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De schouders er weer onder
Toen ik vorig jaar het voorwoord voor de Oud en Nieuw special in de Stad Nijkerk schreef, 
startte ik met de zin ‘Deze jaarwisseling is anders dan anders’. Waarschijnlijk dachten weinig 
mensen toen dat het coronavirus een jaar later nog steeds grote invloed zou hebben op ons 
dagelijks leven. Invloed op ons sociale leven, op de manier waarop we feestvieren en momen-
ten herdenken, op ons werk en de manier waarop we kunnen sporten. Helaas hebben we nog 
steeds te maken met de coronapandemie en zag het afgelopen jaar er ook anders dan anders uit. 

Adem halen en schouders eronder
Ook dit jaar hebben velen van u te maken 
gehad met veranderingen, aanpassingen, 
zorgen en verdriet, veroorzaakt door corona. 
Gelukkig zie ik in onze gemeente ook hoe 
we elkaar helpen, en hoe we toch in contact 
zijn gebleven met elkaar. Op andere, nieuwe 
manieren wellicht, maar er was verbinding en 
daar ben ik trots op. En misschien was het dit 
jaar nog wel lastiger dan vorig jaar. Het leek 
erop dat we er bijna waren. Een nieuwe set 
strengere maatregelen, een nieuwe lockdown 
en de terugkeer van de mondkapjes op veel 
plekken, hakt er dan fl ink in. Dat de maat-
regelen hard nodig zijn, daar twijfel ik geen 
moment aan. Ik hoop dat u daarom, net als 
ik, diep adem heeft gehaald en nog een keer 
de schouders eronder zet. De slogan ‘alleen 
samen krijgen we corona onder controle’ 
klopt nog steeds.  

Vuurwerk
Voor de komende jaarwisseling is weer een 
landelijk vuurwerkverbod afgekondigd. 

Voor velen is dit een teleurstelling, dat geldt 
ook voor mijzelf. Ook ik zou graag met het 
gezin om 12 uur het nieuwe jaar inluiden met 
een mooie pot siervuurwerk. 

Tegelijk heb ik alle begrip voor de overweging 
om de zorg niet extra te belasten, en draag ik 
graag mijn steentje bij door ook dit jaar even 
geen siervuurwerk aan te steken. 

Aandacht voor elkaar
Een deel van onze inwoners voelt zich door 
de coronapandemie eenzamer dan voor-
heen. De aankomende feestdagen zijn dagen 
waarin het gemis van de sociale contacten of 
feestelijke activiteiten extra wordt gevoeld. 
Een klein gebaar kan hier veel goeds doen. 
Een kaartje, een telefoontje, even een praatje 
of een kopje thee kan zorgen voor de verbin-
ding die we allemaal hard nodig hebben. In 
deze periode is aandacht voor elkaar extra 
belangrijk.  

Tenslotte, tijdens de jaarwisseling zijn veel 
mensen aan het werk om ervoor te zorgen 
dat uw veiligheid is gewaarborgd. Laten we 
de hulpverleners hierbij helpen door ze bij 
het uitvoeren van hun werk niet te hinderen, 
en door zelf verstandig om te gaan met de 
maatregelen en geen onnodige risico’s te 
nemen. 

Ik wens u namens bestuur en medewerkers 
van de gemeente Nijkerk goede, veilige en ple-
zierige feestdagen toe. En een gezond 2022!

Gerard Renkema
Burgemeester van de gemeente Nijkerk

Vuurwerkverbod
Normaal gesproken is het afsteken van vuurwerk alleen 
toegestaan tijdens de jaarwisseling. De aankomende 
jaarwisseling zijn verkoop en het afsteken van vuurwerk 
verboden. Het kabinet wil zo extra druk op de zorg en 
handhaving voorkomen. Alleen vuurwerk in de F-1 
categorie, zoals sterretjes en knalerwten, mogen dit jaar 
afgestoken.

Waarom een vuurwerkverbod?
Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen 
erg hoog. Door dit jaar geen vuurwerk af te steken draagt 
iedereen bij aan het ontlasten van de medewerkers in de 
zorg.

Meer informatie
Meer informatie op de website van de rijksoverheid.nl/
vuurwerk of het telefoonnummer 0900 8844.

