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Spelregels vuurwerk
Tips van de Digitale Wijkagent
Voorkom babbeltrucs
Kennismaken met de jongerenwerkers
Boa's stellen zich voor
Welkom in De Entree

Dongen Veilig
Voor u ligt de wintereditie van de Dongense Veiligheidskrant, zoals
gebruikelijk voorafgaand aan de feestdagen. In deze periode zien
we de cijfers van criminaliteit namelijk toenemen. Inwoners zijn wat
meer op pad, en dat geldt helaas ook voor inbrekers.

Vuurwerkoverlast?
App op 31 december tussen 10.00
en 16.00 uur naar 06-18 12 36 07.

In het afgelopen halfjaar zijn de criminaliteitscijfers in onze gemeente opnieuw gedaald. Deze trend willen we doorzetten. Daar hebben
we uw hulp bij nodig. U kunt preventieve maatregelen nemen en
de politie en uw buren inlichten als u vreemde dingen ziet.
Ziet u zaken waarover u zich zorgen maakt, maar waarvan u liever
niet hebt dat u als melder bekend wordt? Maak dan gebruik van
'Meld Misdaad Anoniem' (MMA). Deze onafhankelijke instelling
neemt uw melding aan zonder naar uw naam of adres te vragen. U
blijft dus echt anoniem. MMA geeft daarna uw melding door aan de
politie of andere instanties zoals de gemeente of de Belastingdienst.
Begin dit jaar zijn enkele inwoners geconfronteerd met 'babbeltrucs'. Samen met de politie en het Centrum Voor Criminaliteitspreventie hebben we voor ouderen voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd. In deze krant herhalen we de tips om babbeltrucs
te herkennen.
Sinds kort heeft politieteam Langstraat een Digitaal Wijkagent.
Koopt u weleens spullen via internet? Lees dan het bericht van Leendert van der Welle op pagina 3.
Het is fijn om te ervaren dat we in onze gemeente vrijwilligers
hebben die zich inzetten voor een veilig Dongen. Ik denk
bijvoorbeeld aan de vrijwilligers die bij inwoners thuis een Home
Safety Check uitvoeren. Dankzij zo'n check krijgt u geheel gratis
een beeld van mogelijke onveilige situaties in uw woning.
Met de politie en onze buitengewoon opsporingsambtenaren
(Boa's) zijn we alert op vuurwerkoverlast en illegaal vuurwerk.
Dit om slachtoffers te voorkomen maar ook ter bescherming van de
hulpdiensten. Daarbij roepen wij uw hulp in. Ervaart u overlast of
ziet u verdachte situaties? Op 31 december kunt u tussen 10.00 en
16.00 uur via WhatsApp uw melding doorgeven.
Onze Boa's stellen we graag aan u voor in deze krant. Heeft u een
vraag? Aarzel niet en spreekt de Boa's aan. Ook onze jongerenwerkers komen aan bod. Zij bieden de jeugd in onze gemeente
dagbesteding, hulp en ondersteuning als het even niet gaat.
Vanuit jeugdcentrum De Poort, maar ook op straat.

Verknal je eigen toekomst
en die van anderen niet!
Eind november werd Dongen opgeschrikt door een heftig vuurwerkincident. Een jongen raakte
zwaargewond en ook twee vriendjes bleken gewond te zijn. Vanuit dit vreselijk incident willen
we samen met de politie een duidelijke boodschap af geven om meer slachtoffers te voorkomen.
Een boodschap voor jongeren, ouders en inwoners.
•

•

Boodschap ouders: weet en beseft u wat uw kind in huis
heeft en meeneemt op straat? En wat hij/zij kan aanrichten bij zichzelf en anderen? Realiseren u en uw kind zich
dat opzettelijk gepleegde strafbare feiten met vuurwerk
misdrijven zijn waar 6 jaar gevangenisstraf op staat?
Voor jongeren betekent dit ook dat je een strafblad
krijgt en mogelijk geen Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) meer krijgt. Zo'n verklaring is voor verschillende
banen een noodzaak.

