
Vuurwerk

Last van harde (vuurwerk)knallen in de wijk? Kijk komende tijd eens op de slaapkamer van uw kind. Controleer 
op illegaal vuurwerk. 

Weet u wat uw kinderen aan vuurwerk hebben? Vuurwerk is levensgevaarlijk en kan zwaar lichamelijk letsel 
veroorzaken. 
Steek geen illegaal vuurwerk af. Het risico bestaat dat het eerder afgaat met alle verschrikkelijke gevolgen van 
dien!
Illegaal vuurwerk wordt niet getest, en gekeurd, en is vaak te zwaar. Risico op zwaar lichamelijk letsel is groot. 
Politie waarschuwt voor illegaal vuurwerk zoals Cobra’s, lawinepijlen, mortierbommen en nitraten.
Voorkom oogletsel en gebruik een veiligheidsbril bij het afsteken van vuurwerk. Vanaf 31 december van 18.00 
uur tot 02.00 uur op 1 januari.

Geld besparen? Steek alleen vuurwerk af op 31 december vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari. 
Vuurwerkoverlast? Melden! 0900-8844.

Heeft u informatie over illegaal vuurwerk in uw omgeving? Meld dit via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000. 
Meer informatie: http://www.politie.nl/mobile/onderwerpen/vuurwerk.html
Je bent een rund als je met vuurwerk stunt! Zorg voor een veilige jaarwisseling.

We krijgen via Twitter diverse meldingen over vuurwerk overlast. Graag melden bij 0900 8844, zodat we hierop 
gepast kunnen reageren. Mocht het erg druk zijn, probeer het later nog eens.

Woninginbraken

Op vakantie tijdens de feestdagen? Zet geen vakantiefoto’s op social media. Inbrekers kijken met je mee..
Zie je een verdachte situatie op straat? Bel 0900-8844. Inbrekers zijn actief rond de feestdagen.
Vier je de feestdagen buiten de deur? Geef inbrekers geen kans en sluit ramen en deuren goed af!

Alcohol

Voorkom een hoop ellende en rij alcoholvrij, veilig thuiskomen, ook met oud en nieuw.
Gezellig de jaarwisseling vieren? Vergeet Bob niet! Politie controleert op alcohol in verkeer. 100%Bob 0% op.
Gister laat geworden tijdens de jaarwisseling? Nu met de auto op pad? Rij nuchter of rij niet: ivm restalcohol in 
je bloed. 100%Bob 0% op.

Huisdieren

Harde knallen, sissen, fluiten en andere hoge (vuurwerk)tonen zijn voor dieren angstaanjagend. Houd hier 
rekening mee. 
Net als oliebollen hoort vuurwerk voor velen van ons bij het inluiden van het nieuwe jaar.Voor huisdieren 
betekent dit veel angst en stress!
Heel veel (huis)dieren zijn bang voor vuurwerk. Zorg dat uw dier veilig is en niet geraakt worden. Meer info: 
http://www.licg.nl/133/praktisch/omgaan-met-huisdieren/overig/vuurwerk.html

Wat moet je doen als je huisdier erg bang is voor vuurwerk? Informatie en tips: 
https://www.dierenbescherming.nl/wat-kan-jij-doen/wat-kan-ik-doen/zorgen-voor-in-het-wild-levende-
dieren/vuurwerktips

Geweld (tegen politieambtenaren)

De politie zorgt voor uw veiligheid als u feestviert. Houd het feestelijk. Agressie tegen politie wordt niet 
getolereerd.
Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke functie wordt niet getolereerd. Ook niet tijdens de 
jaarwisseling. Handen af van onze helpers!
De politie tolereert geen verbaal/fysiek geweld. De dader wordt strafrechtelijk en financieel aangepakt. Handen 
af van onze helpers, ook tijdens de jaarwisseling.
Gevaarlijk (illegaal) vuurwerk in omloop
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In Nederland gelden strenge regels met betrekking tot vuurwerk. Goedgekeurd vuurwerk mag niet meer dan 6 
gram flitspoeder bevatten. De Cobra 6, die vorig jaar veelvuldig werd gevonden, bevatte al 50 gram flitspoeder. 
Dit jaar verschijnt de Cobra 8 in het straatbeeld. Hierin zit maar liefst 100 gram flitspoeder. Het vuurwerk heeft 
de verwoestende kracht van een handgranaat. 

