Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Elk jaar werkt Halt samen met de gemeente, politie en scholen om de overlast door vuurwerk
terug te dringen en jongeren te leren veilig met vuurwerk om te gaan. Toch zijn er nog veel jonge
vuurwerkslachtoffers, worden er veel vernielingen gepleegd en overlastmeldingen gedaan. In
2011 werden ruim 1.800 jongeren door de politie naar Halt doorgestuurd voor een vuurwerkstraf.
Halt en [naam school] willen graag met u als ouder samenwerken om dit te voorkomen.
De jaarwisseling is een feestelijke tijd. Vanaf de laatste jaren van de basisschool gaat voor veel
kinderen ook (het afsteken van) vuurwerk hierbij een steeds belangrijkere rol spelen. Het kan dan
voor u als ouder lastig zijn om zicht te houden op uw kind. Op deze leeftijd wordt de invloed van
leeftijdsgenoten groter. Als er iemand in de vriendengroep buiten de toegestane tijden (illegaal
gekocht) vuurwerk afsteekt of spullen vernielt, kan het moeilijk zijn voor uw kind om niet met zijn
vriendengroep mee te doen met deze vaak spannende dingen.
Hoe kunt u uw kind hierbij ondersteunen en er samen voor zorgen dat het afsteken van vuurwerk
voor iedereen een feest blijft? Tips hierover vindt u op www.halt.nl
Als bijlage bij deze brief vindt u alvast de wettelijke regels die gelden voor het kopen en afsteken
van vuurwerk en enkele veiligheidstips.
We wensen u een goede en veilige jaarwisseling toe!
Met vriendelijke groet,

Jos Vandewall
SBO Bernardus Gulpen
De medewerkers van Halt. Limburg Zuid

BIJLAGE
De wettelijke regels
o Vuurwerk mag gekocht worden door mensen van 16 jaar en ouder.
o Vuurwerk kopen mag in 2012 op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december.
o Vuurwerk afsteken mag vanaf 31 december 10.00 uur ‘s ochtends tot 1 januari 2.00 uur ‘s
nachts.
o Bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar.
De regels overtreden?
Kinderen van 12 tot 18 jaar die zich niet aan de regels houden, worden door de politie
doorgestuurd naar Halt. Hier maken ze afspraken over een passende straf. Vaak bestaat die uit
een aantal uren werken en/of een leeropdracht. Ook moet eventuele schade worden vergoedt.
Veiligheidstips
o Gooi nooit vuurwerk naar mensen of dieren.
o Bewaar vuurwerk altijd op een droge en koele plek.
o Lees de Nederlandse gebruiksaanwijzing goed door en volg deze op.
o Vuurwerk steek je aan met een aansteeklont.
o Voorkom oogletsel en draag een vuurwerkbril.
o Draag veilige kleding, liefst katoen en zonder capuchon.
o Zet vuurpijlen in een met zand verzwaarde fles voordat je ze aansteekt.
o Houd voldoende afstand (minimaal 6 meter).
o Steek vuurwerk dat niet gelijk afgaat, niet opnieuw aan.
o Ruim vuurwerkresten meteen op.
o
o
o
o
o
o

Voorkom risico's met illegaal vuurwerk
Koop geen vuurwerk van vriendjes.
Check of het vuurwerk een Nederlandse gebruiksaanwijzing heeft.
Steek geen vuurwerk af met een strijkkop, zoals strijkers.
Steek geen vlinders en nitraten af.
Doet de knal pijn aan je oren? Dan is het wellicht illegaal vuurwerk.

