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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 69% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 22% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (35%): "De hele gemeente vuurwerkvrij".
Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 61% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 28% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Voerendaal, waarbij 77 deelnemers zijn geraadpleegd.

Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Voerendaal nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.
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2. Rechte tellingen
Lokaal vuurwerkverbod
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) pleitte voor een landelijk verbod op knalvuurwerk
en vuurpijlen aangezien de jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar:
honderden mensen moeten met verwondingen naar de spoedeisende hulp, onder meer met
beschadigde ogen. Verder is er ook agressie tegen hulpverleners. Het kabinet stemt niet in
met een landelijk vuurwerkverbod, wel met een lokaal vuurwerkverbod. Gemeenten krijgen
de mogelijkheid om vuurwerk in zogenoemde vuurwerkvrije zones te verbieden, of een hele
gemeente vuurwerkvrij te verklaren.

1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op
knalvuurwerk en vuurpijlen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=77)
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Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 69% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 22% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens





Gewoon landelijk verbieden. Dan kan het beheersen bij de bron aangepakt worden
door geen vuurwerk meer te verkopen aan particulieren.
Gezien de milieubelasting en overlast voor mens en dier lijkt het me eenvoudiger te
handhaven en doeltreffender als er een landelijk verbod komt.
Knalvuurwerk verbieden. Alleen vuurpijlen toestaan en dan alleen vanaf 23:00 uur
tot 02:00 uur. Dit zou in het hele land moeten gelden.
Onverantwoord, veel overlast, fijnstof, onnodige belasting voor het milieu en
dieren.
Vooral knalvuurwerk! Dat zorgt echt voor overlast



Schept duidelijkheid





Mee eens
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Met het idee om een vuurwerkverbod op lokaal niveau te bekijken zal er maatwerk geleverd
worden in plaats van een algemeen vuurwerkverbod. Samen met de gemeenten zal er
onderzocht moeten worden hoe zo’n lokaal verbod kan worden ingericht aldus minister van
Justitie en Veiligheid, Fred Grapperhaus.

2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien
in uw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Geen vuurwerkverbod, ik
zou graag zien dat er overal
in mijn gemeente vuurwerk
afgestoken mag worden

Enkel een vuurwerkverbod
in de binnenstad/kern(en),
niet in de buitengebieden

Enkel vuurwerk toestaan op
openbare plekken

De hele gemeente
vuurwerkvrij

0%

Op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (35%): "De hele gemeente vuurwerkvrij".

Anders, namelijk:















Algeheel verbod op knalvuurwerk en nauwere tijden voor siervuurwerk (tussen 23.30 en 0:30)
Alleen door overhrid georganiseerd vuurwerk
Alleen siervuurwerk
Dat de gemeente zelf op een centrale plek vuurwerk afsteekt door professionele mensen.
Door professionals op enkele plekken een vuurwerkshow verzorgen.
Duidelijkheid over waar en wannneer vuurwerk afgestoken wordt, zodat dieren er zo in mogelijk
last van hebben
Een vuurwerkverbod voor alle dagen, behalve 31-12 om 0:00 uur
Enkel vuurwerk toestaan op van te voren bekendgemaakte plekken
Geen vuurwerkverbod, m.u.v. enkele kleine zones rond instanties die dit specifiek aanvragen.
Geheel verbod knalvuurwerk, siervuurwerk niet verbieden.
Handhaving van de vastgestelde vuurwerktijden rond de jaarwisseling en alleen op aangegeven
plekken, niet in woonwijken.
In georganiseerd verband of alleen via gemeentelijke vuurwerkshows
Verboden tussen de bebouwing,wel op grote grasvelden inde buurt van bebouwing.
Vuurwerk door gemeente afgestoken
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Toelichting


Veiligheid gaat boven alles
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2.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=65)
Toelichting (83%):


































