Gemeente Stichtse Vecht

wil samen met

de politie de overlast van vuurwerk rondom Oud en Nieuw
zoveel mogelijk beperken. Hieronder staan de veiligheidstips
op een rij. Op de achterkant kun je lezen wat de regels zijn
en de gevolgen als je deze overtreedt. Laten we er met elkaar
voor zorgen dat Oud en Nieuw voor iedereen een feest blijft.

• Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plek.
• Draag geen kleding van snel brandbare synthetische stoffen.
• Stop vuurwerk nooit in je zakken.
• Lees voor het afsteken de gebruiksaanwijzing.
• Gebruik een aansteeklont en een veiligheidsbril.
• Steek geen vuurwerk uit je hand af.
• Zet vuurpijlen in een fles die stevig rechtop staat.
• Neem na het aansteken direct zes meter afstand.
• Laat vochtig en oud vuurwerk liggen.
• Steek vuurwerk dat weigert niet opnieuw af.

Bij overtredingen lik-op-stuk aanpak
Wanneer je de regels overtreedt, hanteren politie en gemeente
een lik-op-stuk beleid. Dat betekent een bekeuring of een
Halt-straf bij Halt Regio Utrecht en het verhalen van eventuele
schade. Die schade kan oplopen tot in de tienduizenden euro’s.  
Regels:

De politie treedt op als je:

• Vuurwerk mag je alleen kopen bij de

• In het bezit bent van illegaal

erkende verkoopadressen en je moet
16 jaar (licht vuurwerk) of 18 jaar
(zwaarder vuurwerk) zijn.
• Vuurwerk kopen mag alleen op
28, 29 en 30 december.
• Het is verboden illegaal vuurwerk
te kopen of in bezit te hebben (o.a.
strijkers, vlinders en lawinepijlen).
• Vuurwerk mag je alleen afsteken op
31 december van 18 uur ’s avonds
tot 1 januari 2 uur ’s nachts.  

vuurwerk.
• Vuurwerk afsteekt buiten de toegestane
tijden of in de vuurwerkvrije zone rond
de kinderboerderijen.
• In het bezit bent van vuurwerk buiten
de periode van verkoop
(28, 29 en 30 december).
• In het bezit bent van meer dan 25 kg
vuurwerk in de periode van verkoop.
•	Met vuurwerk baldadig gedrag vertoont
of vernielingen aanricht.

• Rond de kinderboerderijen geldt een
vuurwerkvrije zone.

Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die voor een vuurwerkovertreding worden opgepakt,
gaan in de meeste gevallen naar Halt Regio Utrecht en krijgen een Halt-straf.
Let op: een vuurwerkovertreding is een misdrijf! Kom je voor de derde keer met Halt in
aanraking dan stuurt de politie je door naar de Officier van Justitie. Als je 18 jaar of ouder
bent, krijg je een flinke geldboete bij het overtreden van de vuurwerkregels.
Met alle maatregelen gaan de gemeente en de politie ervan uit dat de vuurwerkoverlast tot
een minimum beperkt blijft, zodat Oud en Nieuw voor iedereen een feest is.

