
 
 

Beste bewoner(s),  

 

Naar aanleiding van de gesprekken die we hebben gevoerd met verschillende bewoners aan het 

Triasplein over het thema leefbaarheid, kwam naar voren dat er bewoners zijn die in aanloop van 

oud en nieuw geregeld worden opgeschikt door vuurwerk. Via deze weg willen u laten weten dat u 

gehoord wordt!   

 

Vanuit de gemeente, handhaving en politie is er extra aandacht voor het Triasplein. Tijdens de 

surveillance voeren de mensen van handhaving en politie namelijk steekproefsgewijs en actief het 

gesprek met bewoners. Deze gesprekken zijn erop gericht om er ook preventief op toe te zien om 

mogelijke vuurwerkoverlast te beperken of zelfs tegen te gaan.  

 

Tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat het volledig tegengaan van vuurwerkoverlast een 

onbegonnen zaak is. Simpelweg omdat het qua capaciteit niet mogelijk is dat handhaving en politie 

permanent zichtbaar aanwezig is. En daarnaast ervaart iedereen incidenten van vuurwerk gewoon 

anders.  

 

Dus ondanks de extra aandacht vanuit de gemeente, handhaving en politie moeten we er bedacht op 

zijn dat er desondanks sprake kan zijn van vuurwerklast of zelfs overlast. Is hier volgens u sprake van?  

Dan is het belangrijk dit te melden via het algemene nummer van de politie op 0900-8844.  

 

Ervaart u blijvend overlast en heeft u dit gemeld bij de politie, neem dan contact op met Maarten 

Janson van Zorgdat via het telefoonnummer 06-38 43 13 79 of (0341) 43 46 56. Of stuur een e-mail 

naar maartenjanson@zorgdat.nl . We kijken dan samen wat er nog meer kan en nodig is om de last 

of overlast tegen te gaan.  

 

Voor nu vertrouw ik erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Namens alle betrokkenen wens ik u een rustige periode toe en een gezond en gelukkig 2022.  

 

Met hartelijke groet,  

Maarten Janson (Zorgdat)  

 

P.S. Wist u dat er rondom het thema leefbaarheid periodiek een gezamenlijk overleg is tussen 

bewoners, de huurdervereniging, Zorgdat, de Gemeente, de Wijkvereniging Drielanden, Omnia, 

Politie, Handhaving en de Winkeliersvereniging?    
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