Alleen door mensen met bevoegdheid laten afsteken
Alleen door vuurwerk te verbieden en daarmee ook verkoop aan particulieren levert meer
veiligheid op. Wanneer vuurwerk beschikbaar is zal het gebruikt worden, ook buiten de zomer en
blijft de onveiligheid. Goed handhaven is een ilusie als het toch beschikbaar is en je het in je bezit
mag hebben.
Beperken gevaren van vuurwerk
Beter controleerbaar
Beter te controleren op misbruik naar ouderen kinderen en dieren
Beter voor huisdieren, beter toezicht op te houden en makkelijker opruimen.
Betere controle
Dat is het veiligste.
Eenmalig plezier hoor je niet te verbieden maar juist positief te promoten.
Er wordt minder vuurwerk ingeslagen en de mensen lopen niet meer de godganse dag te knallen.
Geen overlast en vooral geen Voerendaalse gewonden meer
Geheel verbieden is duidelijk en leidt niet tot discussies.
Gevaarlijk en niet prettig voor mens en dier
Handhaving is slechts mogelijk bij volledig verbod.
Het is vervuilend, bedreigend voor dieren en het dient geen enkel doel.
Het moet niet mogelijk zijn om overal maar vuurwerk af te steken
Het vertegenwoordigt ook een groot sociaal gebeuren. Mensen komen door vuurwerk in contact
met elkaar. Een hand een wens, het hoort er bij.
Iedereen mag op de aangewezen openbare plekken knal- en siervuurwerk afsteken. De
brandweer kan dan adequater en sneller reageren bij ongelukken.
Ik ben juist tegen het knallen te pas en te onpas op de dagen vóór O&N.....boetes daar komt ook
nooit wat van. Dus dan alleen nog maar om 0:00 uur op 31-12
Ik merk niets van overlast, maak ik kan me voorstellen dat bedrijven met dieren of oude mensen
er last van hebben.
Ik vind het zo gezellig om naar te kijken.
Ik vind t zo erg voor dier en natuur en milieu
Je kunt niet het ene wel verbieden en het andere niet. Als het gaat om veiligheid , het blijft altijd
ieders eigen verantwoording. Middels info. weet men wat de gevaren zijn van illegaal vuurwerk.
Dus men kan zich niet verschuilen achter "dat wist ik niet ". Als het gaat om millieu dan moet
men dit op alle vlakken aanpakken
Knalvuurwerk veroorzaakt de meeste (geluids) overlast zonder tegenprestatie ervan te kunnen
genieten, muv de persoon die het afsteekt misschien, siervuurwerk is vaak van ver te zien en
voor meerderen te genieten.
Minder overlast voor dieren en “oudere” mensen
Mm rond park en centrum voerendaal
Om diegene welke wel vuurwerk willen afsteken de mogelijkheid te bieden. Op een openbare
plek kan ook beter toezicht gehouden door bv brandweer, EHBO, politie
Omdat al een week lang dit lawaai te horen is. Zie ook tip.
Omdat het altijd al zo gedaan word, het is maar een keer per dag. Daarbij auto rijden is ook
gevaarlijk.
Ook op openbare plekken is er veel overlast voor milieu, mens, en dier.
Ouderen kunnen niet slapen (verghrijzing), dieren zijn helemaal over de rooie en het is een
enorme geldverspilling.
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Overlast beperken en de rommel op een plaats houden
Overlast voor (huia)dieren beperken
Overlast, rommel, gevaarlijk
Traditie
Traditie handhaven op een een centrale plek
Veel te onveilig
Veilig en georganiseerd. Geen buitensporig gedrag en geen rommel
Veilig(er) en van kortere duur..
Veiliger voor mens en dier
Veiligheid
Veiliheid en beperking vuurwerk
Vuurwerk afsteken is een vorm van traditie. Maar als zodanig toch niet te prefereren als 'overal
toegestaan'. Wijs plekken aan waarop het wél kan en mag.
Vuurwerk is gevaarlijk en overlastgevend voor mens en dier
Vuurwerk is ouderwets milieuvervuilend en de hele dierenwereld en n groot deel van de mensen
heeft ee laat van!
Vuurwerk is schadelijk op alle fronten. er belanden jaarlijks in ziekenhuizen. wie draait voor deze
kosten Op?
Vuurwerk is slecht voor het milieu oudere mensen zijn bang om naar buiten te gaan dieren zijn
bang voor vuurwerk vaak wordt er onverantwoord mee om gegaan zodat er ieder jaar weer
mensen in het ziekenhuis belanden.
Vuurwerk is storend, laat overal rommel na in de straten, maakt dieren en ouderen angstig en is
gevaarlijk t.a.v. oogletsel etc.
Vuurwerk verbod is teveel bemoeizucht van de gemeente.
Weg met archaïsch bijgeloof dat geluidshinder èn luchtvervuiling oplevert, risicovol is voor mens
en dier terwijl elk praktisch nut ontbreekt.
Zodat er al niet meer s`morgens om 10.00 u mensen met vuurwerk bezig kunnen zijn

Weet niet (17%)
Toelichting
Toelichting:



Algemeen verbod is het makkelijkst te handhaven.
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3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een
passende balans tussen veiligheid en de locatie waar
vuurwerk af te steken’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=74)

40%
34%

35%

27%

30%
25%
20%

16%

15%

12%
8%

10%

4%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 61% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 28% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (34%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Zie hierboven

Mee
oneens



Als er flink boetes worden uitgedeeld op de tijden dat ze vuurwerk afsteken en het
niet mag, zou ook al helpen.
Er zullen veel protesten komen vermoed ik en dat zal veel rumoer geven.


