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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 kunt 
u doen door op de website van de gemeente Dongeradeel 
een formulier in te vullen. Zie het tabblad Vrije Tijd & Sport > 
Evenementen. 

Omdat wij positief zijn over deze activiteiten, willen we dit 
stimuleren. Als gemeente steunen wij per dorp één initiatief 
met een bijdrage van € 100,- vermeerderd met een bedrag 
van € 0,75 per inwoner. Voor Dokkum is er een andere 
regeling van toepassing. Hier is een vast bedrag beschikbaar 
voor één feest. Om in aanmerking te komen voor de 
subsidie moet er na afloop van het feest een verslag naar 
de gemeente verstuurd worden. De aanvraag hiervoor moet 
uiterlijk voor 15 november bij de gemeente binnen zijn. Op 
de site van de gemeente Dongeradeel (bij mijn dongeradeel; 
digitale formulieren) vindt u het aanvraagformulier. 

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

Vuurwerk
Alleen consumentenvuurwerk mag ter gelegenheid van de 
jaarwisseling worden afgestoken vanaf 31 december 18.00 
uur tot 1 januari 02.00 uur. Zowel tegen het gebruik van 
verboden vuurwerk als het afsteken buiten de toegestane 
tijden zal door de politie worden opgetreden.

Carbidschieten
Er wordt nog voor de jaarwisseling een 
voorstel aan de raad voorgelegd om 
de regels rondom carbidschieten aan 
te passen. De voorgestelde wijzigingen 
betreffen de toegestane tijden van afschie-
ten en een maximum aan de inhoud van 
de carbidbus. 

Net als voorgaande jaren bezoekt de gemeente een aantal dorpen voor een overleg met dorpsbelangen, jeugd en politie. 
Tijdens deze bezoeken spreken we over de plannen en aandachtspunten voor de aankomende jaarwisseling. Dit jaar be-
zoeken we: Anjum, Morra-Lioessens, Hantum, Ternaard, Holwerd, Wierum en Metslawier. In deze nieuwsbrief brengen wij 
alvast enkele van de te bespreken onderwerpen onder de aandacht.

De nieuwe regels voor carbidschieten zijn:
Carbidschieten is verboden. Dit verbod geldt niet voor 
carbidschieten dat plaatsvindt op door de burgemeester 
aangewezen plaatsen op 31 december tussen 08.00 uur en 
22.00 uur, mits:
• daarbij gebruik gemaakt wordt van een (melk)bus/

container/opslagvat met een maximale inhoud van 40 
liter en

• daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten 
waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of 
redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor 
gevaren kunnen optreden voor mens en milieu.

Wilt u carbid schieten? Het is mogelijk om hiervoor een 
ontheffing aan te vragen. Het formulier hiervoor vindt u op de 
website van de gemeente.

Vreugdevuren
Komende jaarwisseling gaan we de 
regels die we hebben voor vuurbulten 
strenger toetsen. Dit houdt voor een 
aantal dorpen in dat de locatie die altijd 
gebruikt werd, niet meer gebruikt kan 
worden. Om goede afspraken te maken 
met de dorpen die een vuurbult willen 
hebben, volgen hier de hoofdlijnen van 
de uitgangspunten van de gemeente over vuurbulten. Tijdens 
het dorpenbezoek wordt dit besproken. Mocht er geen 
dorpenbezoek aan uw dorp plaatsvinden, of wilt u overleg 
hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. D. Kroes, 
d.kroes@dongeradeel.nl.
De belangrijkste uitgangspunten voor een vuurbult zijn:
• Voor een vuurbult wordt een ontheffing aangevraagd bij 

de gemeente Dongeradeel
• De vuurbult is maximaal 50 m3
• De vuurbult wordt opgebouwd met schoon materiaal
• De vuurbult ligt minimaal 25 meter uit bebouwing
• De vuurbult ligt minimaal 200 meter vanaf rietgedekte 

bebouwing
• De vuurbult ligt minimaal 25 meter van de openbare weg
• Het publiek blijft op minimaal 25 meter afstand van de vuurbult
• Een vuurbult is altijd goed bereikbaar voor hulpdiensten
Op de site van de gemeente Dongeradeel (bij producten en 
diensten) en in de bijlage vindt u het aanvraagformulier voor 
een ontheffing voor een vuurbult. 

Vragen of opmerkingen?
Zijn er vragen of onduidelijkheden over de informatie in deze 
nieuwsbrief? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 
14 0519 of e-mail: gemeente@dongeradeel.nl. 