De gemeente Nijkerk wenst u een feestelijke jaarwisseling!
Wat doet de gemeente allemaal?
Naast het inzetten van een professioneel 
team aan hulpverleners, neemt de gemeente 
een aantal voorzorgsmaatregelen. Onder-
staande maatregelen neemt de gemeente 
om vandalisme tegen te gaan.

Parkeerautomaten
De parkeerautomaten worden in de periode 
van vrijdag 24 december tot maandag
3 januari voorzien van beschermkappen. 

Prullenbakken
De prullenbakken worden in de periode vanaf 
maandag 20 december 2021 afgesloten. 
(Met uitzondering voor het centrum van 
Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk). 
De prullenbakken in het centrum worden 
afgesloten vanaf dinsdag 28 december. 
Tijdens deze periode vragen wij u zelf uw 
(zwerf)vuil mee te nemen. 

Containers
Alle bovengrondse recyclingcontainers én 
de ondergrondse containers voor glas, sap 
pakken en fl acons gaan dicht vanaf vrijdag 
1 december 2021 tot maandag 3 januari 
2022. De ondergrondse huisvuilcontainers 
blijven gewoon in werking. 

Spelregels vuurwerk en vreugdevuren 

De gemeente Nijkerk wenst u een feestelijke jaarwisseling!

Schieten met carbid
Wat mag wel en wat niet?
Spelregels carbid schieten op Oudejaarsdag:
Carbid schieten hoort voor velen bij oud en nieuw. Het kan 
heel leuk zijn, maar tegelijkertijd ook heel gevaarlijk. Wat 
mag wel en wat mag niet? Ben je van plan om op 31 decem-
ber carbid te gaan schieten, houd je dan aan de volgende 
veiligheidsregels:

Wanneer? Carbid schieten mag alleen op 31 december tus-
sen 10.00 uur en 24.00 uur. 
Door wie?  Door één meerderjarige die niet onder invloed is 
van alcohol of drugs. Tenminste één andere meerderjarige 
(die ook niet onder invloed is) houdt toezicht op het carbid 
schieten en de veiligheidsregels.
Waar?  Buiten de bebouwde kom vanaf een goed verlicht 
terrein op een afstand van ten minste 100 meter van woon-
bebouwing. Het vrije schootsveld moet minimaal 100 meter 
zijn, hierin mogen ook geen verharde- of onverharde wegen 
liggen. Zet het terrein, van waaraf geschoten wordt, af met 
linten.
Hoe? Gebruik een bus met een inhoud van maximaal 100 
liter. Zorg ervoor dat de bus stevig in de bodem, in een 
frame of op een andere wijze verankerd is om terugslag 
te voorkomen. Het wegschieten van busdeksels of andere 
gevaarlijke voorwerpen is verboden. Het gebruik van een bal 
is wel toegestaan. Carbid schieten is alleen leuk als het veilig 
gebeurt! Zorg ervoor dat er geen gevaar, hinder of schade 
ontstaat voor mensen, dieren en de omgeving.

Toezicht en Handhaving  
    Gemeente Nijkerk 
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Uitgaan met Oud en Nieuw
Wilt u met Oud en Nieuw uitgaan in Nijkerk, Hoevelaken of 
Nijkerkerveen? Kijk dan eerst even tot hoe laat de diverse 
horecagelegenheden open zijn. De Nijkerkse horeca mag in 
de nacht van 31 december 2016 op 1 januari 2017 tot 05.00 
uur open blijven. Veel horecagelegenheden sluiten op 
31 december al tussen 18.00 uur en 22.00 uur.

Fijne jaarwisseling gewenst!

Bij de Kerstvakantie hoort een rondje schaatsen 
op het Plein. Vanaf deze week kan iedereen weer 
schaatsen, Ik ben dan ook blij dat de 6e editie van 
Nijkerk on Ice weer van start is gegaan! De ijsbaan 
is van 9 december tot en met 7 januari 2017 open 
voor iedereen. Dit betekent weer veel vertier en 
gezelligheid in de stad. In deze weken kijken wij ook 
uit naar de Kerstdagen en de jaarwisseling. Om Oud 
en Nieuw vooral een feest te laten zijn hebben we als 
gemeente, politie, brandweer en andere hulpdiensten 
weer aantal voorzorgsmaatregelen getroffen. Op deze 
pagina leest u daar meer over. 

