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Onderwerp  
Melding vuurwerk 
 
 
Geachte heer , 
 
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van de door u ingediende melding op grond van het Vuurwerkbesluit, 
ten behoeve van het tot ontbranding brengen van vuurwerk op 27 april 2019 tussen 21:00 uur en 
23:45 uur, op de locatie gelegen aan de Hellebeukerweg te Hulsberg.  
 
De melding is conform artikel 3B.4 van het Vuurwerkbesluit. 
 
Uw melding is ingeboekt op 22 maart 2019 en geregistreerd onder zaaknummer 2019-202993. Wij 
verzoeken u bij alle volgende correspondentie met betrekking tot deze melding het aangehaalde 
zaaknummer te vermelden. 
 
Indien een evenement wordt afgelast verzoeken wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons telefonisch 
kenbaar de maken. Dit kan via de milieumeld- en klachtentelefoon, bereikbaar op telefoonnummer  
(043) 361 70 70). 
 
Wij wijzen u er volledigheidshalve op dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, 
aan welke regels tevens voldaan moet worden. Te denken valt hier bij aan de algemene plaatselijke 
verordening (APV) of de Wet natuurbescherming. Hiervoor dient u zelf zorg te dragen. 
 
Informeren omwonenden 
Vuurwerkevenementen kunnen leiden tot onnodig dierenleed en schade bij (landbouw)huisdieren.  
Wij willen daarom ook omwonenden die buiten de veiligheidszone wonen informeren over het 
vuurwerkevenement. 
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Wij verzoeken u om uiterlijk vijf dagen voor de dag van het evenement via een advertentie in een 
plaatselijk huis-aan-huisblad, de omwonenden op de hoogte te stellen van: het tijdstip, de duur, de inhoud 
van het evenement en de eventuele hinderaspecten. 
  
Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot mevrouw , bereikbaar onder telefoonnummer  

. U kunt ook een e-mail sturen naar @rudzl.nl. 
 
Een afschrift van deze brief en de betreffende vuurwerkmelding hebben wij verstuurd aan: 
 de Inspectie Leefomgeving en Transport; 
 de burgemeester van de gemeente Beekdaelen; 
 het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Limburg. 

 
  
Gedeputeerde Staten van Limburg, 
namens dezen, 
  
 
 
C.J. Hermans, 
Afdelingshoofd Vergunningen 
RUD Zuid-Limburg  
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