
Beste Griffie,

Ter voorbereiding van de komende commissievergadering ABZ op 16 januari aanstaande heeft het 
PAB de volgende vragen voor het vragenkwartier. Dit o.a. naar aanleiding van de gedeelde informatie
in de LIS.

Met betrekking tot:

B01. 20230105 Vereniging van Eigenaren, Brief vuurwerkoverlast jaarwisseling 2022-2023

In de brief van de Vereniging van Eigenaren wordt melding gemaakt van de onveilige situatie op de 
hoek P.J. Oudstraat – Wiardi Beckmanstraat. De zone rondom deze locatie is door de gemeente 
Papendrecht benoemd als vuurwerkvrije zone. De bewoners hebben vanaf 31 december 2022 van de
middag rond 12.00 uur tot diep in de nacht ervaren als een compleet oorlogsgebied. De bewoners 
geven aan dat ze heel erg blij zijn geweest dat ook dit jaar weer de afzetting is geplaatst rondom het 
grasveld en daardoor is voorkomen dat het grasveld gebruikt zou worden als centrum voor het 
afsteken van vuurwerk. Ondanks deze maatregelen is er toch weer veel vuurwerk afgestoken en heeft
het wederom geleid tot veel overlast en een onveilige situatie voor de bewoners. 
Ondanks dat de vereniging meerdere malen contact heeft gehad met de Politie, heeft dat niet geleid 
tot resultaat, waar we wellicht uit op kunnen maken dat er niet of onvoldoende is of kon worden 
opgetreden om de overlast te stoppen in de vuurwerkvrije zone. 

De eerste vraag is of er inderdaad geen mogelijkheid is geweest om op te treden tegen de overlast 
die veroorzaakt is in de vuurwerkvrije zone. Kan de portefeuillehouder duiden wat de reden of 
oorzaak is geweest dat er niet is opgetreden tegen de overlast? 

De tweede vraag of eigenlijk een verzoek is om de besluitvorming met betrekking tot het niet meer 
plaatsen van de afzetting voor de jaarwisseling 2023-2024 te herzien, om ook dit jaar wederom een 
afzetting te plaatsen. Dit verzoek doen we, omdat de onveilige situatie niet alleen dit jaar heeft 
plaatsgevonden, maar ook de voorgaande jaren tot veel overlast en schade heeft gezorgd rondom de 
jaarwisseling. Zeker ook rekening houdend met het feit dat er door omstandigheden en mogelijk 
andere prioriteiten niet direct kan worden opgetreden door de handhaving zoals tijdens afgelopen 
jaarwisseling. 

De derde vraag, is het anders mogelijk is om andere maatregelen te treffen bij de jaarwisseling van 
2023-2024 op deze locatie, zoals bijvoorbeeld het inzetten van een beveiligingsbedrijf of camera’s op 
te hangen om te voorkomen dat het ook dit jaar weer uit de hand loopt en de veroorzakers ermee 
wegkomen als de handhaving niet gegarandeerd kan worden of er niet kan worden opgetreden.

Wij vinden het overigens zorgwekkend dat er niet of niet voldoende is of kon worden opgetreden met 
welke reden dan ook waardoor de bewoners zich niet veilig hebben kunnen voelen in hun eigen 
woonomgeving tijdens de afgelopen jaarwisseling. 
Het illegale knalvuurwerk (met zeer harde knallen tot diep in de nacht) is al vanaf begin november 
(soms eerder) in gebruik. Het lijkt erop dat er niet gehandhaafd wordt. Komt dit door te kort aan 
personeel of heeft het geen prioriteit? Een feit is dat mens en dier maanden last heeft van dit 
knalvuurwerk.

D01. 20221213 RIB Fietsenstalling

We zijn als PAB verheugd dat het college naar aanleiding van de evaluatie rondom het gebruik van 
de fietsenstalling tot de conclusie is gekomen dat de stalling goed gebruikt wordt en besloten heeft 
het pand voor de komende vijf jaar te huren met een optie van nog eens vijf jaar. 

De vraag of er zich ongeregeldheden hebben voorgedaan in het afgelopen jaar, zoals bijvoorbeeld 
diefstal of vernieling van fietsen of andere eigendommen?

Met dit besluit om de fietsenstalling op deze wijze in te richten en te beheren, voorzien we onze 
inwoners van een goede veilige plaats om de fietsen te kunnen stallen in het centrum en besparen we
gemeente een hoop geld.



Verzamelen kerstbomen en vuurwerkafval 2023-2024

Zoals ook in voorgaande jaren konden de kinderen in Papendrecht ook dit jaar na de jaarwisseling de 
kerstbomen en vuurwerkafval inleveren bij de gemeente voor een zakcentje. We zijn blij dat het ook 
dit jaar weer mogelijk is gemaakt.

De vraag aan de portefeuillehouder is om ook dit jaar weer de mogelijkheid te bieden een vergoeding 
toe te kennen voor de ingeleverde kerstbomen en vuurwerkafval.

Compliment

Zoals wellicht bekend hebben de kinderen in de Oostpolder op de Alver zo’n 140 kerstbomen 
verzameld. In goed overleg tussen de gemeente en de ouders, net als voorgaande jaren, zijn de 
verzamelde bomen op de Alver opgehaald door of in opdracht van de gemeente. We willen de 
gemeente, de ouders en de kinderen graag complimenteren met de goede samenwerking om zo’n 
grote hoeveelheid bomen op de Alver op te ruimen en de kinderen de vergoeding te geven voor het 
verzamelen van de bomen. 


