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Vurenbeleid Rijswijk tijdens 
jaarwisseling  
 
 
 
 
 

 
Net als vorig jaar wil de gemeente zich richten op een feestelijke jaarwisseling met zo min 
mogelijk schade. Illegale vuren zorgen voor een enorme kostenpost. Met name beschadiging 
van het wegdek en aan straatmeubilair. Daarom wordt door de politie tegen illegale vuren 
stringent opgetreden.  
Een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling is slechts mogelijk, mits vooraf een ontheffing is 
afgegeven. Nog tot en met 17 december aanstaande kunnen inwoners van Rijswijk een 
ontheffing aanvragen bij de gemeente. Op maximaal drie vooraf geselecteerde plaatsen 
kunnen dan vreugdevuren binnen de gemeente worden ontstoken. De gemeente werkt bij de 
uitvoering van het vurenbeleid nauw samen met politie, brandweer en reinigingsbedrijf 
Avalex. 
 
Het is de bedoeling dat een vreugdefeest door de buurt wordt georganiseerd. Het vreugdefeest kan 
worden afgesloten met een vreugdevuur op de speciaal daarvoor aangewezen en ingerichte plek. 
Met de organisatie van het vreugdevuur wordt vooraf in overleg met de gemeente een 
ontheffingsaanvraag opgesteld en ondertekend. Hierin staan de concrete afspraken en 
verantwoordelijkheden duidelijk vermeld. Niet nakomen van de afspraken betekent het jaar erop 
geen vreugdevuur. 
Naast de maximaal drie aangewezen vreugdevuren, worden er elders in de gemeente geen vuren 
getolereerd. Dit is strafbaar en kan een boete opleveren. Tegen ongeorganiseerde vuren zal 
stringent door de politie worden opgetreden. 
Organisatoren van een vreugdevuur dienen vooraf contact op te nemen met het Horecaloket van de 
gemeente Rijswijk, telefoon (070) 326 10 77. 
   
Vreugdefeest 
Voor het organiseren van een vreugdefeest in de wijk dient zo snel mogelijk vergunning te worden 
aangevraagd bij het Horecaloket tel. (070) 326 10 77.  
 
 
 
 
Voor nadere informatie (uitsluitend voor de redactie): bel met de perstelefoon van de gemeente 
Rijswijk: 06 238 989 06. 
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