
Memo  

Aan  Leden van de bestuurscommissie West 

Van  Jeroen van Berkel 

Onderwerp  Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks vuurwerkverbod rond kinderboerderijen 

Datum  vrijdag 18 december 2015 

Geachte leden van de bestuurscommissie, 

Naar aanleiding van de bespreking van het advies Agenda Dieren in het AB d.d. 15 december 2015 

heeft de GroenLinks-fractie een aantal vragen gesteld, die ik hieronder zal beantwoorden. 

1.Neernt het stadsdeel maatregelen om het afsteken van consumentenvuurwerk in de omgeving van 
inrichtingen waar dieren worden opgevangen (kinderboerderijen, manege) te voorkomen, zoals het 
voorlichten en informeren van bewoners over het vuurwerkverbod? 

2. Zo ja, wat voor maatregelen zijn dat? 

3. Indien er nog geen voorlichting plaatsvindt, bent u bereid om in aanloop naar de jaarwisseling 
2015/2016 bewoners te informeren over het vuurwerkverbod in de APV, en kunt u daarbij ingaan op 
de volgende middelen: 
a. Bericht in de nieuwsbrief van het stadsdeel; 
b. Bewonersbrief aan mensen die wonen in de omgeving van plekken waar het vuurwerkverbod geldt; 
c. Voorlichting op plekken waar dieren worden opgevangen, zoals kinderboerderijen. 

4. Indien u daar niet toe bereid bent, kunt u toelichten waarom? 

5. Indien u daar niet toe bereid bent, bent u bereid dit de volgende jaarwisseling wel te doen? 

6. Bent u in staat deze vragen uiterlijk 18 december te beantwoorden? 

Handhaving 
Stadsdeel West neemt een aantal maatregelen om overlast van vuurwerk in de omgeving van 
kinderboerderijen te voorkomen. De politie neemt alle vuurwerkvrije zones die vermeld staan in de APV 
mee in de surveillance. Daarnaast is er dit jaar extra surveillance aangevraagd voor de vuurwerkvrije 
zones bij het Flexteam Handhaving. Voor de melding overlast van vuurwerk is stedelijk een speciaal 
meldpunt geopend, zie hiervoor: 
https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/oud-nieuw-amsterdam/vuurwerk/  
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Communicatie 
Via abri's wordt in de stad Amsterdam aandacht gevraagd voor overlast door vuurwerk. Daarnaast 
nemen wij een bericht op in de nieuwsbrief West over vuurwerkoverlast rond inrichtingen waar dieren 
worden opgevangen. Rond de kinderboerderijen en maneges in woonbuurten zullen wij een bewonersbrief 
hierover verspreiden. 

Il< vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

I ' 
en van Berke 

euilreuder  Dierenwelzijn 
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