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Vragen of opmerkingen?

Het nieuwe beleid rondom de vreugdevuren heeft 
goed gewerkt. Hoewel er ook illegale vreugdevuren 
zijn geweest, heeft de gemeente veelvuldig contact 
gehad met de organiserende partijen over de te 
nemen maatregelen op het gebied van (verkeers)
veiligheid. Ook is voorkomen dat er veel rommel op 
de vreugdevuren is beland.

Zinloze vernielingen en zwaar vuurwerk zorgen 
jaarlijks voor schade aan straatmeubilair, verkeers-
borden, straatkolken en andere gemeentelijke ei-
gendommen. Door medewerkers van de gemeente 
is geïnventariseerd hoeveel schade er dit jaar is 
aangericht. Deze schade is hieronder in een schema 
weergegeven. 

 

 

De gemeente Dongeradeel doet van iedere schade 
aangifte bij de politie. Vernielingen worden namelijk 
niet geaccepteerd. Wist u dat het vervangen van een 
verkeersbord zo’n € 200,- en het vervangen van een 
trottoirkolk zo’n € 250,- kost? De kosten worden be-
taald van gemeenschapsgeld. Met andere woorden, 
vernielingen door een kleine groep worden door alle 
inwoners van de gemeente betaald.

In Dokkum en in verschillende dorpen zijn eindejaars-
feesten georganiseerd. De evaluaties van deze fees-
ten zijn bij de gemeente binnen gekomen en waren 
positief. Zowel de politie als gemeente zijn overtuigd 
dat de bijeenkomsten op alle plaatsen op een goede 
en vooral feestelijke manier zijn gevierd!

Ook voor de voorbereiding op de jaarwisseling 2014/ 
2015 gaan de burgemeester, politie, brandweer en 
medewerkers van de gemeente bezoeken brengen aan 
verschillende dorpen. Tijdens deze bezoeken wordt 
met dorpsbelangen, jongeren en andere betrokkenen 
gesproken over de plannen en aandachtspunten voor 
de jaarwisseling. De volgende dorpen worden dit jaar 
bezocht: Anjum, Ee, Metslawier, Morra / Lioessens, 
Nes, Ternaard en Wierum.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog 
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met team AJZ, mw. J. Wijnberg, tel. (0519) 
298 759; email: j.wijnberg@dongeradeel.nl of 
dhr. B. Jager, tel.  (0519) 298 755; email: b.jager@
dongeradeel.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 

Gemeentebestuur Dongeradeel

Schade Bedrag
(Vuurwerk)schade aan verkeersborden €   2.800,-
(Vuurwerk)schade aan trottoirkkolken €   5.000,-
Brandschade straatwerk illegale vreugdevuren €      800,-
Schade aan gebouwen €      500,-
Opruimkosten (illegale) vreugdevuren €   5.400,-
Totaal € 14.500,-

De jaarwisseling 2013/2014 ligt weer achter ons, tijd om de balans op te maken. Over het algemeen is de jaar-
wisseling een feest voor iedereen, met leuke initiatieven, bijeenkomsten en evenementen. Met deze nieuwsbrief 
willen wij u een korte terugblik geven op de afgelopen jaarwisseling. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u op 
een of andere manier betrokken bent geweest bij de voorbereidingen.


