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2200 kilo vuurwerk gevonden in loods in Sint-Oedenrode
maandag om 17:12 • Aangepast gisteren om 17:13

In een loods aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode is vorige week donderdag ruim 2200 kilo

vuurwerk gevonden. Dat meldt de gemeente Meierijstad maandag. Burgemeester Kees van Rooij

spreekt van een ‘enorme vondst’ en hij zegt dat er meer controles zullen volgen.

Geschreven door

Ron Vorstermans

De politie kwam het vuurwerk op het spoor tijdens een bestuurlijke controle in de loods, die in het

buitengebied staat. De loods wordt verhuurd aan meerdere bedrijven en particulieren die er spullen

kunnen opslaan.
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In een van de ruimtes in de loods werden pallets vol met vuurwerk gevonden. Het meeste vuurwerk

zat nog ingepakt. Om wat voor vuurwerk het precies gaat, moet nog worden onderzocht.

Huurder is verdachte

De politie gaat de huurder van de ruimte later verhoren op het politiebureau over de grote

hoeveelheid vuurwerk. Hij geldt als verdachte in het onderzoek. Het is verboden een grote

hoeveelheid vuurwerk op te slaan zonder de gemeente daarover te informeren, ook als dat vuurwerk

legaal is.

Onlangs werd ook een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden in een garage middenin een woonwijk

in Oe�elt. Hier lag 300 kilo van het explosieve spul.

LEES OOK: Deskundige over vuurwerkvondst Oe�elt: 'Bij een explosie was de garage weg geweest'

Tip ons! 👋

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

VUURWERK SINT-OEDENRODE

Deel:

Coronanieuws: storing bij cijfers RIVM, 429 coronapatiënten in Brabantse
ziekenhuizen

Meest gelezen
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Politie ziet bankbiljetten vliegen tijdens achtervolging over A16

Eerste vliegende auto van de wereld rijdt vanaf nu op de Nederlandse
snelwegen

10-jarige Youssef vlucht in zijn eentje uit Syrië en vraagt in tankstation om zijn
'baba' en 'mama'

Man overleden na ayahuasca-sessie in Eersel: drie mannen vervolgd voor bezit
van de harddrug

Op de hoogte blijven?

Meld je aan op onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf op de

hoogte van alles wat er speelt in jouw omgeving.

E-mailadres *

Vul een E-mailadres in

Tijdens de kerstvakantie zal een negatief reisadvies gelden voor vakanties in het buitenland, is de
verwachting. Betekent dit een streep door jouw plannen?

Aanmelden

Ja, ik wilde met de feestdagen vakantie in het buitenland vieren

Nee, ik blijf in Nederland

Ja, want ik was van plan familie in het buitenland op te zoeken
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