NIEUWS GEMEENTE HAAREN

VUURWERK? HOU HET VEILIG!
Gaat jouw hart sneller kloppen aan het eind van deze
maand? Kun je niet wachten totdat het 31 december
18.00 uur is? Kortom: ben je een echte vuurwerkfanaat?
We wensen je veel plezier maar vragen je om op een
veilige manier vuurwerk af te steken. Zorg dat je goed
bent voorbereid dan verklein je de kans dat het misgaat.
Vuurwerk? Hou het veilig!
Hoe steek ik veilig vuurwerk af?
Om vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken is het vooral
belangrijk dat u er voorzichtig mee omgaat en blijft
nadenken. Daarom is het belangrijk dat u bijvoorbeeld
niet teveel alcohol heeft gebruikt. dronken. Enkele andere
tips:


Draag buiten een vuurwerkbril - ook als je zelf geen vuurwerk afsteekt.



Gebruik oordoppen om je gehoor te beschermen.



Doe vuurwerk niet in je jas- of broekzakken.



Steek vuurwerk af met een aansteeklont. Gebruik hiervoor geen lucifers of aansteker!



Zorg dat siervuurwerk stevig en stabiel staat. Gebruik voor vuurpijlen de lanceerstandaard.



Neem voldoende afstand van vuurwerk, minstens 8 meter.



Steek geen vuurwerk af vanuit je hand.



Houd rekening met de windrichting en eventuele bomen.



Gooi geen vuurwerk naar mensen of dieren.



Steek vuurwerk dat niet afgaat niet opnieuw aan.

 Experimenteer niet met vuurwerk.
Help mee en doe een melding!
Het is voor ieders veiligheid van groot belang dat we samen illegaal vuurwerk bestrijden. Weet of
vermoedt u dat ergens illegaal vuurwerk ligt opgeslagen of wordt verkocht? Meld het ons. We gaan
dan met de betrokkenen in gesprek. U bereikt ons via 0411 627282, per e-mail gemeente@haaren.nl
of doe de melding via de app Fixi.
--------20 december

INZAMELPUNT TUINAFVAL HELVOIRT EERDER GESLOTEN
Vrijdag 20 december sluit, vanwege een kerstbijeenkomst van de inzamelaar, het inzamelpunt
tuinafval al om 16.30 uur.

------------

25 december

MILIEUSTRAAT GESLOTEN
Op eerste Kerstdag, 25 december, is de milieustraat gesloten. Op zaterdag 28 december kunt u weer
bij de Milieustraat terecht.
-----------NIEUWJAARSRECEPTIE
Zondag 5 januari 2020, tussen 11.30 en 13.00 uur
Beste inwoners,
Op zondag 5 januari 2020 is er een nieuwjaarsreceptie in het
gemeentehuis. Namens het college nodig ik alle inwoners
graag uit voor deze laatste nieuwjaarsreceptie van onze
gemeente.
Laten we samen proosten op een fantastisch 2020.
Yves de Boer
Burgemeester

-----------PRIKBORD
23 januari: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis
6 februari: raadsvergadering, 20.00 uur, gemeentehuis

