
Beste leerkracht(en), 
 
De jaarwisseling staat voor de deur. Vanzelfsprekend hoop ik dat oud en nieuw in de gemeente Brum-
men gezellig en veilig verloopt.  
 
In deze brief vraag ik wederom uw aandacht voor hetgeen u kunt bijdragen aan een fijne en veilige jaar-
wisseling.  
 
Tijdens oud en nieuw is het vanzelfsprekend om feest te vieren en vuurwerk of carbid af te steken. Maar 
de feestvreugde wordt een stuk minder als we zien hoeveel schade er is ontstaan, mensen gewond zijn 
geraakt bij het afsteken van vuurwerk of wat overmatig alcoholgebruik voor consequenties heeft. 
 
Die vervelende gevolgen moeten we met elkaar zien te voorkomen. 
 
Wat doet de gemeente? 
In de eerste plaats is het ieders verantwoordelijkheid om van de jaarwisseling een gezellig feest te ma-
ken. Daarnaast neemt de gemeente diverse maatregelen om zoveel mogelijk overlast en schade te be-
perken. 
 
Wat kunt u doen? 

• Voorlichting geven aan de leerlingen over de gevaren van vuurwerk. Geef aan hoe ze vuurwerk 
veilig kunnen gebruiken of er naar kunnen kijken. Hiervoor is een lespakket ontwikkeld, dat gratis 
wordt aangeboden: www.viervuurwerkveilig.nl. Op deze site staan allerlei nuttige tips. In het bij-
zonder wil ik u graag attenderen op de online vuurwerktraining voor groep 7/8. Het zou geweldig 
zijn als u samen met de kinderen voor de kerstvakantie de training zou bekijken.  

• Neem voor eventuele ondersteuning contact op met Sjoerd Botschuyver van de Stichting Welzijn 
Brummen, tel. 0575-56 19 88.  

• Haal afvalcontainers weg of zorg dat ze leeg zijn.  

• Dicht brievenbussen af. 

• Verlicht het buitenterrein, gebruik tijdschakelaars om verlichting in de school in te schakelen.  

• Houd tijdens de vakantieperiode toezicht op de schoolgebouwen.   

• Regel uw bereikbaarheid in het geval van calamiteiten. 

• Wellicht heeft u al een buurt whats app groep. Anders is het misschien handig om met een paar 
buurtbewoners alsnog een groep aan te maken. Met wat extra ogen en oren kunnen bewoners 
de omgeving in de gaten houden en elkaar en u snel informeren als er verdachte situaties zijn. 

 
Meldpunt vuurwerkoverlast 
Ervaart u overlast van vuurwerk? Dan kan er gebruik gemaakt worden van het Meldpunt vuurwerkover-
last. Via www.brummen.nl/melding  of via de fixi app. We krijgen zo meer inzichtelijk op welke locaties 
veel overlast wordt ervaren. Bij meerdere meldingen kunnen onze handhavers in samenspraak met de 
politie en het beveiligingsbedrijf dat we inhuren, extra surveillance uitvoeren.  
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze beleidsmedewerkers Openbare Orde en 
Veiligheid:  Ingrid Grouwstra, tel. 0575-56 82 33  of mail naar i.grouwstra@brummen.nl. 
                  Renee Swarts, tel.  0575-56 82 33 of mail naar r.swarts@brummen.nl. 
 
Ik wens u fijne feestdagen toe en een gelukkig 2019. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
A.J. van Hedel 
Burgemeester 

http://www.viervuurwerkveilig.nl/
http://www.brummen.nl/melding