•

Handelingen met professioneel (illegaal) vuurwerk zijn
strafbaar en worden als een misdrijf bestempeld.
De politie treedt hard op tegen verkopers en kopers /
gebruikers van illegaal vuurwerk. Wie wordt aangehouden, heeft een strafblad. Ook tegen mensen die
legaal (consumenten) vuurwerk op een verkeerde
manier gebruiken wordt opgetreden, omdat dit levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt.

Of geef ons uw informatie:
- via de politieapp of het meldformulier op
politie.nl/aangifte-of-melding-doen
- via 0900-8844
- via WhatsApp (06-18 12 36 07) op 31-12
tussen 10.00 en 16.00 uur
- anoniem via 0800-7000 of het
meldingsformulier van M.

•

Bij opslag van illegaal vuurwerk in een woonwijk
informeert de politie het lokaal gezag en bijvoorbeeld

Meer informatie over de spelregels omtrent vuurwerk leest
u op pagina 4.

Alvast fijne feestdagen en
een gezond en veilig nieuwjaar gewenst!
Marina S tarmans-Gelijns,
Burgemeester van Dongen

een woningcorporatie. Er kunnen bestuurlijke
maatregelen worden getroffen zoals huisuitzetting,
meldplicht of een gebiedsverbod.
Help ons!
In de aanloop naar oud en nieuw proberen we zoveel
mogelijk illegaal vuurwerk te onderscheppen. Dit om
slachtoffers zoals in dit bericht proberen te voorkomen
maar ook ter bescherming van de hulpdiensten. Daarbij
hebben wij uw hulp nodig. Weet u waar illegaal vuurwerk
ligt opgeslagen laat het de politie dan weten. We willen die
informatie graag hebben, dat kan anoniem: bel 0900-8844,
zeg NIET uw naam en vraag naar de afdeling TCI (Team Criminele Inlichtingen).

Heeft u hulp nodig bij opvoedzaken, werk, inkomen of zorg? Dan
kunt u terecht bij De Entree aan de Hoge Ham 104 in Dongen. U
kunt hier zonder afspraak binnenlopen. De medewerkers gaan aan
de slag met uw vraag en zorgen dat hulp in gang wordt gezet.
Ik hoop dat u met deze
krant weer nieuwe tips en
ideeën op doet om uw veiligheid en die van uw buurt
te verbeteren.

Boodschap jongeren: Waarom zou je je toekomst
verknallen? Besef je wat je met illegaal vuurwerk in huis
haalt en wat je kunt aanrichten bij jezelf en anderen?
En welke gevolgen het heeft als je wordt aangehouden?

De Entree:
voor al uw
hulpvragen!

Jongerenwerkers Sjors van Reeuwijk en Rachid Mima:

"We kijken naar wat er goed gaat"

De Entree is dé toegang van de gemeente Dongen tot
ondersteuning en hulp op het gebied van werk,
inkomen, jeugd en zorg. U kunt er terecht met
uiteenlopende dilemma's en vragen. Bijvoorbeeld voor
informatie over een uitkering, hulp bij de opvoeding
of een echtscheiding, aanvraag van hulpmiddelen of
bij huiselijk geweld.
U kunt binnen lopen zonder afspraak of telefonisch
contact opnemen om een afspraak te maken. U bent
van harte welkom. Een gastvrouw of gastheer ontvangt
u daar en kijkt of er iemand beschikbaar is om u meteen te woord te staan. Zo niet, dan wordt er alsnog
een afspraak met u gemaakt.
Samen met u zoeken we naar de beste oplossing en
waar nodig schakelen we professionele hulp in vanuit
de gemeente zelf of vanuit onze partnerorganisaties
zoals het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW),
MEE, ContourdeTwern en Stichting Welzijn Ouderen
Dongen (SWOD).
Bezoekadres
Hoge Ham 104
5104 JK Dongen
De Entree is goed toegankelijk voor minder validen.
Parkeren kan aan de achterzijde van het pand. Via de
achterkant is tevens de minder validen ingang bereikbaar.
Telefoon: 14 0162
Email: entree@dongen.nl
Openingstijden
Maandag:
08:30
Dinsdag:
08:30
Woensdag: 08:30
Donderdag: 08:30
Vrijdag:
08:30