Zeer mee
oneens






Als het in iedere gemeente anders is geregeld is dan leidt het tot misverstanden
vanwege onoverzichtelijkheid van regelgeving. Is niet te handhaven en te
vervolgen.
Als het voor iedere gemeente anders is is handhaven onmogelijk.
Dan wordt er toch nog vuurwerk afgestoken en daar ben ik t niet mee eens!!
Er moet een totaal vuurwerkverbod komen!
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4 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=69)
Tip (64%):


































Afschaffen ook op de dag zelf
Algemeen verbieden en enkele openbare ruimtes aanwijzen waar het wel mag.
Alleen siervuurwerk op openbare plekken
Beperk de tijd voor afsteken van vuurwerk van 00:00uur tot max 01:00uur. Probeer op te treden
als er buiten die tijd vuurwerk wordt adgrstoken.
Beter handhaven, ook in de dorpskernen
Betere voorlichting naar de jeugd toe en hun meer wijzen op de gevaren die het meebrengt
Centraliseren
Enkel vuurwerk toestaan op van te voren bekendgemaakte plekken; aan te duiden met tijdelijke
borden
Enquêteer bewoners en ga toch voor één centraal vuurwerk (liefst geen)
Ga niet proberen vuurwerk te verbieden, mensen gaan het toch wel doen. Dit is symbool politiek.
Geen vuurwerk meer afsteken. Zeker niet met koningsdag precies midden in de broedtijd van de
vogels wordt t vuurwerk aan de rand van t bos afgestoken!!
Geheel fschaffen.
Geheel verbieden
Gemeente regelt vuurwerk op een centrale plek, zoals bij Koningsdag
Goed controleren. Het geluidsterreur begint al dagen te voren. Ook mijn huisdieren vinden dit
vervelend. Op oudejaarsavond houd ik ze binnen, maar niet een hele week. En dan die
dreunende bommen, wát een klappen...
Goede regeling voor de jeugd, zodat het voor hun aantrekkelijk is om legaal vuurwerk af te
steken
Handhaven
Handhaven bij overtreding. zware boete voor jongeren welke gevaarlijk gedrag vertonen. Denk
aan gooien vaan vuurwerk naar auto, fietsers voorbijgangers
Handhaving is cruciaal voor een totaal verbod. Streng optreden.
Helemaal verbieden en keihard optreden tegen overtreders. Geen pardon!
Hoe willen ze dat controleren...iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen maar ook voor
anderen veiligheid dus moet het niet door anderen gedaan moeten worden
Hou een gemeentelijke vuurwerkshow. Is tegelijkertijd een leuk feest
Houd het centraal en onder eigen controle
Houd vooral rekening met de hulpverleners voor veilige doorgang en hulp.
In elk geval het centrum volledig vuurwerkvrij. Ook geen vuurwerk bij culturele evenementen!
Kort en duidelijk zijn in wat mag en niet mag. Een eenduidige landelijke regelgeving. Iedere
gemeente kan vervolgens die regelgeving toepassen of niet.
Laat op een plek in de gemeente door professionals vuurwerk afsteken. Misschien ook leuk om
mekaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Meer controle vanaf dag van verkoop
Omarm festiviteiten op voetbalveld; investeer in lokale popbands als voorbode op zomerfestival
en beëindig deze happening met een knallend vuurwerk onder genot van een drankje en hapje
Op een centraal plein
Organiseer een vuurwerkshow ter compensatie
Richt het verbod zo in dat er ook daadwerkelijk gehandhaafd kan worden.
Scherpe regels en flink bekeuren indien mensen zich daar niet aan houden
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Vooral knalvuurwerk verbieden, siervuurwerk minder.
Vuurwerk afsteken alleen door "proffesionals"onder toezicht van hulpverlening
Vuurwerk alleen door proffesionals afsteken.
Vuurwerk toestaan op één bepaalde plaats in de regio op een bepaald aantal uren eventueel in
het bijzijn van gespecialiseerde mensen.
Vuurwerk totaal verbieden en met oud en nieuw een evenement organiseren met een groot
vuurwerk en met en voor de jeugd.
Vuurwerkshow midden in het dorp : ponton op de vijver?
Weis centraal gebied voor vuurwerk aan bv veld bij cortebacha
Zie antwoorden hierboven
Zie bovenstaande opmerkingen.
Zie eerder genoemde opmerking v.w.b. beperking toegestane plekken en tijdsstip
Zo snel mogelijk regelen.

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (26%)
Weet niet (10%)
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Voerendaal
Lokaal vuurwerkverbod
12 juli 2018 tot 21 juli 2018
77
11,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
3 minuten en 18 seconden
24 juli 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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