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Maatregelen tegen vuurwerkoverlast
Plattegrond vuurwerkvrije gebieden

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Bloemendaal wil graag een veilige jaarwisseling voor iedereen. Daarom neemt de
gemeente maatregelen om vuurwerkoverlast zoveel mogelijk te voorkomen. In deze brief leest u over
onze aanpak.
De gemeente zet extra handhaving in tegen vuurwerkoverlast
In de week voor Oud & Nieuw lopen er extra handhavers door de gemeente. Deze handhavers staan in
contact met de politie. De politie is op de avond en in de nacht van Oud & Nieuw zoveel mogelijk op
straat aanwezig. Zo zijn ze bij mogelijke incidenten snel ter plaatse.

De gemeente voert een campagne waarin we het gewenste gedrag stimuleren
Dit gebeurt via social media, advertenties in de krant en posters. Ook wordt bijgaande plattegrond
ingezet, waarop staat waar vuurwerk afsteken is toegestaan en waar niet. Binnen de rode cirkels is het
afsteken van vuurwerk verboden in verband met rieten daken. De plattegrond staat ook op
www.bloemendaal.nl, waarbij u kunt inzoomen op uw buurt.
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Vuurwerkoverlast kunt u melden
Wilt u dat de handhavers/politie actie ondernemen tegen vuurwerkoverlast, belt u dan vanaf 27
december met het meldpunt vuurwerkoverlast van de gemeente, te bereiken via nummer 06-83143109.
Dit nummer is bereikbaar van 27 tot en met 30 december van 07.30 tot 22.00 uur en op 31 december
van 07.30 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844.
In noodgevallen belt u 112.
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Vuurwerk mag niet worden afgestoken in de buurt van rieten daken
Het afsteken van vuurwerk is toegestaan vanaf 31 december 2018 18.00 uur tot 1 januari 2019 02.00
uur. In onze dorpen staan veel huizen met rieten daken. Vuurwerk dat in de buurt hiervan wordt
afgestoken kan brandgevaar opleveren. Binnen een straal van 150 meter van een huis met rieten dak
mag geen vuurwerk worden afgestoken. Daarnaast is het in de hele gemeente verboden om
wensballonnen op te laten.
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De gemeente registreert vuurwerkoverlast
Op www.bloemendaal.nl kunt u de gemeente informeren over vuurwerkoverlast. De meldingen die via
de website binnenkomen worden uitsluitend gebruikt voor evaluatiedoeleinden.
Een veilige jaarwisseling regelen we samen
Ik doe een beroep op u en alle bewoners van Bloemendaal. Wijst u alstublieft ook anderen op de
vuurwerkregels en het verbod om af te steken in de buurt van rieten daken. Laten we er met elkaar voor
zorgen dat Oud & Nieuw een feest is voor iedereen. Een feest zonder noemenswaardige incidenten,
zodat iedereen veilig het nieuwe jaar kan inluiden.
Ik wens u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!

Met vriendelijke groet,

Elbert Roest,
Burgemeester van Bloemendaal