-

17:00
17:00
17:00
19:00
12:30

uur
uur
uur
uur
uur

Sjors van Reeuwijk (links) en Rachid Mima, jongerenwerkers in Dongen. Foto Jan Stads/Pix4Profs
S jors v an Reeuw ijk en Rachid Mim a zijn jongerenw erkers in de gem eente Dongen. S am en bevinden ze zich
m idden in het dagelijks lev en van jongeren, in De
Poort of op straat. "We oordelen niet, m aar kijken
naar w at er goed gaat."

Rachid: "Jongeren zien of maken filmpjes over vechtpartijen, er is online pestgedrag, beroemdheden delen hun leven
dat niet realistisch is. Daarmee omgaan is voor jongeren
best lastig."

Hoe pakken jullie je werk aan?
Sjors: "Onze benadering is nooit vanuit correctie of iets verbieden. We luisteren zonder oordeel en richten ons op wat
iemand kan. Wat gaat goed en hoe kunnen we dat verbeteren? Dat geeft zelfvertrouwen."
Rachid: "We kijken naar het individu. Wat heeft iemand
nodig? Als het moet spreken we jongeren aan op hun
gedrag. Respect tonen, rekening houden met een ander.
Dat brengen we bij. Het is meestal niet de intentie van een
jongere om dwars te liggen. Ze hebben vaak niet door dat
ze overlast veroorzaken."

Welke jongeren komen bij jullie?
Sjors: " Waar het jeugdcentrum vroeger vooral een plek was
om te feesten, is De Poort tegenwoordig meer een stek
waar jongeren zinvol hun vrijetijd kunnen besteden. Dat
varieert van het organiseren van een bioscoopmiddag, het
koken van een maaltijd tot een goed gesprek na school.
Soms komen jongeren omdat ze van school geschorst zijn,
soms omdat ze thuis geen fijne situatie hebben."
Rachid: "We bieden dagbesteding. Dat kan muziek- of
boksles zijn. Dat kost hier niets. Sinds kort hebben we ook
meidenwerk. Meisjes kunnen elkaar op een laagdrempelige
manier ontmoeten."

Met wie werken jullie samen?
Sjors: "We zoeken de samenwerking met het onderwijs, de
Entree, de GGD, de politie, de gemeente, en horecaondernemers. Zo organiseren we bijvoorbeeld voorlichtingsavonden over verslavingen op het gebied van alcohol, drugs en
gamen. Daar vertellen we ouders hoe je signalen kunt
herkennen, hoe je het gesprek over zo'n onderwerp kunt
aangaan."
Rachid: "We zijn geen hulpverleners, maar hebben oog voor
een netwerk waar we jongeren kunnen onderbrengen.
Tijdens de hulpverlening blijven we naast hen staan."

Wat zouden jullie willen meegeven aan ouders en
jongeren?
Sjors: "Alles is bespreekbaar. In Nederland hoef je een
probleem niet alleen op te lossen. Er is hulp die niets kost.
Denk aan het Taalhuis in De Cammeleur. Daar kun je terecht
met een taalachterstand."
Rachid: "Wacht niet te lang met het inschakelen van hulp.
We maken mee dat ouders en jongeren uit schaamte
wachten en wanhopig worden. Loop gewoon eens bij ons
binnen. Als de deuren van De Poort open zijn, kom je
altijd één van ons tegen."

Jullie doen dit werk al enkele jaren. Zien jullie
veranderingen?
Sjors: "Sociale media hebben een grote invloed op het leven
van jongeren gekregen. Ouders hebben vaak geen idee
wat hun kind online ziet of doet. We zien jongeren die
daardoor kampen met overgewicht, slechte prestaties op
school en taalproblemen."

