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Amendement carbidschieten in Doetinchem ~J
De raad van Doetinchem, bijeen op 17 december 2020;

gelezen het voorstel Tijdelijke aanpassing Algemene plaatselijke verordening
(Apv) afsteektijden carbidschieten;

constaterende dat:
- carbidschieten een mooie Achterhoekse traditie is;
- het carbidschieten een echt volksfeest is in Oost-Nederland;
- er normaal veel mensen afkomen op het feest dat dan wordt gevierd;
- er een totale lockdown is i.v.m. het coronavirus en we de zorg zoveel als

mogelijk moeten ontlasten;
- ervaren carbidschieters een jaar overslaan zoals vandaag ook is to lezen in de

Gelderlander, aangezien men niet bij elkaar kan komen en dat de kern is van
het feest;

- de burgemeesters in de veiligheidsregio niet gezamenlijk voor 1 beleid gaan
zorgen;

- carbidschieten normaal wordt gedaan door families en vriendengroepen met
veel ervaring en deze ervaring wordt doorgegeven tussen generaties;

overwegende dat:
de kans zeer groot is dat bij het carbidschieten meer dan twee personen bij
elkaar komen;

- gevreesd moet worden dat dit jaar veel onervaren mensen zullen gaan
schieten en er daardoor mogelijk gewonden vallen;

- als gevolg daarvan de traditie van carbidschieten wellicht onterecht in een
kwaad daglicht komt to staan;

wi~zigt het beslisdictum van het voorstel in:
- aan Artikel 2.73a Algemene plaatselijke verordening (Apv) (carbidschieten)

artikel 2.73a lid 3 sub a tijdelijk toe to voegen de zin "met uitzondering van
31 december 2020";

- deze tijdelijke aanpassing in werking to laten treden op 30 december 2020 en
van rechtswege op 2 januari 2021 om 00.00 uur to laten vervallen;

- aan artikel 2.73a een lid toe to voegen dat het college de mogelijkheid biedt
tot het stellen van nadere regels;

en gaat over tot de orde van de dag.
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