Schade aan gemeentelijke eigendommen
Om alles veilig te laten verlopen maar ook om vernie-
lingen te voorkomen, doe ik ook een beroep op u. We 
hebben uw hulp nodig om schade aan gemeentelijke 
eigendommen te voorkomen. Eigendommen die met 
door u betaald belastinggeld zijn aangeschaft en 

 mogelijk weer gerepareerd of vervangen moet wor-
den. Wanneer u onveilige situaties en/of vernielingen 
signaleert of overlast ervaart van vuurwerk, kunt u dit 
melden bij de politie of bij de gemeente. Dit kan via 
de telefoon politie: 0900 88 44 of via de gemeente 
14 033.

Vuurwerk
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. De offi ciële 
tij den waarop je vuurwerk mag afsteken zijn van: 
Oudejaarsdag 18.00 uur tot Nieuwjaarsnacht 02.00 uur. 

Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden 
door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen verant-
woordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het 
vuurwerk illegaal en daardoor onveilig is. Het zware 
knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de 
meeste schade en overlast. Denkt u er ook aan om 
het vuurwerkafval weer op te ruimen?

Hoe weet u of vuurwerk illegaal is?
Bepalen of vuurwerk illegaal is, is lastig. Het hoeft er 
niet afwijkend uit te zien en wordt ook soms normaal 
aangeboden. Als vuistregel geldt: illegaal vuurwerk is 
al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen 
de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt 
verkocht. 

Respectvol met elkaar omgaan
Natuurlijk de regels die er zijn, dragen bij aan een 
veilige jaarwisseling. Daarnaast doe ik een oproep om 
tijdens de jaarwisseling respect te tonen naar elkaar. 
Laten we er met elkaar een mooie jaarwisseling van 
maken! 
Tot slot wens ik u fi jne Kerstdagen en een gezond, 
gelukkig en bruisend 2017 toe! 

mr. drs. Gerard Renkema
Burgemeester van de gemeente Nijkerk

Enerzijds maakt het afsteken van vuurwerk op Oudejaarsavond feestelijk onder-
deel uit van de jaarwisseling. Anderzijds is en blijft het afsteken van vuurwerk erg 
gevaarlijk en gebeuren daar elk jaar veel ongelukken mee. Jongeren tussen de 10 tot 
19 jaar zijn de grootste risicogroep. Vooral hoofd en handen worden vaak getroffen. 
Daarnaast is de tendens dat er steeds meer Illegaal vuurwerk (zware explosieven) 
gekocht en aangestoken worden die voor levensgevaarlijke situaties zorgen.
De politie besteedt in aanloop naar de jaarwisseling ook extra aandacht aan de op-
sporing van illegaal vuurwerk. Rondom de jaarwisseling zijn er extra acties gericht op 
het voorkomen van overlast door vuurwerk. Illegaal vuurwerk is niet alleen strafbaar, 
het is ook zeer gevaarlijk. Grote partijen (illegaal) vuurwerk die in woonbuurten of 
andere niet veilige plekken worden opgeslagen, vormen een reëel gevaar voor omwo-
nenden. Jaarlijks vinden persoonlijke ongelukken plaats met illegaal vuurwerk, met 
ernstig letsel tot gevolg. De politie roept daarom mensen op om zich te melden als 
zij informatie hebben over opslag en/of handel in illegaal vuurwerk. Dit kan via 0900-
8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Lees de volgende veilig vuurwerktips om ongelukken met vuurwerk te voorkomen:

VOORBEREIDING
•  Maak nooit zelf vuurwerk! Meestal explodeert dit onverwacht en op het ver-

keerde moment. Laat het maken van vuurwerk aan de experts over. Koop dus 
alleen legaal vuurwerk bij offi cieel erkende verkooppunten op donderdag 29, 
vrijdag 30 en zaterdag 31 december 2016 .

•  De regels voor het afsteken van vuurwerk zijn aangescherpt. Vuurwerk afsteken 
mag alleen op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

•  Vuurwerk moet je nooit bundelen of uit elkaar halen: experimenteren met vuur-
werk is levensgevaarlijk!

•  Lees de afsteekinstructie: zo weet je van tevoren hoe je het vuurwerk veilig kunt 
afsteken en hoef je het niet op oudejaarsavond zelf te doen.

