
Vuurwerk op oudejaar enkel toegelaten tussen
middernacht en 1 uur

Vuurwerk afsteken is in Gent enkel toegelaten in de nacht van 31 december op 1
januari, tussen middernacht en 1 uur. Het stadsbestuur benadrukt dat het
permanent verboden is om voetzoekers te doen ontploffen en dat ook het verbod
op (het laten opstijgen van) wensballonnen blijft gelden. Veiligheid én leefbaarheid
staan immers voorop.

Respecteer de buren én de wet

De overgang van oud naar nieuw inspireert nogal wat mensen om vuurwerk af te steken
en voetzoekers te doen ontploffen. Dat leidt tot veel hinder: de luide knallen brengen
mensen aan het schrikken en kunnen huisdieren op de vlucht doen slaan.

De Stad Gent wil de veiligheid én de leefbaarheid in de wijken garanderen. Daarom is
het nooit toegelaten om voetzoekers te doen ontploffen, ook niet op oudejaar. Affiches
met de slogan ‘Boem! Gooi liever een complimentje dan een bommetje’ brengen die
boodschap zichtbaar tot in de wijken.



Het afsteken van vuurwerk is enkel nog toegelaten in de nacht van 31 december op 1
januari, tussen middernacht en 1 uur. Wie dan vuurwerk afsteekt, moet in ieder geval erg
voorzichtig te werk gaan, de veiligheidsvoorschriften in acht nemen en respect tonen
voor andere buurtbewoners. Wie op andere tijdstippen vuurwerk wenst af te steken, moet
een voorafgaande machtiging aanvragen bij de burgemeester.

Ook wensballonnen oplaten is niet toegelaten in Gent, zelfs niet tijdens de
oudejaarsnacht. Het risico op brand is volgens de brandweer te groot. Wie toch een
wensballon oplaat zal beboet worden.

Informatie
Sandra Rottiers, Dienst Preventie voor Veiligheid, tel. 09 266 82 01, e-mail
sandra.rottiers@stad.gent

Bevoegd

De heer Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-
mail: burgemeester@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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