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Overlast en vernielingen Vuurwerk

Vragen?

Net als voorgaande jaren is er overleg over de jaarwisseling geweest met een aantal dorpsbelangen, afgevaardigden van 
de gemeente Dongeradeel, brandweer, politie en de jeugd. In deze nieuwsbrief brengen wij enkele van de besproken 
onderwerpen onder de aandacht.

Ieder jaar proberen gemeente, politie en andere instanties 
de overlast en vernielingen rondom de jaarwisseling 
zoveel mogelijk te beperken. Zinloze vernielingen 
en zwaar vuurwerk zorgen jaarlijks voor schade aan 
straatmeubilair, verkeersborden, straatkolken en andere 
gemeentelijke eigendommen. Het vervangen van één 
verkeersbord kost bijvoorbeeld 200 euro. Dit wordt betaald 
vanuit gemeenschapsgeld, dus vernielingen door een 
kleine groep worden door alle inwoners van de gemeente 
betaald. Wij roepen daarom iedereen op tot een gezellige 
jaarwisseling zonder overlast en vernielingen!

Alleen consumentenvuurwerk mag ter gelegenheid van de 
jaarwisseling worden afgestoken vanaf 31 december 10.00 
uur tot 1 januari 02.00 uur. Zowel tegen het gebruik van 
verboden vuurwerk als het afsteken buiten de toegestane 
tijden treedt de politie op.

Het knallen met carbidbussen mag:
•	 vanaf 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur
•	 op een door burgemeester en wethouders 

aangewezen terrein buiten de bebouwde kom en niet 
op de openbare weg

•	 op een veilige manier voor omstanders, dieren en/of 
goederen

Indien niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, 
is het gebruik van carbidbussen strafbaar. Het is verboden 
carbidgas	tot	ontploffing	te	brengen	in	voorwerpen	anders	
dan een melkbus. Ook is het niet toegestaan op of aan de 
openbare weg gootsteenontstopper of een ander middel/
stof bij zich te hebben met het kennelijke doel deze tot 
ontploffing	te	brengen.

In de gemeente Dongeradeel zijn alleen vreugdevuren 
toegestaan	waarvoor	een	ontheffing	is	verleend.	De	
gemeente wil met deze nieuwe aanpak risico’s zoveel 
mogelijk	beperken.	Er	zijn	dit	jaar	ontheffingen	verleend	
voor vreugdevuren in Hantum, Metslawier, Morra en Nes. 
Indien illegale vreugdevuren worden aangetroffen, nemen 
gemeente, brandweer en politie de nodige maatregelen  om 
het illegale vreugdevuur te beëindigen. Dit geldt ook voor het 
opbouwen	van	een	vreugdevuur,	waar	geen	ontheffing	voor	
is verleend.

Op de vreugdevuren mogen alleen kerstbomen, snoeihout 
en overig schoon hout worden verbrand. Het gebruiken van 
geverfd hout, huisraad, huisvuil- en bedrijfsafval, kunststoffen, 
plaatmateriaal, autobanden, chemische stoffen en dergelijke 
op het vreugdevuur is niet toegestaan. Dergelijk afval kunt 
u op de reguliere manier kwijt via het Brengstation aan de 
Kooilaan of bel het meldpunt Gemeentewurk via 14 0519.

Meer informatie over het nieuwe beleid rondom de 
vreugdevuren vindt u op www.dongeradeel.nl.

Zijn er vragen of onduidelijkheden over deze punten? 
Neem dan contact op met de gemeente via tel.: 14 0519 of 
e-mail: gemeente@dongeradeel.nl.

Wij wensen iedereen een gezellige 
en veilige jaarwisseling toe en een 

voorspoedig 2014!