De Poort is van maandag tot en met vrijdag open.
Iedereen is welkom. Adres: Gasthuisstraat 3, Dongen
Bellen kan ook:
Sjors:
06-83 80 77 33
Rachid:
06-15 55 97 18
De Poort: 0162-317361

Actie in Dongen-Vaart:

Gratis brandveiligheidstest
Gemeente Dongen en de brandweer investeren in een
veilige woonomgeving. Ook in de weken van 2019 én
volgend jaar kunt u een gratis Home Safety Check laten
uitvoeren. Speciaal getrainde vrijwilligers kijken of uw
woning brandveilig is en geven tips om de veiligheid te
verbeteren. Heeft u nog geen rookmelders geplaatst dan
krijgt u meteen een gratis exemplaar (zolang de voorraad
strekt).

huis door aan de hand van een
vragenlijst. Er wordt bijvoorbeeld
gekeken naar de vluchtwegen in
uw huis, de staat
van de bekabeling, brandbare
materialen in de buurt van een
ontstekingsbron en veilige
omgang met elektra.

Kaart
De vrijwilligers gaan de komende weken op pad in DongenVaart. Zij doen ansichtkaarten in de brievenbus. Heeft u
interesse in een gratis Home Safety Check? Stuur dan de
ansichtkaart terug naar team Veiligheid van de gemeente
Dongen. U kunt ook een e-mail sturen naar
veiligheid@dongen.nl.

Uitleg
Ook hoort u hoe u brand vroegtijdig kunt ontdekken en, beter
nog, voorkomen. Tijdens de rondgang krijgt u uitleg en kunt u
vragen stellen over de
brandveiligheid van uw huis.
Aan het einde ontvangt u een vrijblijvend advies om de
brandveiligheid van uw woning te verbeteren.

Afspraak
Na uw aanmelding neemt een van de Home Safety Check
vrijwilligers contact met u op om een afspraak te maken.
Tijdens de afspraak loopt de vrijwilliger samen met u uw

Campagne
De actie met de Home Safety Check maakt deel uit van de

campagne 'Brandveilig Leven'. Aan deze campagne werken
de volgende partijen mee: de Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant, de brandweer en de gemeente Dongen.
Ook voor komend jaar is de campagne weer opgenomen in
de begroting van de gemeente. Andere wijken komen ook
aan de beurt.

Boa's Leon Weeda en Johan van Treijen:

"Met praten kun je veel bereiken"
Leon Weeda en Johan van Treijen zijn Buitengew oon
Ops porings Am btenaar, ook w el Boa genoem d. Ze
doen hun w erk in de openbare ruim te in opdracht
v an de gem eente Dongen en zijn herkenbaar aan
hun uniform .
Als Boa's zijn Leon en Johan onder meer verantwoordelijk
voor toezicht en handhaving op het gebied van afval,
overlast op straat, evenementen, de algemeen plaatselijke
verordening en de drank- en horecawet. Ze spreken mensen
aan op hun gedrag. Bijvoorbeeld als ze de poep van hun
hond niet opruimen, grof vuil op straat dumpen of een
oprit blokkeren met een auto. "We gaan op meldingen af
en sporen overtredingen op. Als het nodig is, dan bekeuren
we. Maar dat is niet het belangrijkste doel. Je kunt er ook
op een andere manier uitkomen. Met praten kun je veel
bereiken."
Samenwerken
Leon en Johan werken bij een melding of een probleem
zoveel mogelijk samen met partners, zoals de politie, de
wijkconsulenten van Casade, de jongerenwerkers van
ContourdeTwern en het onderwijs. "Met deze partners
hebben we overleg en organiseren we bijeenkomsten.
Denk bijvoorbeeld aan voorlichtingsavonden over alcoholen drugsgebruik en gameverslaving. Met elkaar bieden we
jaarlijks een informatief programma voor ouders van pubers. Zo worden ze wegwijs gemaakt in de wereld van nu,
met als doel: voorkomen dat kinderen in de problemen
komen."

hier de komende periode extra oog voor. Betrappen we je
op te vroeg afsteken of het gebruik illegaal vuurwerk?
Dan heb je pech en krijg je een bekeuring of een doorverwijzing naar bureau Halt. Ook deze jaarwisseling treedt het
snelrecht weer op. Word je gepakt met bijvoorbeeld illegaal
vuurwerk dan sta je binnen 3 tot 6 dagen voor de rechter."
Evenementen
De Boa's zijn ook betrokken bij evenementen. Ze controleren bijvoorbeeld de omleidingen en afzettingen en zien toe
op de regels voor drankgebruik voor jongeren. "We vinden
het belangrijk om zichtbaar te zijn. Inwoners en ondernemers leren ons zo kennen en komen daardoor sneller op ons
af. Ook in de wijken laten we
regelmatig ons gezicht zien. In
Dongen doen we dat met name
op de fiets."

