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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 85% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 78% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 15%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (62%) is: "Zeer positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in
onze gemeente?" antwoordt 81% van de respondenten: "Vuurwerk is een traditie".
Aan de hand van vraag "2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Mensen en dieren hebben minder overlast 93%
2: Beter voor het milieu 75%
3: Vuurwerk is gevaarlijk 69%
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".
Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
62% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".
Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ja, veel".
Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1: Geluidsoverlast 88%
2: Overlast voor (huis)dieren 68%
3: Onrust en schrikreacties 53%
Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 91% van de respondenten: "Nee".
Aan de hand van vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top vijf van gemiddelde scores
naar voren:
1. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (3,6)
2. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,9)
3. Meer handhaving (4,0)
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,3)
5. Hogere boetes, strengere straffen (4,5)
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Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 55% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 23% van de
respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".
Op vraag "7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?" antwoordt 65%
van de respondenten met minimaal één suggestie.
Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Via borden bij de betreffende zones (2,3)
2. Via internet en sociale media (2,5)
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,0)
Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 54% van de respondenten: "Ja".
Aan de hand van vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" komt
de volgende top 3 naar voren:
1: Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon 45%
2: Helemaal geen vuurwerk 27%
3: Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat 14%

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVoerendaal, waarbij 203 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vuurwerk in onze gemeente
Inmiddels zijn de feestdagen achter de rug en is het 2020. De jaarwisseling in onze gemeente is dit
jaar gepaard gegaan met vuurwerk.

1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?
Ja, siervuurwerk

9%

Ja, licht knalvuurwerk

1%

Ja, zwaar knalvuurwerk

0%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

3%

Ja, ander soort vuurwerk

2%

Nee
Weet niet

(n=191)

85%
0%
0%

20%

40%

60%

80%
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Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 85% van de respondenten:
"Nee".

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
•
•

Kindervuurwerk (2x)
Sterretjes

Toelichting
Ja,
siervuurwerk

•

Achter ons huis in de tuin, toeziend op onze zoon van 15. Dit ter voorkoming
van hele dag door het dorp slenteren en overal maar vuurwerk afsteken.

Nee

•
•

Geef geld liever uit aan gede doelen dan aan vuurwerk
Ik haar vuurwerk. Dieren weten niet waar zij het zoeken moeten. Ze kijken je
aan alsof wij het schuld zijn.
Is mij te duur
Neemt risico's met zich mee ! O.a. letselschade aan ogen, handen, gehoor etc.
etc.
ONZE HOND IS ZEER BANG, ALLANG VOOR 31DECEMBER WAT DE JEUGD DAN
AL KNALT,IK KRIJG HEM MET GEEN MOGELIJKHEID NAARBUITEN
Wel hebben de kids paar flikkersterretjes afgestoken.
Zonde van het geld om me heen wordt veel knalvuurwerk afgestoken maar
leven wel van de gemeente

•
•
•
•
•
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2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?
Zeer positief

(n=189)

62%

Positief

16%

Neutraal

7%

Negatief

6%

Zeer negatief

9%

Weet niet

0%
0%
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40%

60%

80%
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Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 78% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 15%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (62%) is: "Zeer positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•

Alternatief: stel per dorpskern één zone in waar het wél mag (voor een zeer
beperkte tijd en eigen risico).
Gegeven in vraag 1
Gevaarlijke te veel vuurwerk te lang door met vuurwerk 3 uur s'nachts het niet
opruimen brand gevaar ddor te veel vonken en brand vuurwerk op straat.

Neutraal

•
•

Ik heb zelf geen overlast ervaren vandaar mijn opstelling.
In sommige grote plaatsen is het vuurwerk uit de hand gelopen. Zelf koop ik geen
vuurwerk en ga er ook niet voor naar buiten. Als personen er voorzichtig mee
omgaan is het voor die ene dag geen probleem. Om nu dat geheel te verbieden lijkt
me iets te ver gaan. We hebben al zoveel verboden.

