
Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een  

lamp aan
• zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

• doe net alsof je thuis bent
• laat binnen en buiten een  
 lamp aan
• zorg voor goede sloten

Woensdag 21 december 2022

Gemeente Waalwijk tijdens de feestdagen

 
STADHUIS  
GESLOTEN
Vanwege de feestdagen is het 
stadhuis gesloten op maandag 
26 december (Tweede kerstdag).

In Nederland wordt veel illegaal vuurwerk verkocht. Vuurwerk is 
bijvoorbeeld illegaal als het te veel kruit bevat of te hard knalt. Het 
is niet alleen verboden om te kopen of te verkopen, maar je mag 
het ook niet in bezit hebben, opslaan, vervoeren of afsteken. 

Opslag illegaal vuurwerk
Afsteken van illegaal vuurwerk is gevaarlijk, maar ook het opslaan 
van illegaal vuurwerk is erg gevaarlijk. Dit wordt namelijk niet, net 
als legaal vuurwerk, opgeslagen in speciale bunkers maar gewoon 
in schuurtjes, garageboxen, kelders of zelf slaapkamers. Als er 
een vonkje bij dit vuurwerk komt kan het al ontbranden. Sommige 
soorten vuurwerk ontbranden juist door vocht. Vuurwerk is 
ontzettend lastig te blussen als het eenmaal brandt.

Controles en meldingen
De gemeente en politie willen ervoor zorgen dat alle inwoners 
veilig kunnen wonen in Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle. Om 
die reden voeren we regelmatig controles uit om te voorkomen dat 
gevaarlijke stoffen, zoals illegaal vuurwerk, opgeslagen worden in 
de woonwijken. 

We hebben jou nodig voor een veilige gemeente. Weet je waar 
illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of wie dit verkoopt? Laat het 
ons weten via Meld Misdaad Anoniem:
• 0800-7000 (gratis)
• www.meldmisdaadanoniem.nl 

De gemeente en de politie pakken deze meldingen samen op.

Controle op illegaal vuurwerk
Met de feestdagen die voor de deur staan denk je al gauw aan 
gezelligheid, samenzijn met familie en vrienden en lekker eten. 
Helaas hebben de feestdagen ook een minder mooie kant: inbraak.

Voor inbrekers zijn de feestdagen de perfecte gelegenheid om hun 
slag te slaan. Veel mensen zijn op bezoek bij familie of vrienden en 
zijn lang weg van huis. Inbrekers kunnen dus rustig hun gang gaan 
en een verlaten huis uitkiezen om leeg te roven.

Tips om inbraak te voorkomen
Ben jij tijdens de feestdagen niet thuis? Wacht dan niet met het 
nemen van maatregelen voor inbraakpreventie. Wij hebben een 
aantal tips om je huis te beveiligen zodat je zonder zorgen kunt 
genieten van de feestdagen:

1. Vraag je buren een extra oogje in het zeil te houden
Ben jij weg van huis tijdens de feestdagen maar je buren niet? 
Vraag ze dan om een extra oogje te houden op jouw woning. 
Mochten ze iets verdachts zien, kunnen ze jou of de politie op de 
hoogte brengen.

2. Wek de indruk dat je thuis bent
Natuurlijk doe je de ramen dicht en deuren op slot, maar doe 
ook wat lampen aan. Denk aan een lamp binnen en vergeet de 
buitenlamp niet. Gebruik ledlampen zodat het lichtje laten branden 
niet te veel stroom verbruikt. Plaats geen bericht op social media 
dat je niet thuis bent.

3. Stevige ramen en deuren
Een slecht beveiligde deur of kozijn is voor een inbreker een 
gemakkelijke weg naar binnen. Kunststof kozijnen werken 
preventief tegen inbraken. Daarnaast is een stevige deur met goede 
sloten en anti-inbraakstrips lastig open te krijgen voor een inbreker.

4. Berg kostbare spullen op
Veel mensen laten nog steeds hun kostbare spullen, zoals tablets 
en laptops, in het zicht liggen. Voor inbrekers is de keuze in welk 
huis ze moeten inbreken dan al snel gemaakt. Zorg dus dat je deze 
spullen veilig en uit het zicht opbergt. Zo geef je inbrekers minder 
reden om je huis binnen te breken.

