Tips voor veilig inzamelen en afsteken van vuurwerk
Veel mensen vinden het leuk op nieuwjaarsnacht met vrienden, familie, buren en kennissen te genieten
van mooi vuurwerk. In verschillende dorpen in de gemeente wordt dan ook gezamenlijk vuurwerk
ingezameld en afgestoken. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, geven wij u de volgende tips:

Vóór het afsteken van vuurwerk
•
•
•
•

Het vuurwerk mag gekocht worden op 29, 30 en 31 december. Koop je vuurwerk altijd bij officiële
verkooppunten. Illegaal vuurwerk is veel gevaarlijker dan de meeste mensen denken.
Bewaar vuurwerk altijd op een veilige, droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen en
nooit in je broek- of jaszak.
Maak nooit zelf vuurwerk. Meestal explodeert dit onverwacht en op het verkeerde moment. Laat het
maken van vuurwerk aan de experts over.
Lees de afsteekinstructie: zo weet je van tevoren hoe je het vuurwerk veilig kunt afsteken en hoef je
het niet op oudejaarsavond zelf te doen.

Tijdens het afsteken
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vuurwerk mag worden afgestoken van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
Per persoon mag er niet meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk afgestoken worden.
Steek het vuurwerk altijd buiten af, doe nooit binnen in een tent, zaal of in huis.
Draag tijdens het afsteken nooit kleding van kunststof; het brandt snel en smelt vast op je huid.
Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan ook een veiligheidsbril op.
Bereid je ook goed voor, zorg dat je je vuurwerk op de juiste manier kunt afsteken. Zorg dat je iets
hebt om vuurpijlen in te zetten, zoals een vuurpijlenstandaard of een romeinse kaars-grip.
Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (en niet op de stoeprand).
Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.
Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten bevatten tegenwoordig een pvc-buis.
Steek het vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Doe dit op een rustige en open
plek. Houd hierbij rekening met omstanders en denk bijvoorbeeld ook om dieren.
Ga na het aansteken direct zes flinke stappen naar achteren. Zo neem je voldoende afstand,
minstens zes meter.
Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen: experimenteren met vuurwerk is levensgevaarlijk.

Na het afsteken
•

•
•

Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan: de lont kan al zover zijn
opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde poging direct explodeert.
Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over.
Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij
het huisvuil doen.