Negatief

•
•

Als we zo door gaan blijft van de traditie niets meer over.
Dan zouden mijn kinderen geen vuurwerk meer zien, dat zou ik erg jammer vinden.
Om 00:00. Ga ik niet met kleine kinderen naar een vuurwerkshow.

Zeer
negatief

•

Alweer een traditie afgeschaft. Afschaffen van Zwarte Piet wordt ons al op ge
dwongen.
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Vuurwerk is een traditie

81%

Het is leuk om af te steken

41%

Het is leuk om naar te kijken

67%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de
economie

11%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

37%

Verbod is een inperking van vrijheid

30%

Verbod is lastig te handhaven

19%

Anders
Weet niet

(n=27)

11%
0
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Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Vuurwerk is een traditie 81%
2: Het is leuk om naar te kijken 67%
3: Het is leuk om af te steken 41%

Anders, namelijk:
•
•
•

Dan pak je juist de verkeerde mensen aan, en straf je een groep voor een enkeling die de wet
ECHT overtreed
De vele goedwilligen moeten niet de dupe worden van de enkele kwaadwilligen. De
kwaadwilligen mogen keihard aangepakt worden.
Een gedeeltelijk verbod lijkt mij een beter idee

Toelichting
•

Je kunt beter echte overlast aanpakken. DRUGS moeten ze verbieden niet vuurwerk.
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2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=148)

Mensen en dieren hebben minder overlast

93%

Beter voor het milieu

75%

Minder rommel en afval op straat

66%

Vuurwerk is gevaarlijk

69%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

41%

Vuurwerk is zonde van het geld

35%

Anders, namelijk:

6%
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Aan de hand van vraag "2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Mensen en dieren hebben minder overlast 93%
2: Beter voor het milieu 75%
3: Vuurwerk is gevaarlijk 69%

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandgevaar en vernielingen
Het waren haast bommen afgelopen jaar. Het lijkt erop alsof men eerder in het jaar begint met
afsteken. Mijn huisdieren zijn al enkele weken van slag. In de nacht zelf was de lucht mistig van
de dampen. Milieuvervuiling!
Hulpdiensten kunnen veilig hun werk doen
Ik heb Coopd zeer slechte lucht kwaliteit
Minder agressie tegen hulpverleners
Overlast van knalvuurwerk
Schade aan omliggende panden
Wordt veel eerder vuurwerk afgestoken dan de wettelijke tijden
Zonde dat alles kapot geknald wordt van spullen van andere

Toelichting
•
•

•

Alleen al om alle dieren te beschermen tegen alle vormen van vuurwerk: algeheel verbod!!!!
Mijn woning is onlangs voorzien van een staal gecoate dak en gevelbekleding (vervanging
leien(asbest) door felspalten. (kosten 50.000 E) Is niet bestand tegen (soms ) nog brandend en
vallend vuurwerk (ponseffect). Schade op de coating/plaat. Heeft buurman (afsteker) geen
enkel respect voor. Ook buren, die kunststof dakbedekking hebben, vinden brandvlekken
terug. Of de gehele tuin vol met resten. Dit soort zaken moet blijkbaar maar als acceptabel
geaccepteerd worden!!! Wie draait hier voor op. Als de een vuurwerk afschiet moet de ander
blijkbaar met een video klaarstaan of dak nat blijven spuiten. Is hier ook over nagedacht???
Denk ook eens aan materiele schade die wordt veroorzaakt bij buren/omgeving.
Spreekt voor zich !
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Op 31 december mag er in heel Nederland van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk af worden
gestoken. Op het afsteken van (legaal) vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden staat een boete
van honderd euro.

3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?
Dit is prima

(n=187)

16%

Dit mag wat mij betreft korter

55%

Dit mag wat mij betreft langer

1%

Andere optie

26%

Weet niet

2%
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20%

40%

60%

80%
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Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".

