
Beste dorpsgenoten,

Net als vorig jaar is er overleg geweest over de jaarwisseling 
met een aantal dorpsbelangen, afgevaardigden van de 
gemeente, brandweer, politie en de jeugd. Een aantal van de 
besproken punten willen we in deze nieuwsbrief graag onder 
de aandacht brengen.

Jaarwisseling 2011-2012
Tijdens de vorige jaarwisseling zijn er hier en daar 
ongeregeldheden geweest. Zo zijn er in een dorp tonnen, 
die bestemd waren voor het vreugdevuur, omgegooid en zijn 
er in een aantal dorpen vreugdevuren of vuurtjes gestookt 
in het centrum of op een sportveld. Verder is er ergens een 
caravan op een brandbult gedumpt, is er in één dorp met 
een auto over het sportveld gereden en werd er in een dorp 
in het centrum met carbid geschoten. Dit heeft geleid tot 
onveilige situaties en extra kosten voor de gemeente voor het 
opruimen en storten van afval of herstelwerkzaamheden. De 
kosten voor het opruimen van de caravan waren bijvoorbeeld
€ 450,-. Het totale schadebedrag bedroeg bij de vorige 
jaarwisseling € 3.025,-. We vragen de medewerking van 
iedereen om dit soort ongeregeldheden dit jaar te voorkomen.
 

Schade
De afgelopen jaren verliep de jaarwisseling heel goed en was 
de schade nihil. Dat is natuurlijk fantastisch en we hopen dan 
ook dat we deze lijn dit jaar voort kunnen zetten. Iedereen 
moet zich bewust zijn van het feit dat we aangerichte schade 
uiteindelijk met zijn allen betalen. Het vervangen van een 
gemiddeld verkeersbord kost zo’n € 200,- en dit wordt betaald 
van ons belastinggeld.

Stimuleringsbijdrage
Voor de organisatie van een feest op oudejaarsavond kunt u 
een gemeentelijke stimuleringsbijdrage aanvragen. Per dorp/
kern verstrekken wij eenmaal een vaste bijdrage vermeerderd 
met een bedrag per inwoner. 

Als uit ons evaluatieoverleg met derden (politie, brandweer en 
gemeentewurk) blijkt dat de jaarwisseling goed is verlopen, 
wordt het bedrag beschikbaar gesteld. Als blijkt dat er wel 
schade is aangericht, kan deze verrekend worden met de 
gemeentelijke stimuleringsbijdrage. 

Carbidschieten en vreugdevuren
De komende jaarwisseling wordt er strenger gecontroleerd 
op het schieten met carbid en de vreugdevuren. Alleen als de 
regels voor carbidschieten worden nageleefd en vreugdevuren 
op de afgesproken plaatsen met schoon hout worden gestookt, 
kunnen deze tradities in stand gehouden worden. 

Want als de regels worden nageleefd en er schoon hout 
wordt gebruikt, is de milieuschade gering en kunnen we de 
opruimkosten binnen de perken houden. Onze vraag aan u is 
daarom om hieraan mee te werken. Dit kunt u doen door aan 
de jeugd geen afval aan te bieden dat niet in een vreugdevuur 
thuishoort. Dergelijk afval kunt u op de reguliere manier kwijt 
via het brengstation aan de Kooilaan of via de servicetelefoon 
wijkbeheer (0519) 298 777. 

Het knallen met carbidbussen mag alleen:
- van 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 ontploffi ng 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 u te hebben met het kennelijke doel deze tot ontploffi ng te 
brengen.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 
mw. J. Wijnberg van team AJZ van de gemeente Dongeradeel 
via telefoonnummer (0519) 298 759 of dhr. R. Urff van 
Gemeentewurk via telefoonnummer (0519) 574 462.

Wij wensen u een gezellige jaarwisseling toe en een 
voorspoedig 2013.

Met vriendelijke groet,

Marga Waanders
Burgemeester gemeente Dongeradeel
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