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Uw kenmerk    

Kenmerk  716513/716523 

Onderwerp  Schoon en veilig het nieuwe jaar in! Vuurwerkafval actie Schoon Valkenswaard 

Behandeld door I. Verbakel, team Beheer & Uitvoering 

Bijlage(n)  1 vuurwerkafvalzak  

Datum  10 december 2018 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Gezellig, schoon én veilig het nieuwe jaar in, dat willen we toch allemaal?  

Wethouder Theo Geldens: “Ik roep u daarom op: Doe mee aan onze 

vuurwerkopruimactie. Zorg samen met ons voor een schone straat én 

voorkom vuurwerkongevallen. Dan wordt het een heel ‘schôn’ Nieuwjaar in 

Valkenswaard!” 

 

Opruimen afval en extra veegronde 

Helpt u mee om op Nieuwjaarsdag om 12.00 uur, vuurwerkafval op te 

vegen, zodat aan het eind van de dag de omgeving mooi schoon is?  

Onze medewerkers rijden vanaf 2 januari een extra veegronde door het 

hele dorp.  

 

Ophalen vuurwerkafvalzakken op 2 januari 

Vanuit ons gemeentelijk zwerfvuilprogramma ‘Schoon Valkenswaard’, 

organiseren wij deze vuurwerkopruimactie. Medewerkers van de Ergon 

helpen ons hierbij; vanaf het vullen van de enveloppen en het bezorgen 

daarvan, tot aan de inzameling.  

Doet u ook mee?  

Gebruik dan de 100% gerecyclede vuurwerkafvalzak die u bij deze brief 

vindt. Zet deze op dinsdag 2 januari vóór 08.00 uur op de stoep, dan 

halen medewerkers van de Ergon hem op.  

 

Wilt u de zakken zoveel mogelijk bij elkaar plaatsen, bijvoorbeeld op de hoek 

van uw straat? U mag er ook losse vuurwerkpotten bij zetten.  

 

 

 

 

 Aan de bewoners van dit pand 

 



 

 

 

Tips voor veilig opruimen van vuurwerkafval: 

 

• Laat kinderen altijd samen met volwassenen vuurwerk opruimen 

• Steek geen gevonden, niet-ontploft vuurwerk af. Maak vuurwerkafval 

onschadelijk: dompel het in water of gooi er een emmer water 

overheen. 

• Zet een zak met vuurwerkafval nooit in een warme ruimte 

• Haal vuurwerk nooit uit elkaar maar gooi het in zijn geheel in de zak. 

• Lever alleen vuurwerkafval in, geen flessen die bij het afsteken zijn 

gebruikt. 

• Draag bij voorkeur (werk)handschoenen tijdens het opruimen. 

 

 

Meer informatie over de veilig aanschaffen en afsteken van vuurwerk vindt u 

op www.valkenswaard.nl/nieuws 

 

Hartelijk dank namens team Schoon Valkenswaard 

 

 

 

 

 


