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DATUM 21 december 2019 

ONS KENMERK  433398 
BEHANDELD DOOR  A La Rose 

TEL 14035 
BETREFT  Vuurwerk bij gebouwen met rieten dak 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In uw omgeving staan huizen met een rieten dak. Of misschien woont u zelf in een huis met een 

dakbedekking van riet. In deze brief informeer ik u en uw buurtgenoten over de gevaren van vuurwerk 

voor rieten daken.  

 

De periode rond de jaarwisseling is voor veel bewoners van een huis met een rieten dak een angstige 

periode. Een stuk vuurwerk dat verkeerd terecht komt kan brand veroorzaken en desastreuse gevolgen 

hebben. Vuurpijlen en onschuldig ogende wensballonnen vormen een groot risico voor rieten daken. 

 

Het is van belang dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om incidenten te voorkomen. Uw 

hulp is daarbij nodig. Wijst u alstublieft ook uw kinderen en uw eventuele gasten op de risico’s van het 

afsteken van vuurpijlen en het oplaten van wensballonen in de nabijheid (binnen 150 meter) van rieten 

daken.  

 

De gemeente Hilversum heeft gezorgd dat er beveiliging in uw buurt surveilleert tijdens de jaarwisseling. 

We laten zo duidelijk zien dat er toezicht plaatsvindt. Deze toezichthouders kunnen op elk moment in 

contact treden met de politie als zij iets constateren. Uiteraard dient u altijd zelf de politie te bellen op het 

nummer 0900 8844, als er hulp nodig is. Bij spoed maakt u gebruik van het alarmnummer 112.  

Houdt u er rekening mee dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is toegestaan van 31 

december 2019 vanaf 18:00 tot 1 januari 2020 02:00 uur.  

 

Ik doe een beroep op u en alle bewoners van uw buurt. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat Oud en 

Nieuw een feest is voor iedereen. Een feest zonder vuurwerkincidenten, zodat iedereen veilig het nieuwe 

jaar kan inluiden.  

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar mevrouw 

A. La Rose via Veilig@hilversum.nl of 14035 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gemeente Hilversum,  

Cluster Openbare Orde & Veiligheid, team Samenleving 