•  Bereid je ook goed voor, zorg dat je je vuurwerk op de juiste manier kunt afste-
ken.

•  Zorg dat je iets hebt om vuurpijlen in te zetten, bij voorkeur in een fl es half ge-
vuld met zand of water. Zet potten stabiel neer bijvoorbeeld tussen twee stenen 
(niet op de stoeprand).

•  Bewaar vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten het bereik van kinderen en 
nooit in je broek- of jaszak.

•  Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen.
•  Zet een veiligheidsbril op en draag geen brandbare kleding of een capuchon!
•  Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
•  Steek geen vuurwerk uit je hand af. Vuurwerk wordt vaak in de hand afgestoken 

en dan weggegooid. Dat is ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid te 
voorspellen valt wanneer het vuurwerk zal ontploffen, en waar het precies 
terecht zal komen.

•  Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten 
bevatten tegenwoordig een PVC buis.

•  Let op de windrichting en neem voldoende afstand, minstens 6 meter.
•  Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar.
•  Houd vuurwerk buiten het bereik van kinderen.
•  Let op omstanders (mens en dier).

Misverstand omtrent vuurwerk voor kinderen: Denk bijvoorbeeld aan sterretjes. 
Ook al noemen ze het kindervuurwerk of koud vuur, ONZIN! Koud vuur bestaat 
niet, dus ook sterretjes zijn gevaarlijk: het brandende deel heeft een temperatuur 
van 1.500 graden celsius!

NA HET AFSTEKEN
•  Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan: de lont 

kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde poging direct 
explodeert.

•  Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een 
emmer water over.

•  Ruim vuurwerkafval meteen op nadat je het onschadelijk hebt gemaakt. Je kunt 
het gewoon bij het huisvuil doen. Of doe mee aan de inzamelingsactie van de 
gemeente (zie artikel op deze pagina) en maak kans op mooie prijzen!

VREUGDEVUREN
Vreugdevuren zijn op oudejaarsnacht toegestaan in Nijkerk, behalve bij speelter-
reinen, voetbalkooien, parkeergarages en kunstgrasveldjes.

Hoe maak je een vreugdevuur?
Voordat je een vuur gaat opbouwen zoek je een veilige plaats voor het vuur uit. 
Zorg er voor dat:
•  De grond in een straal van minimaal 1 meter om het vuur brandvrij is (ook als je 

in een stookton vuur maakt).
•  Je niet in de buurt van licht ontvlambare zaken stookt zoals een berg hooi, een 

tent, overhangende takken e.d.
•  Je altijd blusmiddelen bij de hand hebt. Water (denk aan een tuinslang) en zand 

(vooral handig als het vriest!) zijn goed te gebruiken.
•  Je verschillende soorten brandstof verzamelt die droog genoeg zijn om het vuur 

aan te maken. Verbrand natuurlijk geen afval, huisraad, auto’s, caravans, auto-
banden en dergelijke.

•  De veiligheid van mensen, dieren en de omgeving gewaarborgd is. De verkenners 
van de brandweer houden een oogje in het zeil en bewaken de veiligheid van 
vreugdevuren. Zo nodig kunnen zij een vuur door de brandweer laten blussen. 
Vanzelfsprekend zorgen degenen die het vreugdevuur maken er ook voor dat 
rommel weer netjes wordt opgeruimd. 

Nijkerk on Ice in de stad en Oud en Nieuw 
komt er weer aan: vakantie!
Heb jij ook (bijna) vakantie? Geen tentamens of andere toetsen. En viert u ook vakantie? Geen overvolle 
werkdagen en vergaderingen meer. Maar even los komen van de dagelijkse sleur. Misschien moet u toch nog 
even doorwerken, vast staat dat het jaar 2016 alweer bijna voorbij is. 

Campagne vuurwerkafval
Lever je afgestoken vuurwerk en 
kerstbomen in en maak kans op mooie 
prijzen!
Doe mee met de gemeentelijke inzamelingsactie en maak 
niet alleen uw eigen straat mooier en veiliger, maar maak 
ook kans op mooie prijzen! Hiermee levert u een belangrijke 
bijdrage aan de veiligheid van uw kinderen en aan kinderen 
van anderen. Bovendien werkt u mee aan een schonere wijk 
en dat belonen wij graag!

