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Vuurwerk
Vuurwerk kan heel gevaarlijk zijn. 
Het begint met het kopen van vuur-
werk. Pas als je 16 jaar of ouder bent, 
mag je zelf vuurwerk aanschaffen. En 
dan alleen tijdens de laatste drie dagen 
van het jaar (zaterdag 28 december -op 
zondag mag geen vuurwerk worden 
verkocht- maandag 30 en dinsdag 31 
december 2019) bij erkende winkels in 
Nederland.

Illegaal vuurwerk
Al het vuurwerk dat je bijvoorbeeld koopt 
in België of Duitsland, of op straat uit de 
kofferbak van een bekende is illegaal. 
Ook ben je strafbaar als je vuurwerk 
bezit waar geen gebruiksaanwijzing op 
staat. Bezit of afsteken van zwaar illegaal 
vuurwerk is een misdrijf. Daarvoor kun 
je zelfs gevangenisstraf krijgen. 

Als het nog licht is
• Bewaar vuurwerk thuis op een droge, 

afgeschermde plaats, bijvoorbeeld in 
een metalen bus of trommel.

• Lees overdag de aanwijzingen op het 
vuurwerk goed door. Als je het vuur-
werk gaat afsteken, dan is het daarvoor 
buiten te donker.

• Kies voor katoenen kleding. Het voor-
deel hiervan is dat vonken dan nauwe-
lijks schade kunnen aanrichten. Bij 
een nylon jack bijvoorbeeld brandt 
vuur direct in je huid.

• Stop vuurwerk nooit in een jas- of 
broekzak. Wrijving kan genoeg zijn 
om vuurwerk te ontsteken.

• Bedenk dat ‘koud vuur’ niet bestaat. 
Zelfs sterretjes kunnen een tempera-
tuur van 1500°C bereiken.

• Kijk ook eens op de website  
www.halt.nl 

En dan is het zover
Je bent goed voorbereid? Dan is het tijd 
voor je eigen ‘knalfeest’! Steek je vuur-
werk alleen af als dat officieel mag: op 
31 december vanaf 18.00 uur tot 1 janua-
ri om 02.00 uur ’s nachts.
• Kies een goede plaats om vuurwerk af 

te steken. Let ook op de windrichting.
• Blijf op minimaal zes meter afstand.
• Steek je vuurwerk snel en veilig aan 

met een aansteeklont of sigaret. Dus 
geen lucifer of aansteker!

• Steek elk stuk vuurwerk apart aan. 
Vuurwerk bundelen is levensgevaar-
lijk.

• Vuurwerkpijlen mag je alleen afsteken 
in een (goedgekeurde) lanceerstan-
daard.

• Laat vuurwerk nooit knallen in je 
hand. Raak geen vuurwerk aan dat al 
is aangestoken. Ook niet om ‘te zien 
of-ie ’t wel doet’.

• Steek geen vuurwerk aan met een 
beschadigde of gebroken lont.

• Weigert er één? Steek die dan nooit 
opnieuw aan.

• Zet een vuurwerkbril op om je ogen te 
beschermen.

De jaarwisseling staat voor de deur. 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp streeft 

naar een veilige én (daardoor) gezellige 

jaarwisseling voor iedereen. Dat doet 

zij in nauwe samenwerking met politie, 

brandweer, jongerenwerk én inwoners.

Oud en Nieuw 2019-2020

Een veilige 
gemeente maken 
we samen!

“Ruim vuurwerkafval op”

Meld vandalisme en schade

Spoedeisende zaken
Bent u getuige van bijvoorbeeld geweld of brandstich-
ting? Bel dan alarmnummer 112. Maak, als dat mogelijk 
is, foto’s of een filmpje met een mobiele telefoon. Deze 
beelden kunnen namelijk nuttig zijn bij het opsporen 
van daders. Let wel altijd eerst op uw eigen veiligheid. 
Beelden kunnen worden aangeleverd via de website 
www.politie.nl.

Brandgevaar
Let op! Opslag van kerstbomen kan gevaarlijk zijn.  Als de situatie daartoe aanleiding 

geeft, dan kan de brandweer bomen verwijderen. Niet alleen uit de openbare ruimte, 

maar ook op terreinen van bedrijven en particulieren.

Vuurwerkverbod
In de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
geldt een vuurwerkverbod in de 
buurt van kerken, verzorgingshuizen, 
metrostations en fiets- en 
voetgangers tunnels. 

Huisdieren
De oren van huisdieren zijn heel 
gevoelig voor knallen. Zorg ervoor 
dat honden en katten binnen zijn, 
daar hebben ze het al moeilijk 
genoeg.

Na 02.00 uur
Is je vuurwerk spectaculair en veilig 
de lucht ingegaan? Vergeet dan niet de 
vuurwerkresten van straat te halen, 
want ‘zwerfvuurwerk’ opnieuw aan-

steken is heel gevaarlijk. Ruim 30 pro-
cent van de ongelukken met vuurwerk 
gebeurt op nieuwjaarsdag. 
Waarschijnlijk slaap jij nog als de eer-
ste kleine kinderen alweer op straat 
lopen te zoeken tussen al dat mooie 
rode papier... Help mee om te voorko-
men dat er ongelukken gebeuren met 
de kleintjes uit jouw buurt of straat!

Vuurwerkafval kun je het beste als 
volgt opruimen:
• Resten van vuurwerk natmaken.
• Bij elkaar vegen.
• In een vuilniszak doen.
• Buiten laten staan (in de tuin of op 

het balkon, maar niet op de open-
bare weg).

• Meegeven met het restafval.