Andere optie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 u. tot 1 u.
Afschaffen (4x)
Algeheel verbod (2x)
Algeheel verbod. Besparing door minder handhaving gebruiken om door verenigingen of
gemeente collectief vuurwerk af te stekenring
Alleen tussen 24 uur en half een
Alleen van 00.00 tot 02.00
Ben voor een verbod
Boete nog veel te laag !
Geen (2x)
Geen handhaving dus alles kan
Geen vuurwerk (5x)
Gezamenlijk vuurwerk
Helemaal geen vuurwerk
Helemaal niet (2x)
Helemaal niet door particulieren maar eventueel op een afgelegen en veilige plek door
vakmensen even siervuurwerk afgestoken worden. Heel kort want het is ook slecht voor
gezondheid en milieu en duur en overlast voor dieren
HELEMAAL NIKS
Helemaal stoppen met ALLE vuurwerk.
Helemaal verbieden, er wordt al dagen van te voren zwaar vuurwerk afgeschoten
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben voor afschaffen
Jullie handhaven niet. Vaker gebeld als er buiten die tijden vuurwerk in mijn straat werd
aangestoken. Politie KOMT NIET. 31 december 2017 iets na 12 uur gebeld en als commentaar
gekregen “nu mag het, het is na 12 uur”.
Korter, maar ook veel beter handhaven. Handhaven was ook dit jaar weer knudde.
Later beginnen 20.00
Liever algeheel verbod
Liever volledig verbod
Niet afsteken
Op een plaats waar het deskundige wordt uit gevoerd en brand gevaar is bv buiten de bouwde
kom.
Prima dat er afspraken zijn, maar hoe wordt gehandhaafd? Genoeg mensen die zich er niet aan
houden.
Totaal verbod (2x)
Van 0:00 tot 01:00 uur
Verbieden (4x)
Verbieden + handhaven
Verbod dus geen afsteek tijden handhaving op afsteektijden ontbreekt
Volledig verbod
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Toelichting
Dit is prima

•
•

Dit mag wat
mij betreft
korter

•
•
•
•

Andere optie, •
namelijk:

•

•
•

Er wordt te weinig gecontroleerd, hele oudejaarsdag onrustig en knallen en dat
is niet de bedoeling.
geen handhaver gezien al die dagen.
Het is tenslotte maar een keer per jaar
Alleen van 00.00 tot 00.30uur
BOA’s moeten handhaven. Ook overdag.
Op het journaal zien we beelden dat BOA’s en andere wetshandhavers (illegaal)
vuurwerk ook buiten formele tijden gewoon toestaan.
Je kunt wel korter instellen, maar geen mens die zich hieraan houdt. Dagenlang
voor oud/nieuw wordt al vuurwerk afgestoken
Ze mogen later beginnen, al vind ik hier "verbod voor of na" ook discutabel
Algeheel verbod.!!! De kosten die hierdoor worden bespaard, door minder
noodzakelijke handhaving, gebruiken voor collectief af te steken vuurwerk door
gemeente of verenigingen. Als blijkt dat teveel overlast niet meer kan , kan er
geen sprake meer zijn van 'traditie" ! Ook tradities moeten weleens afgebouwd
worden. Het afsteken van vuurwerk op de openbare weg is een farce. De
rotzooi wordt bij buren in de tuin en op het dak en in goten geschoten. Wat
zegt de wetgever hiervan?
Makkelijk als er maar altijd gesproken wordt over ...... handhaven ivm traditie!
Denk eerst aan de ellende voor anderen en dan pas aan traditie.
Wie draait er op voor de kosten van gewonden. ?
De mensen die van vuurwerk houden, zoeken toch de grenzen ( van het
afsteken ) op. En een verkoopverbod lost ook niets op, omdat er in Duitsland en
België toch vuurwerk gekocht kan worden. Ook dit wordt dan hier afgestoken,
omdat er (haast) geen controle is.
Gezien men zich niet aan de regels wil houden is een al geheel verbod nodig.
Als iedereen zich aan de regels zou houden kunnen mens als dier zich tijdig
veilig stellen nl.
Te hard rijden of een ander " vergrijp" wordt in nederland veel zwaarder
bestraft !
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden
gehandhaafd in onze gemeente?
Zeer voldoende