5. Laat een alarmsysteem installeren
Eén van de beste manieren om inbrekers buiten de deur te houden 
is met een alarmsysteem. Voor inbrekers is een alarm reden 
genoeg om een huis over te slaan omdat het risico te groot is. 
Naast dat het preventief werkt, worden inbrekers die het er toch op 
wagen afgeschrikt door het alarm.

Toch slachtoffer geworden van inbraak of zie je iets verdachts?  
Bel 112.

Maak het ze niet te makkelijk

Het kerstdiner en oudejaars-avond komen er weer aan. 
Volwassenen drinken dan vaak een glaasje, maar ook tieners 
vinden alcohol en tabak interessant om te proberen. Een glas 
inschenken voor je kind is dan zo gebeurd. Maar iedereen weet dat 
het een slechte invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen. 
Een regel blijft alleen maar duidelijk als je je daar aan houdt. Dus 
ook bij speciale gelegenheden geldt: geen alcohol als je nog geen 
18 bent. Een alcoholvrij drankje is natuurlijk altijd een geschikte 
oplossing.

Geen alcohol en tabak tot 18 jaar

 MILIEUSTRAAT 
GESLOTEN
Op maandag 26 december 
(Tweede Kerstdag) is de 
milieustraat gesloten. Op 
zaterdag 24 december en 
zaterdag 31 december kun je 
wel gewoon bij de milieustraat 
terecht.

 

OPHAALDAGEN  
AFVAL
Op maandag 26 december 
(Tweede Kerstdag) halen wij 
geen afval op. Dit doen we 
op vrijdag 30 december. Wil 
je bericht krijgen wanneer we 
komen? 
Gebruik de AfvalWijzer-app of 
kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
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Olie en frituurvet: waar moet het 
heen?

Vuurwerkoverlast of vernieling 
melden  

Van gourmetschotels tot oliebollen. Tijdens de feestdagen frituren 
en bakken we erop los! Voor al dat bakken en frituren gebruiken 
we vaak veel olie en frituurvet, maar waar laat je dat eigenlijk als je 
klaar bent? 

Spoel frituurvet of restjes olie nooit door de gootsteen of het toilet! 
Hierdoor kunnen verstoppingen ontstaan. Schenk het vet terug in 
de verpakking of een plastic fles en breng deze naar de milieustraat 
in Waalwijk. Jouw frituurvet of oude olie kan gerecycled worden. We 
kunnen hier bijvoorbeeld biobrandstof van maken. Zorg wel altijd 
dat het frituurvet afgekoeld is, voordat je het over gaat schenken! 
Tip: bewaar de originele verpakking van het frituurvet, zodat je het 
daar makkelijk terug in kunt gieten.

Ieder jaar is er veel schade door 
het afsteken van vuurwerk. 
Ook in onze gemeente worden 
vuilnisbakken, lantaarnpalen, 
verkeersborden opgeblazen 
door vuurwerk. Dat kost de 
gemeente en daarmee ook alle 
inwoners veel geld. 

Meld overlast of schade! Geef 
zoveel mogelijk gegevens door, 
bijvoorbeeld het signalement 

 

KERSTBOOM 
OPHALEN
Wanneer?
Op zaterdag 7 januari 2023 
halen wij je kerstboom op. 
Zorg dat je boom vóór 07:30 
uur zonder pot of versiering 
klaarstaat. 

Waar?
Op de containerverzamelplaats 
bij jou in de straat. Let op: in 
het buitengebied halen we geen 
kerstbomen op. 

Meer informatie:  
www.waalwijk.nl/nieuws

Tips voor de kerstvakantie van GO Waalwijk

Maandag 26 december (Tweede kerstdag) 
X-mas Party georganiseerd door jongeren bij jongerencentrum  
Tavenu (18+). Kijk voor meer informatie op www.tavenu.nl. 

Donderdag 29 december
Zaalvoetbaltoernooi 5 vs 5 voor jongeren van 12 t/m 15 jaar in Sport-
hal De Zeine. Aanvang 13.00 uur. Je kunt individueel inschrijven of 
als team van maximaal 8 personen. Kijk op www.gowaalwijk.nl hoe 
je je aanmeldt. Meedoen is gratis!

Donderdag 5 januari
GO Play kick-off voor kinderen t/m 12 jaar in Sporthal De Slagen: 
een ochtend bomvol sport- en spelplezier! Kijk voor meer informatie 
op www.sjors.gowaalwijk.nl en meld je aan. Meedoen is gratis. 

Vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 januari
Kindermusicalgroep De Notenkrakers staat maar liefst vijf keer op 
het toneel van Theater De Leest met de musical ‘De avonturen van 
Pinokkio’. Kaarten reserveer je via www.deleest.nl.

Zondag 8 januari
Peuterpret in Theater De Leest: eerst dansen, dan naar de film 
‘Buurman en Buurman Winterpret’ en na afloop knutselen met  
Kunstencentrum Waalwijk. Kaarten reserveer je via www.deleest.nl.

BONUSTIPS
• Ontdek de verborgen schatten van Sint Jan de Doper. Wist je  

dat deze bijzondere koepelkerk deel uitmaakt van het Grootste 
Museum van Nederland? Je kunt de kerk gratis bezoeken en er 
de audiotour volgen. Kijk voor openingstijden en meer informa-
tie op www.vriendensintjanwaalwijk.nl. 

• Bezoek het Schoenenkwartier: ook in de kerstvakantie open! 
Check ook de agenda voor speciale activiteiten, zoals de  
workshop ‘creatief met leer’. Alle informatie vind je op  
www.schoenenkwartier.nl. 

• Lekker (buiten) spelen in Het Klauterwoud! Deze natuurspeel-
tuin is te vinden in Waspik aan de Irenestraat, vlakbij de Dorps-
boerderij. 

• Hou je van legpuzzels? Op dinsdagen en donderdagen ben je 
tussen 14.00 tot 17.00 uur welkom bij de Puzzelbank in Park-
paviljoen Waalwijk. Je kunt er gratis puzzels ruilen, vanaf 1000 
stukjes.  

van de dader(s). Jouw melding 
kan helpen om de schade te 
verhalen op de dader(s).

Bel de politie:
• 0900 – 8844  

(algemeen telefoonnummer)
• 112 (bij spoed)

Of meld het via de Fixi app 
(Download gratis in de App Store 
of Google Play Store)

 

VUURWERKAFVAL 
INLEVEREN
Waar?
Bij de milieustraat in Waalwijk, 
Weteringweg 29.

Wanneer?
Van maandag 2 tot en met 
vrijdag 6 januari 2023 tussen 
13.00 en 16.00 uur. En op 
zaterdag 7 januari tussen  
09.00 en 15.00 uur.

Hoe?
Maak het vuurwerkafval eerst 
vochtig. Doe het dan in de 
speciale vuurwerkafvalzak. 
Deze haal je vóór de 
jaarwisseling gratis af bij 
vuurwerkverkooppunten in de 
gemeente, het stadhuis en de 
milieustraat in Waalwijk, of  
SCC Den Bolder in Waspik.

Meer informatie:  
www.waalwijk.nl/nieuws

VUURWERK-
KAPPEN
Van vrijdag 23 december tot 
maandag 2 januari kun je 
de parkeerautomaten niet 
gebruiken. Deze zijn dan 
voorzien van vuurwerkkappen. 
Parkeren in Waalwijk is in deze 
periode gratis. 

• Kerstvakantie: lekker veel tijd om te lezen! Breng dus zéker een 
bezoekje aan de Bibliotheek. Kijk voor de actuele openingstijden 
op www.bibliotheekmb.nl. 

• Ook in de kerstvakantie kunnen kinderen t/m 12 jaar met Sjors 
Sportief/Creatief kennismaken met allerlei leuke activiteiten. 
Kijk op www.sjors.gowaalwijk.nl voor het aanbod en meld je 
aan!  

• Waterpret! Er zijn verschillende tijden waarop je welkom bent 
voor vrijzwemmen in Zwembad Olympia. In de vakantie zal er 
in het wedstrijdbad elke dag een leuke activiteit zijn. De storm-
baan bijvoorbeeld, of een loopmat, goaltjes... Op de vrijdag-
avonden kunnen kinderen t/m 12 jaar (met minimaal zwemdi-
ploma A) vanaf 19.30 uur discozwemmen. Kijk voor informatie 
en het reserveren van je tickets op www.zwemmeninwaalwijk.nl.

LEUKE  
TIPS!

VOLG GO WAALWIJK OP FACEBOOK EN INSTAGRAM  

VOOR ACTUELE INFORMATIE EN TIPS! 


