
BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ; 

Overwegende dat: 

 het ingevolge artikel 2:73A van de Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2012 verboden

is om met carbid te schieten;

 het verbod niet geldt van 31 december 2013 vanaf 10.00 uur tot 1 januari 2014, 2.00 uur op

gebieden die gelegen zijn buiten de bebouwde kom of door ons aangewezen locaties binnen de

bebouwde kom waarbij aan nadere voorwaarden moet worden voldaan;

 bekend is dat in een aantal kernen tijdens de viering van oud en nieuw met carbid wordt geschoten

binnen de bebouwde kom;

 het wenselijk is om voor de kernen Aalst en Brakel locaties binnen de bebouwde kom aan te wijzen

waar in de toegestane periode met carbid geschoten mag worden om daarmee overlast voor

bewoners zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen;

 de locaties in ieder geval dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals die in artikel 2:73A van de

APV zijn opgenomen, waarbij zoveel als redelijkerwijs mogelijk rekening wordt gehouden met de

belangen van omwonenden;

Gelet op: 

1. de positieve adviezen van de VRGZ (brandweer) en de politie;

2. artikel 2:73A, lid 3, onder b, van de Algemene plaatselijke verordening Zaltbommel 2012

b e s l u i t e n: 

I. te bepalen dat op oudjaarsdag (31 december) vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur met carbid mag

worden geschoten op de bij dit besluit behorende bijlage in rood aangewezen gebieden binnen de

bebouwde kom;

II. te bepalen dat op deze locaties geschoten dient te worden in noordoostelijke richting.

III. het aanwijsbesluit van 17 december 2013 in te trekken.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel 

in de vergadering van 4 november 2014. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. L.H. Derksen A. van den Bosch



Bijlage behorende bij aanwijsbesluit ex artikel 2:73A, lid 3, onder b, van de Algemene plaatselijke 

verordening Zaltbommel 2012 

 

 

Aalst, parkeerterrein Neswaarden 

 
 

 

Brakel, Veerdam 

 
 