(n=188)

5%

Voldoende

6%

Neutraal

9%

Onvoldoende

27%

Zeer onvoldoende

36%

Weet niet

18%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
62% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".
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Toelichting
Zeer
voldoende

•

Er is ook al zeker een week van te voren een groep jongeren bezig met
knalvuurwerk die net binnen zijn in de buurt van en op het Onze Lieve Vrouwe
plein in Kunder verder ook in centrum heel erg veel knallen overdag en buiten
de afsteektijdrn

Neutraal

•

Meeste hinder ervaren vanuit buur gemeente Hoensbroek

Onvoldoende

•

Ben nu 75 jaar en heb voor dit onderwerp nog nooit een handhaver gezien.
Ook voor andere zaken heb ik ze ook niet gezien.
Buiten deze tijden hoor je genoeg knallen
De jeugd trekt zich hier niets van aan !
Op de dag voor oudejaar werd er al op diverse plaatsen in Kunrade vuurwerk
afgestoken. Beter hierop controleren zou goed zijn.
Veel knallen ruim voor de toegestane tijden

•
•
•
•
Zeer
onvoldoende

•
•
•
•

2019 was weer verschrikkelijk. Elke dag soms 15 min knallen. Vaak super hard
Er wordt helemaal niet gehandhaafd. Er was al weken van te voren vuurwerk.
Geen enkele handhaving gezien!!
Hier is verder geen politie maar wel toezicht door BOA's, althans dat zou zo
moeten zijn. Echter, je ziet ze bijna nooit ook niet in het centrum waar ik zelf
woon. Op 31 dec heb ik ze ook niet gezien. Al eens beklag gedaan bij gemeente
maar dat wordt weggewuifd zoals gebruikelijk. Ze zouden voldoende
surveilleren maar dat is een wassen neus!

Weet niet

•

Ik zie sowieso niet veel politie in het dorp, dus ik weet niet hoe er gehandhaafd
wordt.
Niet in de gemeente zelf gevierd.
Om te handhaven moet de Politie de bevoegdheden van vroeger terg krijgen,
In alle andere landen heeft de Politie wel nog bevoegdheden. Verder dient in
Nederland een openbaar sociologisch wetenschappelijk onderzoek te komen
wat de oorsprong is van het belagen van hulpverleners door het gehele jaar
met aanbevelingen naar de politiek.

•
•
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Hoewel voor de ene bewoner vuurwerk een genot is, kan de ander overlast ervaren.

5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad
van vuurwerk in onze gemeente?
Nee, helemaal niet

(n=188)

11%

Nee, niet echt

16%

Neutraal

6%

Ja, een beetje

26%

Ja, veel

40%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ja, veel".

Toelichting
Nee,
helemaal
niet
Nee, niet
echt

Ja, een
beetje
Ja, veel

•

Was buiten Voerendaal

•

•
•
•

Als ieand die in het openbaar vervoer werkt heb ik BUITEN de gemeente andere
dingen ervaren, een extra punt is dat ik wel merk dat mensen zich ten opzichte
van voorgaande jaren zich veel beter gedragen, ook al (en ik snap niet waarom)
het nieuws een totaal ander beeld neerzet
Ik moest helaas werken, maar ik weetzeker dat mijn hond er last van heeft gehad
Was bij vrienden in voerendaal.
Wel veel rommel op straat wat de afstekers niet opruimen.

