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Net als voorgaande jaren worden een aantal dorpen bezocht voor een overleg met dorpsbelangen, jeugd, politie en
de gemeente Dongeradeel. Tijdens deze bezoeken bespreken we de plannen en aandachtspunten voor de aankomende jaarwisseling. Dit jaar bezoeken we Anjum, Ee, Metslawier, Morra/Lioessens, Nes, Ternaard, Wierum en
Engwierum. In deze nieuwsbrief brengen wij enkele van de besproken onderwerpen onder de aandacht.

Bijdrage voor eindejaarsfeesten
Elk jaar worden er in Dokkum en de verschillende dorpen
eindejaarsfeesten georganiseerd. Wilt u zo’n feest
organiseren? Dan moet u hiervoor zo spoedig mogelijk
een aanvraag indienen. De aanvraag voor het evenement
kan via de website van gemeente Dongeradeel door een
formulier in te vullen, zie het tabblad Vrije Tijd & Sport
> Evenementen. Omdat wij deze activiteiten een goed
initiatief vinden, willen we dit stimuleren. Als gemeente
steunen wij één initiatief per dorp met een bijdrage
van € 100,- vermeerderd met een bedrag van € 0,75
per inwoner. Voor Dokkum is een andere regeling van
toepassing. Om in aanmerking te komen voor deze
subsidie moet er na afloop van het feest een verslag
naar de gemeente verstuurd worden. De aanvraag moet
uiterlijk 15 november bij de gemeente binnen te zijn en
kan gedaan worden via de site van Dongeradeel
> Mijn Dongeradeel > Digitale formulieren > punt 7 en dit
formulier, na inloggen met DigiD, in te vullen.

Overlast en vernielingen
Ieder jaar proberen gemeente, politie en andere instanties
de overlast en vernielingen rondom de jaarwisseling
zoveel mogelijk te beperken. Grove vernielingen en zwaar
vuurwerk zorgen jaarlijks voor schade aan straatmeubilair,
verkeersborden, straatkolken en andere gemeentelijke
eigendommen. Dit levert een forse kostenpost op. Het
vervangen van één verkeersbord kost bijvoorbeeld
200 euro. Dit wordt betaald uit
gemeenschapsgeld, dus vernielingen
door een kleine groep worden door alle
inwoners van de gemeente gedragen.
Wij roepen daarom iedereen op tot
een gezellige jaarwisseling zonder
overlast en vernielingen!

Vuurwerk
Alleen consumentenvuurwerk mag
tijdens de jaarwisseling worden
afgestoken vanaf 31 december 10.00
uur tot 1 januari 02.00 uur. Zowel tegen
het gebruik van verboden vuurwerk
als het afsteken buiten de toegestane
tijden zal de politie optreden.

Carbidbussen
Het knallen met carbidbussen is onder voorwaarden
toegestaan. Het gebruik van carbidbussen mag:
• vanaf 31 december tussen 10.00 uur tot 1 januari
02.00 uur
• op een veilige manier voor omstanders, dieren en/of
goederen
Wilt u carbid schieten? Dan willen we dit graag weten.
Graag ontvangen wij de gegevens
van een contactpersoon met
telefoonnummer en de locatie waar
u met carbid wil schieten. Doorgeven
van de informatie kan via gemeente@
dongeradeel.nl. Deze locatie zullen we
dan beoordelen op geschiktheid.

Vreugdevuren
In de gemeente Dongeradeel worden alleen vreugdevuren
toegestaan waarvoor een ontheffing is verleend. De
gemeente wil met deze nieuwe aanpak risico’s zoveel
mogelijk beperken. Vorig jaar zijn er ontheffingen verleend
voor vreugdevuren in Hantum, Metslawier, Morra, Nes
en Engwierum. Wilt u een vreugdevuur organiseren?
U vindt het aanvraagformulier voor
evenementen op de website van
gemeente Dongeradeel: tabblad Vrije
Tijd & Sport > Evenementen.
Let op! Bij het aantreffen van een
illegale vreugdevuur zal - ook al is
deze in opbouw - worden opgetreden
door gemeente, brandweer en politie.

Vragen of opmerkingen?
Zijn er vragen of onduidelijkheden over deze punten?
Neem dan contact op met de gemeente via het
telefoonnummer 14 0519 of gemeente@dongeradeel.nl.