Als de Boa's wandelaars bekeuren omdat ze hun hond niet
aanlijnen, zorgt dat weleens voor onbegrip of vervelende
reacties. "We leggen dan uit dat we hiermee andere, zeldzame diersoorten beschermen. Mensen weten vaak niet dat
een moeder hert haar jong achterlaat als er een hond in de
buurt is geweest. Met als gevolg dat het jong doodgaat. We
snappen heel goed dat mensen graag met hun hond in de
EVZ wandelen. Daarom verwijzen we naar de losloopstrook,
die de gemeente verderop in het gebied heeft aangelegd."
Contact
In contact komen met de Boa's van de gemeente Dongen?
Dat kan via telefoonnummer 14 0162 of info@dongen.nl

Ecologische verbindingszone
Tijdens het broedseizoen zijn
de Boa's regelmatig in de
Ecologische Verbindingszone te
vinden. Een prachtig wandelen fietsgebied. Ook hondenbezitters komen er graag.

De buitengewoon opsporingsambtenaren Leon (links) en Johan zijn
ook zichtbaar tijdens evenementen

Vuurwerkoverlast
Actueel is de overlast van (illegaal) vuurwerk. "We hebben

zoals de Kerstmarkt.
Foto: Pix4Profs/Jan Stads.

Digitaal Wijkagent
Politieteam Langstraat heeft sinds enkele maanden een
Digitaal Wijkagent: Leendert van der Welle. In dit bericht
geeft hij tips over het voorkomen van cybercrime. Oftewel
misdrijven die worden gepleegd met een computer,
smartphone of tablet.
Een paar jaar geleden was het nog een e-mail in slecht
Nederlands over een verre oom die overleden was en die
een erfenis voor je had achtergelaten. Tegenwoordig zijn
de berichten (vaak van een bank of overheidsorganisatie)
niet van echt te onderscheiden. Opvallend is dat de makers
je meestal onder
druk willen zetten,
zodat je snel en ondoordacht gaat handelen.
Heb je een vermoeden van cybercrime?
Blijf rustig en houd
de volgende tips in
gedachten.
1. Controleer een link
voor je er op klikt;
door met je muis
op de link te zweven krijg je de achterliggende link te zien. Vind je het lastig om dit te
controleren, zoek de site dan op door deze handmatig in
te type. Zo hoef je niet op de link te klikken.
2. Open niet zomaar een bijlage; ook al is het een mail van
een bekende. Sommige apparaten hebben zelfs de optie
om bijlages automatisch te downloaden, zet deze optie uit.
3. Gebruik geen onbeveiligd wifi-netwerk; verbind je apparaat niet met een onbekend of onbeveiligd wifi-netwerk
(bv. gratis wifi/ free wifi enz.). Je kunt namelijk zo
onbewust je apparaat openzetten voor criminelen.
4. Gebruik je gezond verstand; dit is makkelijker gezegd
dan gedaan, want je moet wel weten waar je op moet
letten. Twijfel je? Kies er dan voor om eerst even te overleggen met iemand die meer weet over dit onderwerp.
5. Toch slachtoffer geworden? Doe dan altijd aangifte; zo
krijgt de politie een beter beeld en meer puzzelstukjes in
handen om de crimineel te pakken te kunnen krijgen.
Heb je vragen of wil je meer tips? Volg de
Digitaal Wijkagent Langstraat dan op
instagram: wijkagent_digitaal_Langstraat
of stuur mij een mail:
Leendert.van.der.welle@politie.nl

Vuurwerk:
Dit zijn de spelregels

Het nieuwe jaar wordt traditioneel met vuurwerk ingeluid. Helaas is er ook veel illegaal vuurwerk in omloop.
Vaak ligt zwaar vuurwerk gewoon opgeslagen bij mensen thuis. Dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties
voor de omgeving. Meld Misdaad Anoniem (M.) krijgt
jaarlijks honderden meldingen over de opslag en handel van illegaal vuurwerk. Dankzij deze tips worden
duizenden kilo’s illegaal vuurwerk opgespoord.

