
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2014-18 (in te vullen door de griffie) 
 
Datum:  14-11-2014 (in te vullen door de griffie) 
Van:  PvdA  (in te vullen door de aanvrager) 
Aan: College via Ben van Zuthem  
Onderwerp: Opslag en verkoop vuurwerk (in te vullen door de aanvrager) 
Datum beantwoording:  (in te vullen door organisatie) 
Behandeld in college van:  20 augustus 2015 (in te vullen door organisatie) 
   
  

 
Toelichting  
Van de Put heeft in het verleden een vergunning aangevraagd voor de opslag en verkoop van 
vuurwerk in het pand nabij de bezinepomp. M.b.t. die kwestie is er toen de nodige publiciteit 
geweest  en daarover is zowel binnen als buiten de politiek in Heerde het nodige gesproken. In de 
lokale politiek waren het met name VVD en PvdA die ageerden tegen de opslag  en verkoop van 
vuurwerk op deze kwetsbare plek. 
Inmiddels is de situatie een geheel andere, Van de Put heeft naar verluid afgezien van de verkoop 
en opslag van vuurwerk ter plekke en heeft nu geheel andere plannen. 
Die plannen zouden bekend zijn bij de gemeente. 
 
Vragen: 
1. Heeft of gaat de gemeente Heerde naar aanleiding van deze laatste signalen / recente 

plannen rondom Van de Put actie ondernomen /ondernemen als het gaat om de al verleende 
vergunningen mbt verkoop en opslag van vuurwerk? Zo neen waarom niet? Zo ja welke 
acties waren dat dan en wat heeft dat opgeleverd? 

 
Fractie PvdA. 
Siebren Buist. 
 
Antwoord (in te vullen door organisatie)  
 

1. Op 18 augustus 2015 heeft een gesprek op locatie plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd 
dat het op deze locatie niet meer mogelijk is om vuurwerk op te slaan. De betreffende ruimte 
is in gebruik als fotostudio en zal in de toekomst ook niet meer geschikt worden gemaakt 
voor opslag van vuurwerk. De heren Van de Put hebben aangegeven dat wat hen betreft de 
vergunning voor verkoop van vuurwerk ingetrokken kan worden. Vanwege deze mededeling 
wordt er geen voornemen tot het intrekken van een vergunning verstuurd, maar zal medio 
september 2015 een definitief besluit tot intrekking genomen worden.  


