Een gelukkig &
veilig 2018!

Na het knallen, opruimen met z’n allen!
Net zoals voorgaande jaren organiseert de
gemeente Woerden weer een vuurwerkopruimactie. Voor elke gevulde zak met vuurwerkafval
ontvangt u €0,50 en per bezoek een lot. Met het
lot maakt u kans op één van de 10 sets gratis
bioscoopbonnen! Let op bij het opruimen: steek
vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw af!

Het is bijna Oud en Nieuw. We hopen ook dit
jaar op een feestelijke en gezellige jaarwisseling.
Laten we rekening houden met elkaar, veilig
omgaan met vuurwerk en het vuurwerkafval
daarna ook weer opruimen.
Tips om vuurwerk veilig af te steken:
• Zet vuurwerkpijlen in een fles en vul de fles tot
de helft met zand of water, zodat deze niet
omvalt.
• Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit
opnieuw aan. De kans is groot dat dit te snel
ontbrandt.
• Draag geen licht ontvlambare kleding, zoals
nylon, maar kies bijvoorbeeld voor kleding van
spijkerstof, wol of katoen.
• Draag een jas zonder capuchon. Hierin kan per
ongeluk vuurwerk terechtkomen.

U kunt de gevulde vakken met vuurwerkafval inleveren bij:
• Milieustraat/Stadserf, Pijpenmakersweg 4
in Woerden
Dinsdag 2 januari van 10:00 t/m 16:00 uur
• Bemmel Container Service, Handelsweg 7
in Harmelen
Dinsdag 2 januari van 07:00 t/m 17:00 uur
De winnende lotnummers staan 3 januari op
woerden.nl/vuurwerk. De prijsuitreiking is op
woensdag 17 januari 2018. De vuurwerkopruimactie wordt mede mogelijk gemaakt
door Bemmel Container Service in Harmelen
en Annex Cinema in Woerden.

Op deze pagina vindt u meer tips, contactinformatie en een overzicht van de spelregels.

Wij wensen u een gezellige en
veilige jaarwisseling!
Voorkom brand Vier vuurwerk veilig!
en inbraak

Wie belt u
waarvoor?

Brand voorkomen
1. Plaats geen kaarsen in de buurt van kinderen,
op plekken waar u vaak langs loopt of bij licht
ontvlambare materialen (zoals gordijnen, kerstversiering en papieren tafelkleedjes).
2. Kies voor elektrische verlichting met het KEMAkeurmerk.
3. Gebruik goed passende verlengsnoeren en leg
deze zo neer dat niemand erover kan struikelen.
De snoeren afplakken is zelfs nog beter.

Politie
• (Vuurwerk)overlast: 0900 - 8844
• Meld misdaad anoniem: 0800 - 7000
• Spoedeisende hulp,
voor als iedere seconde telt: 1-1-2
• Geen spoed, wel politie: 0900 - 8844

Inbraak voorkomen
1. Inbrekers gaan graag snel te werk. Duurt het
langer om binnen te komen, dan zoeken ze liever een ander huis. Dus zorg voor goede sloten
en houd een lichtje aan. Ook als u maar even
weg bent.
2. Zorg ervoor dat een beperkt aantal familieleden/
vrienden weet dat u weg bent en in geval van
nood uw woning in kunnen.
3. Ziet u verdachte personen in uw buurt? Geef dit
dan door aan de politie. Bel bij een verdachte
situatie 1-1-2.

Ambulance
• 1-1-2

Brandweer
• Voor als elke seconde telt: 1-1-2
• Voor overige meldingen: 0900 - 8844

Dierenambulance
• 0348 - 41 42 42 (van 08:00 – 19:00 uur,
daarbuiten alleen spoedgevallen)
Gemeente
• Storingsdienst: 14 0348

Vuurwerk
kopen

WhatsApp Buurtpreventie is een initiatief voor burgers, door burgers. Door samen te werken maakt
u uw buurt veiliger! Voor tips, adviezen en hoe uw
groep aan kunt melden, zie www.wabp.nl.

Incidenten
Brandweer, ambulancediensten, afval- en reinigingsdiensten, Boa’s en de politie zetten zich
in voor een veilige jaarwisseling voor iedereen.
Het is belangrijk om hulpverleners alle ruimte te
geven tijdens het uitvoeren van hun lastige taak.
Wanneer hulpdiensten worden gehinderd door
omstanders ontstaan namelijk onveilige situaties.
Mochten er toch incidenten plaatsvinden, dan
geldt het zero tolerance beleid.
Snelrecht
Bij incidenten handhaaft de politie. Er wordt
snelrecht toegepast bij verdachten die aangehouden zijn. Bij de snelrechtmethode neemt de
politie, na aanhouding, meteen contact op met
het Openbaar Ministerie om te overleggen hoe
het incident wordt afgehandeld. Ook wordt de
schade verhaald op de dader. Jongeren tot 18 jaar
kunnen rekenen op een taakstraf via Halt.

Vuurwerk is heel erg mooi en leuk om af
te steken, maar kan ook gevaarlijk zijn en
voor overlast zorgen. Laten we er samen
een gezellig en veilig nieuwjaar van
maken!

waardoor een explosie veel zwaarder is dan
verwacht. Hierdoor kunt u niet alleen een ernstige gehoorbeschadiging oplopen, maar ook
zwaar gewond raken. Koop dus alleen vuurwerk in de winkel op 28, 29 of 30 december.

Om overlast van vuurwerk te beperken, mag
u vuurwerk uitsluitend afsteken tijdens de
jaarwisseling tussen 18.00 uur ’s avonds en
02.00 uur ’s nachts. Steekt u buiten deze tijden vuurwerk af, dan riskeert u een boete van
€100,- of 20 uur taakstraf per artikel dat u
afgestoken heeft.

Meld overlast door te vroeg afsteken en/of illegaal vuurwerk bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Als het echt mis gaat: aarzel
niet en bel 1-1-2. Let op: ook legaal vuurwerk
kan gevaarlijk zijn! Houd u daarom altijd aan
de gebruiksaanwijzing.

Doe normaal, koop legaal!
Illegaal vuurwerk brengt grote risico’s met zich
mee en is daarom verboden. Illegaal vuurwerk
wordt niet gekeurd of getest. Hierdoor kan
het gebeuren dat vuurwerk niet of later af
gaat of juist te vroeg. Dit is gevaarlijk. Illegaal
vuurwerk bevat meestal ook te veel kruit,

Dit jaar valt Oudejaarsdag op een zondag en
daardoor kunt u op die dag zelf geen vuurwerk
kopen. Het kan wel op 28, 29 en 30 december.
Legaal vuurwerk is op drie verkooppunten in
de gemeente Woerden verkrijgbaar. Vuurwerk
afsteken is toegestaan tijdens Oud & Nieuw van
18.00 uur ’s avonds tot 02.00 uur ’s nachts.
Verkooppunten:
• Vuurwerkwereld Chinatown,
Leidsestraatweg 227 in Woerden
• Vuurwerk Professionals Harmelen,
Handelsweg 7 in Harmelen
• De Duizendklapper, Jan Kriegestraat 2
in Woerden

Vreugdevuren en kerstbomen
Het is niet toegestaan kerstbomen of ander
afval te verbranden. Dat is milieuvervuilend en
het risico op schade is groot. Meld verdachte
stapels hout of kerstbomen bij de gemeente
via 14 0348. Dan worden ze weggehaald.
Kerstbomen kunt u op zaterdag 13 januari
inleveren bij de Milieustraat of Van Bemmel.

www.woerden.nl

