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De jaarwisseling, een feest voor iedereen!

Scheepsbouwplein

Wilgenplein

Verharding Kop Paulus Potterstraat

Verharding achter brug Vlashof

Omgeving kinderboerderij de Plantage

Omgeving manege Beyaert

Omgeving P&R Kabelbaan

Omgeving manege Alblasserdam

Kindvriendelijke vuurwerkzones

In de kindvriendelijke vuurwerkzones kunnen kinderen en hun 
ouders/verzorgers op oudejaarsavond tussen 18.00 en 19.00 uur 
rustig vuurwerk afsteken. Hoe ze dat veilig doen, leren de leerlin-
gen van groep 8 van de basisscholen tijdens vuurwerklessen op 
school. Ook krijgen zij een vuurwerkbril. Heeft u een leuk idee om 
met elkaar iets te doen op één van deze locaties? Laat het ons dan 
weten op veiligheid@alblasserdam.nl! We denken graag met u mee.

Locaties: Scheepsbouwplein, Wilgenplein, verharding Vlashof en 
verharding speelterrein op kop Paulus Potterstraat
 

Vuurwerkarme zones

Om de overlast voor dieren zoveel mogelijk te beperken is het niet 
gewenst om vuurwerk af te steken rondom de kinderboerderij en 
beide maneges. Bovendien doen we een oproep om op 31 
december van 22.00 tot 23.00 uur geen vuurwerk af te steken. Dat 
geeft hondenbezitters de kans om nog even met hun viervoeter 
naar buiten te gaan voor het laatste rondje in het oude jaar. Op de 
website van de Dierenbescherming vindt u handige tips om uw 
dier door de jaarwisseling te loodsen (www.dierenbescherming.nl, 
zoeken op ‘vuurwerk’).

Locaties: rond manege Beyaert (aan het eind van de Vlietbaan), rond 
manege Alblasserdam, te weten de straten: achterzijde Oranje-
straat, achterzijde Ruigenhil/Dam en achterzijde Polderstraat.
Rond Kinderboerderij De Plantage, te weten onderstaande straten:
Deel Van Eesterensingel, deel Plantageweg, deel Randweg en achter-
zijde Batavierstraat

Carbidschieten

Carbidschieten op oudejaarsavond 
kan van 18.00 ‘s avonds tot 2.00 uur 
‘s nachts op het grasveld aan de Ka-
belbaan tegenover de carpoolplaats. 
Wie carbid wil afschieten moet vooraf 
een melding doen via evenementen@
alblasserdam.nl. Mensen die daar hun 
hond uitlaten vragen wij om begrip 
voor dit tijdelijke ongemak. 

De spelregels voor carbidschieten 
staan op www.alblasserdam.nl/
jaarwisseling Kijk voor meer informatie op www.alblasserdam.nl/jaarwisseling
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