkanonnen of
gelijkaardige tuigen.

Reglementen

Artikel 2

Professioneel vuurwerk bij speciale gelegenheden kan onder bepaalde
voorwaarden (bv één keer perjaar en geluidsarm) wel nog toegelaten
worden, voor deze aanvragen kan de burgemeester bij afzonderlijk besluit
een machtiging verlenen.

Maaike De Rudder

An Roels

algemeen directeur wnd

burgemeester
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