Prijzen
Voor elke ingeleverde vuilniszak met vuurwerkrestanten 
krijgt u een lot. Er zijn mooie prijzen te winnen:

1ste prijs: iPad Mini
2de prijs: Gezelschapsspellenpakket
3de prijs: Museum jaarkaart
4de t/m 7de prijs:   VVV bon

Inleveren vuurwerkafval
Het vuurwerkafval kan in vuilniszakken worden ingeleverd en 
de kerstbomen zonder plastic pot op: 
woensdagmiddag 4 januari van 11.30 tot 14.30 uur 
op de volgende locaties:
Nijkerk Centrum  - Parkeerplaats Sporthal Watergoor 
Nijkerk Paasbos  - Parkeerplaats Winkelcentrum Paasbos
Nijkerk Corlaer  - Parkeerplaats bij de Boni in de wijk 
Terrassen
Nijkerkerveen  - Op het parkeerterrein bij de supermarkt van 
Noortstraat
Hoevelaken  - Manifestatieterrein Kantemarsweg

KINDEREN ZOEKEN NAAR NIET AFGESTOKEN VUUR-
WERK, WEES DIT VOOR EN LEVER HET GRATIS IN

Pas op! 
Vuurwerk dat niet is afgegaan kan gevaarlijk zijn! Laat uw 
kinderen daarom nooit alleen vuurwerkafval inzamelen. 
Zorg dat er altijd een volwassene bij is!

Als de meesten van ons het glas heffen op een mooi 2017, zijn er ook heel
wat hulpverleners in de weer om ervoor te zorgen dat de nieuwjaarsnacht
veilig verloopt. Denk aan politie, brandweer, ambulancemedewerkers, de
gemeentelijke toezichthouders en de medewerkers van wijkbeheer. Als we
ervoor zorgen dat deze mensen zo min mogelijk in actie hoeven te komen,
dan weten we zeker dat 2017 goed begint!

Wat doet de gemeente allemaal?
Naast het inzetten van een professioneel team aan hulpverleners, neemt de
gemeente een aantal voorzorgsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het beveili-
gen van parkeerautomaten, prullenbakken, containers en het ophalen
van kerstbomen. De belangrijkste informatie voor u op een rijtje:

Parkeerautomaten
De parkeerautomaten worden op vrijdag 23 december 2016 voor 12:00 uur
door wijkbeheer voorzien van beschermkappen. Maandag 2 januari 2017
worden de kappen weer verwijderd.

Prullenbakken
De vuilnisbakken worden afgesloten vanaf vrijdag 23 december met uitzondering 
voor het centrum van Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk. Deze vuilnisbakken 

worden afgesloten vanaf donderdag 29 december. Ze zijn daarmee vandalisme-
bestendig. Op andere plekken in de gemeente zal ter plaatse worden bekeken of 
en welke bakken worden verwijderd. Maandag 2 januari 2017 zullen de kappen 
van de vuilnisbakken uit de genoemde centrums verwijderd worden. Maandag 
2 januari 2017 worden alle kappen van de overige vuilnisbakken verwijderd. 
Tijdens de periode dat de vuilnisbakken afgesloten zijn zullen extra rondes 
plaatsvinden om het zwerfvuil op te ruimen.

Containers
Alle bovengrondse recyclingcontainers worden op zaterdag 31 december 2016 
weggehaald en op maandag 2 januari 2017 weer teruggezet. De ondergrondse 
containers voor glas, sap pakken en fl acons worden van zaterdag 31 december tot 
maandag 2 januari 2017 afgesloten. De ondergrondse huisvuilcontainers blijven ge-
woon in werking omdat men hier alleen met een pasje het huisvuil in kan werpen.

Kerstbomen ophalen
In de week van maandag 2 t/m vrijdag 6 januari 2017 worden 
de kerstbomen opgehaald op dezelfde dag dat de vuilnisauto uw 
GFT-container ophaalt.
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Kerstbomen ophalen
In week 2 dit is de week van 10 januari tot 
en met 14 januari 2022 worden de kerst-
bomen opgehaald. U kunt de kerstboom 
bij de pmd-container plaatsen. 

U kunt de kerstbomen aanbieden zonder 
pot en versiering. De kerstboom moet u 
voor 07.30 uur aanbieden.


