
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Roosendaal 

  

Betreft: verzoek om inlichtingen volgens artikel 40 RvO 

(+ verzoek om een extra raadsvergadering) 

 
    

Stellers vragen: Paul Klaver – Michael Yap       

Onderwerp: Informeren en verantwoording afleggen 

aan gemeenteraad over aanpak 

vuurwerkoverlast 

  Datum: 30 november 2020 

  

Geachte voorzitter, 

 

De afgelopen week leefden we in de ban van het op diverse plaatsen in onze gemeente ervaren 

extreme overlast als gevolg van onder meer het afsteken van vuurwerk en het in brand steken van 

diverse objecten. De fractievoorzitters zijn afgelopen week door de burgemeester zowel schriftelijk 

als ook mondeling geïnformeerd over de stappen die genomen zijn om de rust in onze gemeente te 

kunnen herstellen.  

  

Nu langzaamaan de orde, en daarmee ook direct de veiligheid van onze inwoners, zich lijkt te 

herstellen, wil de PvdA-fractie, in een openbare raadsvergadering door de burgemeester 

geïnformeerd worden en tevens in gesprek te gaan met de burgemeester over oorzaak, aanleiding en 

aanpak herstel van de orde en zijn blik op de korte en lange termijn richting de toekomst over de 

volgende items:  

 

1. Hoe heeft deze cumulatie van overlast in Roosendaal kunnen ontstaan en waren er vooraf 

signalen, die wellicht indicatief zouden kunnen zijn voor het kunnen ontstaan van een dergelijk 

escalatie? 

2. Wat gaan we doen om een herhaling van dergelijke excessen in de toekomst te kunnen 

voorkomen? Hoe gaan we voorwaarts? 

3. Neemt u hierbij de ervaringen die Rotterdam heeft opgedaan bij het opstellen en uitvoeren van 

het NPRZ uitvoeringsprogramma 2019-20221 mee? Kunnen wij komen tot een dergelijk plan voor 

Roosendaal, in verbinding met andere gemeenten in Brabant?  

  

Wij zouden graag op 7 december a.s. in een, extra hiertoe ingestelde vergadering,  mondeling 

antwoord krijgen op bovenstaande vragen. 

  

Namens de PvdA – fractie, 

  

Paul Klaver 

Michael Yap 

 
1 In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, 
zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst 
voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en 
woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland, zie 
https://www.nprz.nl/media/290/download/NPRZ%20uitvoeringsprogramma%202019-2022%20a.pdf?v=1  

https://www.nprz.nl/media/290/download/NPRZ%20uitvoeringsprogramma%202019-2022%20a.pdf?v=1

