Gendt, 21 december 2012.

Aan het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Lingewaard.
Onderwerp: Carbidschieten op oudejaarsdag in Gendt (locatie vogelmast)
Geacht college
Middels deze brief reageren wij op bovenstaand onderwerp.
In de laatste editie van Kern 7, lazen we dat een groep dorpsgenoten in Gendt van plan is het oude jaar uit
te luiden middels carbidschieten.
Vorig jaar is men begonnen met het carbidschieten en uit een reeks van reacties uit de aanpalende
woonwijken ( de Dries en Walburgen) konden wij niet anders concluderen dat het carbidschieten werd
ervaren als een aantasting van de leefbaarheid.
Behalve aantasting van de leefbaarheid bij de omwonenden , willen we u er voorts op wijzen dat het
buitendijks schieten met carbid; waarbij geschoten wordt richting cq in de Gendtse Polder een grote
"impact" heeft op de in polder vertoevende dieren.
Door het carbidschieten zullen de daar aanwezige dieren continue op de vlucht moeten slaan en in de
stress schieten met alle narigheid van dien. Zoals het oplopen van verwondingen in puntdraad en het
mogelijk veroorzaken van verkeersongelukken.
Verder willen we U er op wijzen dat de Gendtse Polder behoort tot de Gelderse Poort, een Natura 2000
gebied, en derhalve onderhevig is aan de bijbehorende regelgeving (natuurbeschermingswet 1998). Ook
komen in de Gendtse Polder tal van beschermde dieren voor o.a de zilverreiger en de bever. Met name de
bever heeft vlak bij de "vuurplaat" zijn domicilie.
Wij verwachten van u, dat u op basis van deze beweegredenen geen ontheffing verleent aan burgers die
buitendijks vlak bij de Gendtse Polder en de aanpalende woonwijken hun vertier zoeken op oudejaarsdag
met het carbid schieten.
Wij wijzen u bij deze ook op art 2:73.a carbidschieten uit de APV met name op de strikte regels omtrent het
schootsveld op eigen terrein (waaraan niet wordt voldaan) ;en op art 2:73 lid 4 (met betrekking tot
gevaar, schade of overlast aanwonenden en het belang van natuurbescherming (zijn beide op de gekozen
locatie relevant en aanwezig).
Last but not least willen wij u er ook opwijzen dat er in Gendt, in tegenstelling tot Huissen geen traditie
bestaat in het carbidschieten. Het wordt pas voor de tweede keer georganiseerd. Derhalve kan de
organiserende partij in deze, ons inziens niet terug vallen op "verworven" rechten.
Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet voor een algeheel verbod op carbidschieten , maar vinden dat moet
geschieden op locaties die daarvoor geschikt zijn.
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