
Betreft Bezwaar tegen de locatie van het Evenement Carbid schieten bij de ijsvereniging te 
Est. Wij verzoeken dan ook de griffier een afschrift van deze mail aan alle raadsleden van 
West Betuwe te geven. 
 
Wij hebben in de wandelgangen gehoord dat er een vergunning is afgegeven voor het 
evenement Carbid schieten op oudejaarsdag in Est. Zonder hoor of wederhoor is er door de 
gemeente West Betuwe en betrokkenen vergunning verleend voor dit evenement. Inmiddels 
hebben wij begrepen dat de aanvraag voor het evenement niet door het bestuur van de 
ijsverenging is aangevraagd maar door een aantal leden en dit alleen tijdens de 
ledenvergadering is medegedeeld aan het bestuur alsmede het feit dat het evenement 
Carbid schieten niet op het terrein van de ijsvereniging gaat plaatsvinden maar op de 
naastgelegen speelweide welke volgens ons eigendom is van de gemeente. 
 
Dit evenement vindt plaats pal naast ons bedrijf en woonhuizen beide met rieten kap 
gelegen aan de Molenstraat 4 en 6 waar ook de stalling is van 2 paarden en 3 pony’s 
waarvan 1 drachtig. Op het bedrijventerrein hebben wij opslag voor kunstmest wat bij 
verkeerd gebruik of vuur hoogst explosief kan zijn. Het bevreemd ons ook dus ook dat dit 
zonder controle van APV instanties gemeente en brandweer klakkeloos toegezegd is. 
 
Wij hebben deze week met diverse medewerkers van de gemeente West Betuwe contact 
gehad en aangegeven dat wij  als omwonenden en aangrenzend bedrijf niet akkoord gaan 
met de verleende vergunning en bezwaar maken tegen de locatie van dit Carbid schiet 
Evenement in Est. 
 
We verzoeken u vriendelijk deze vergunning in te trekken voor de locatie 
IJsbaan/Speelweide te Est aan de Dorpsstraat en elders plaats te laten vinden. Wij 
verwachten voor woensdag 7 december reactie op deze mail en welke stappen er 
ondernomen worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gegevens bekend bij de griffie 