Sta je in de s tartblokken om 2020 m et een knal in te
luiden? Om ervoor te zorgen dat oud en nieuw voor
iedereen een leuk fees tje w ordt zijn er spelregels
voor de v erkoop en het afs teken v an vuurw erk ingesteld.
• Je mag alleen vuurwerk kopen dat voldoet aan de eisen
van de Nederlandse wet.
• Officiële verkooppunten zijn open op 28, 30 of 31 december. In de gemeente Dongen zijn Sportvisser Jac de Roos
(Tramstraat 107) en De Boerenbond (Tramstraat 34) de
enige officiële verkooppunten
• Je mag maximaal vijfentwintig kilo vuurwerk in bezit
hebben. Buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een
veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats.
• Je moet minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om vuurwerk te
kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het
soort vuurwerk. Op de verpakking van het vuurwerk staat
vanaf welke leeftijd het vuurwerk gekocht mag worden.
• Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18:00 uur
tot 1 januari 02:00 uur.
• Het is verplicht om een lanceerstandaard te hebben voor
het veilig afsteken van vuurpijlen. Deze moet u geleverd
krijgen als u vuurpijlen hebt besteld.
• Voor informatie hierover kun je terecht op de website
van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk
Hoe herken je legaal vuurwerk?
Op legaal vuurwerk moet een Nederlandse gebruiksaanwijzing staan en het opschrift 'geschikt voor particulier gebruik'. Daar moet in staan hoe je het moet gebruiken, zodat er geen ongelukken mee gebeuren. Vuurwerk dat je in
de winkel kan kopen, moet aan heel wat eisen voldoen.
Wat is illegaal vuurwerk?
Illegaal vuurwerk is bedoeld voor professioneel gebruik. Er
zit vaak veel kruit in en er wordt gebruik gemaakt van snel
brandende lont. Hierdoor kan je niet op tijd wegkomen. De
zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging. Daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn
dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.
Onder illegaal vuurwerk vallen onder andere strijkers, lawinepijlen, mortierbommen, grote flowerbeds en Chinese rollen. Al dit vuurwerk is verboden, omdat het levensgevaar-

Wat meld je bij M.?
• gegevens van handelaren (naam, adres, telefoonnummer);
• kentekens van scooters/auto’s die af- en aanrijden;
• tijdstippen waarop wordt verkocht;
• verdachte bewegingen rond panden;
• klanten die in de omgeving van het pand afsteken;
• in- en uitsjouwen van dozen of zakken met Chinese
tekens of gevaarsymbolen.
lijk is. Als je dit vuurwerk in bezit hebt of afsteekt, kun je
een flinke boete of taakstraf krijgen. Vuurwerk dat niet op
de officiële verkooppunten, binnen de vastgestelde verkoopdagen, verkocht wordt is over het algemeen illegaal.
Vuurwerk dat je in het buitenland koopt is in Nederland
meestal illegaal.
Straffen en boetes?
Afhankelijk van hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of gevangenisstraf. De gevangenisstraf
kan flink oplopen. Jongeren (van 12 tot 18 jaar) kunnen (bij
minder zware overtredingen of misdrijven) ook voor een
Halt-straf in aanmerking komen.
Mag ik vuurwerk online bestellen?
Vuurwerk bestellen bij webshops is strafbaar en bovendien
levensgevaarlijk indien je het thuis laat bezorgen. Vuurwerk
mag nooit thuis per post worden bezorgd. Je mag het wel
via internet bestellen en ophalen op 28, 30 of 31 december
bij een Nederlandse erkende vuurwerkwinkel als je de juiste
leeftijd hebt.
Steeds vaker wordt er online vuurwerk besteld bij
webshops uit onder andere Oost-Europa. Het vuurwerk
komt dan per post bij de besteller thuis. Dit is levensgevaarlijk. Niet alleen voor de besteller, maar ook voor de
huisgenoten, buren en medewerkers van de post en
distributiediensten.