Wie thuis is op internet vindt zo de adressen waar (illegaal) vuurwerk besteld kan worden. Veel mensen 
realiseren zich niet dat het vuurwerk misschien wel te koop is, maar dat het tegelijkertijd ook illegaal en strafbaar
is. Niet alleen het afsteken, maar ook het voorhanden hebben en zelf het importeren van vuurwerk levert hoge 
boetes op. 

Wat het vuurwerk zo gevaarlijk maakt is niet alleen de explosieve kracht. In de praktijk blijkt dit vuurwerk ook 
vaak ongewild af te gaan. Dat kan door warmte, door wrijving of zelfs door statische elektriciteit. Dat maakt ook
duidelijk waarom transporteurs geen vuurwerk in hun vrachtwagen willen hebben, dat alleen al door heen en 
weer te schuiven in de laadruimte kan ontploffen.

De politie adviseert alleen goedgekeurd consumentenvuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten en de 
gebruiksaanwijzing goed te lezen. Bepalen of vuurwerk illegaal is, kan lastig zijn, omdat het er niet afwijkend uit
hoeft te zien. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de 
vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Meer informatie over illegaal vuurwerk is onder meer 
te vinden via http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/illegaal-vuurwerk. 

In de aanloop naar het nieuwe jaar zijn wij extra aanwezig op straat en gaan we af op vuurwerkmeldingen. Wij 
doen dan ook een beroep op u om illegaal vuurwerk of het vroegtijdig afsteken van vuurwerk te melden. Probeer
eventueel zonder gevaar voor uzelf een foto/film te maken van diegene die vuurwerk afsteekt en geef dit door. 
Zo heeft de politie meer bewijs tegen de verdachten. Melding maken kan via het algemene telefoonnummer van 
politie op 0900-8844 (lokaal tarief) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Wij gaan vervolgens met uw 
melding aan de slag.

Regels en straffen bij afsteken van (illegaal) vuurwerk

We krijgen binnen de politie regelmatig klachten over het afsteken van vuurwerk waarbij vooral de zeer harde 
klappen opvallen. Het is bekend dat er zeer zwaar en gevaarlijk, dus illegaal, vuurwerk in omloop is. Dit 
vuurwerk wordt uit het buitenland gehaald en in Nederland verhandeld. 

Het consumentenvuurwerk in Nederland moet aan zware eisen voldoen. Wordt niet aan deze eisen voldaan dan 
eist het Openbaar Ministerie flinke straffen. 

Vermoedelijk ten overvloede toch nog even de basisregels van het afsteken van vuurwerk. 
Afsteken mag op 31 december 2014 vanaf 18.00 uur tot en met 1 januari 2015 tot 02.00 uur. Het kopen van 
vuurwerk mag alleen bij zaken met een vergunning en vanaf de leeftijd van 16 jaar. Legaal vuurwerk is 
herkenbaar aan een Nederlandstalige handleiding op de verpakking. De maximum hoeveelheid vuurwerk wat 
iemand in bezit mag hebben is 25 kg. 

Bij overtreding van de regels gelden de volgende straffen: buiten de toegestane tijd is € 100,-. Ben je onder de 18
jaar dan ga je naar Halt. Dan krijg je een alternatieve straf. Bijvoorbeeld een werkstraf. 
Het afsteken van verboden illegaal vuurwerk kan een boete opleveren van € 400,- per vuurwerkartikel dat is 
afgestoken. Personen die handelen in (grote) hoeveelheden vuurwerk zonder vergunning krijgen altijd een straf 
via het Openbaar Ministerie. Dit noemt men een economisch delict waarbij geldboetes zeer hoog oplopen tot wel
duizenden euro’s. 

De politie heeft in de maanden november en december speciale teams die zich richten op de illegale verkoop van
vuurwerk. Ook zijn er in deze maanden meer mensen in dienst vanwege het Donkere Dagen Offensief: we 
richten ons dan extra op zaken als overvallen en inbraken. Omdat we dan veel mensen in dienst hebben is de 
pakkans voor personen die illegaal vuurwerk afsteken groter dan normaal. 

Ik wens u allen fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling.

Uw wijkagent, Danielle in den Berken en Marijke Bergsma-Ames
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