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149/2014
2 oktober 2014
3 oktober 2014
P. Ikink
G. Berghoef
Schriftelijke vragen fractie HMV over vogelschieten volksfeest Aalten
2-10-2014.

Aanleiding.
De HMV-fractie deelt mee reacties/klachten te hebben ontvangen over het vogelschieten op de Markt
dit jaar tijdens het volksfeest en dan met name over de opstelling van het vogelschieten. Het museum
en enkele winkels zouden niet meer toegankelijk zijn en er zou een “onveilig” gevoel zijn ontstaan
onder bezoekers.
Vraag 1: zijn deze klachten bij u bekend?
Antwoord: ja
Vraag 2: is met betrekking tot het gevoel van veiligheid en toegankelijkheid, hiermee rekening
gehouden in de vergunningverlening voor dit evenement?
Antwoord: ja.
Vraag 3: zo ja, op welke manier?
Antwoord: in de verleende evenementenvergunning zijn in het kader van de veiligheid voorschriften
opgenomen over onder andere de eisen van de kogelvanger en de affuit, waarin het geweer geklemd
wordt. Het schot wordt zowel in horizontale als verticale richting begrensd, zodat alle schoten binnen de
omtrek van de achterwand van de kogelvanger terechtkomen. Het schieten vindt plaats onder leiding en
verantwoordelijkheid van een deskundige schietmeester.
Ten aanzien van de toegankelijkheid van omliggende panden wordt opgemerkt, dat een zogenaamd
verkeersbesluit is genomen, waarbij de betreffende weg ter plaatse voor alle verkeer, voetgangers
uitgezonderd, was afgesloten.
In de vergunning zelf is als voorschrift opgenomen, dat woningen/gebouwen in de nabijheid van het
volksfeestterrein voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
De toezichthouders van team Beheer Openbare Ruimte hebben tijdens een controle geconstateerd dat
de omliggende panden goed bereikbaar waren.
Vraag 4: Zo nee, waarom niet?
Antwoord: n.v.t.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
n.v.t.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
n.v.t.

42/2014 Schriftelijke vragen fractie HMV over vogelschieten volksfeest Aalten 2-10-2014.
Enkele leden van onze fractie ontvingen reacties/klachten over het vogelschieten op de Markt dit
jaar tijdens het volksfeest en dan met name over de opstelling van het vogelschieten. Het museum
en enkele winkels zouden niet meer toegankelijk zijn en er zou een “onveilig” gevoel zijn ontstaan
onder bezoekers. Vragen hierover:
1. Zijn deze klachten bij u bekend?
2. Is met betrekking tot het gevoel van veiligheid en toegankelijkheid, hiermee rekening
gehouden in vergunningsverlening voor dit evenement?
3. Zo ja, op welke manier?
4. Zo nee, waarom niet?
Willem Bruil