Opruimactie vuurwerkafval:

Maak kans op cadeaukaart van € 50,De jaarwisseling staat weer voor de deur. Een nieuw jaar
vraagt ook om een frisse start met schone straten. Veeg
daarom op 1 januari je straat schoon en maak kans op één
van de zes cadeaukaarten!
Afval inleveren
Je kunt je vuurwerkafval op donderdag 2 januari inleveren
op het Wilhelminaplein bij medewerkers van de buitendienst. Dat kan tussen 10.00 en 12.00 uur en van 13.30 tot
16.00 uur. Je kunt je afval ook bij milieustraat De Coolhof
(De Hak 16, Dongen) inleveren. Dat kan van donderdag 2
tot en met zaterdag 4 januari. Kijk voor de openingstijden
op www.dongen.nl/contact.

Maak kans op een cadeaukaart
Voor elke goed gevulde afvalzak die wordt ingeleverd krijg
je bij het inleveren van de zak een lootje. Hiermee maak je
kans op een VVV Cadeaukaart t.w.v. € 50,- In de week van
6 januari 2020 vindt de trekking plaats. Houd
www.dongen.nl en www.facebook.com/gemeentedongen
in de gaten voor de winnende lotnummers!

In tegenstelling tot andere jaren worden er dit jaar geen afvalzakken aangeboden. Het vuurwerkafval mag verzameld
worden in een gewone plastic (afval)zak.
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Meld Misdaad
Anoniem

Bij wie meld je wat?
Bij M. meld je over opslag, handel en transport van illegaal vuurwerk, vernielingen en vuurwerkbommenmakers. Dat kan online www.meldmisdaadanoniem.nl via
of telefonisch via 0800-7000.
Voor het melden van het te vroeg afsteken van vuurwerk en andere gerelateerde overlast bel je 0900-8844.
Let op: de politie werkt op 31 december tussen 10.00 en 16.00 uur
met WhatsApp. Heeft u een vermoeden dat iemand illegaal vuurwerk
heeft opgeslagen of heeft u last van
vuurwerk? Stuur dan een bericht
naar: 06 - 18 12 36 07.

Carbid schieten:
wat mag wel en niet?
Regelmatig komen er vragen binnen over de regels voor carbid schieten. Binnen de bebouwde
kom is het schieten van carbid verboden. Buiten
de bebouwde kom mag het wel, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. Het vat mag maximaal 50 liter zijn;
b. Het vat moet worden afgesloten met zacht
materiaal, zoals een plastic bal of zak;
c. Het vrije schootsveld moet minimaal 75 meter
zijn, zonder dat hierin een openbare weg of
paden liggen;
d. Carbid schieten mag alleen op 31 december
tussen 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur van
het aansluitende jaar plaatsvinden;
e. Er mag niet richting woonbebouwing worden
afgeschoten;
f. De locatie waar carbid wordt afgeschoten ligt
op een afstand van tenminste:
* 75 meter van woonbebouwing, en;
* 300 meter van inrichtingen voor intramurale
zorg (zorginstellingen), en;
* 300 meter van inrichtingen waar dieren
worden gehouden;
g. Het schietterrein moet duidelijk worden afgezet met linten of vergelijkbaar materiaal.
Overtreding van het verbod of het niet houden
aan de gestelde voorwaarden kan tot gevolg
hebben dat er een straf wordt opgelegd. Deze
straf kan zijn een hechtenis van maximaal 3
maanden of een geldboete van de tweede categorie (in 2019 is dit maximaal
€ 4.150,00). Daarnaast kan ook de rechtelijke uitspraak openbaar gemaakt worden.