•

Heel vieze lucht en dichte mist door de afschoten troep

•
•
•
•
•
•

Eerder begonnen, zware knallen.
Er werd al dagen van te voren zwaar vuurwerk afgestoken.
Heel hard vuurwerk en heel vroeg en heel lang knallen.
Hond die door geluidsoverlast gestrest was en zelf geluidsoverlast veroorzaakte
door zijn geblaf
In paden achter de tuinen vuurwerk afsteken
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•

•

Qua veiligheid een beetje.
Qua zooi en ongezondheid veel.
Qua overlast rondtrekkende jongeren in het parkgebied erg veel. Incl.
Opgeblazen prullenbakken en zoutbak voor de aldi.
Te veel vuurwerk brand gevaar ramen goed dicht rook en brand gevaar te harde
knallen uren lang
Zie bovenstaande

•
•

Niet in de gemeente zelf gevierd.
Was niet in Voerendaal

•

Weet niet
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5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=123)

Geluidsoverlast

88%

Afval en rommel op straat

45%

Overlast voor (huis)dieren

68%

Milieuoverlast

37%

Schade aan bezittingen

20%

Stank- en rookoverlast

42%

Onrust en schrikreacties

53%

Andere vorm van overlast

5%

Weet niet

1%
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Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1: Geluidsoverlast 88%
2: Overlast voor (huis)dieren 68%
3: Onrust en schrikreacties 53%

Andere vorm van overlast, namelijk:
•
•
•
•
•
•

(veel) afval in de tuin
Auto's zaten onder witte en gele vlekken
Bijna een aanrijding met persoon
Brandgevaar voor onze woning/rieten kap
Midden in de nacht wakker geschrokken op meerdere dagen
Schade aan gemeente eigendommen

Toelichting
•

Zie vorige toelichting.
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5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=123)
91%

Ja, bij de politie

1%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

3%

Ja, bij de gemeente

0%

Ja, ergens anders

4%

Weet niet
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Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 91% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
•
•
•

Gebruikers aangesproken bij vernielen openbare prullenbakken.
Meldpunt vuurwerkoverlast was niet bereikbaar en meldpunt van de gemeente word toch
geen actie op ondernomen dus geen medlingen gedaan of kunnen doen
Op fb (2x)
Overbuurvrouw is politie agente

Toelichting
Nee

•
•
•
•
•
•
•

•
Weet
niet

•

Heb ooit in het verleden eens melding gemaakt,kreeg toen te horen,als we komen zijn
ze toch al weg.
Heeft toch geen zin. Op een of andere manier komen de daders achter je adres en
even later heb je een cobra in de brievenbus, met alle gevolgen van dien.
Het heeft geen nut om hier melding van te maken de politie heeft het al druk genoeg
Je kunt de politie wel bellen maar voor dat ze er zijn, zijn de daders al weg.
Melden? We hebben niet eens een politiepost.
Omdat ik niet weet waar de knallen vandaan komen
Omdat meerdere jaren achter elkaar niks met mijn meldingen gedaan is. Als ik belde
reageerde de telefoniste zelf zeer verveeld en liet dat duidelijk merken. Vooral toen ze
zeiden “ dit hoort er op 31 december bij” mijn argument :”Ja maar wel pas na 18 uur “
ben ik gestopt en Meld ik niks meer.
Word toch niks mee gedaan
Ik zou niet weten waar ook maar een instantie of persoon is die schade aan bezittingen
vooraf afschermt of kan voorkomen. (Alleen als het te laat is ....de verzekering).
Dat laatste hoort blijkbaar bij onze traditie......!
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Om eventuele overlast van vuurwerk terug te dringen kunnen gemeenten verschillende maatregelen
nemen.

6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen
nemen om eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?
(Benoem een top 5 waarbij nummer 1 de maatregel is die uw meeste voorkeur heeft.
Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw ranking gewist.)
80%
(n=186)

70%
60%

3,6

3,9

50%
4,3

40%

10%

4,5

4,9

30%
20%

4,0

5,3

5,7

5,5

5,7

5,9

Andere maatregel

Verhoging van de
aankoopleeftijd naar 25 jaar

(Meer) locaties of gebieden
waar een vuurwerkverbod geldt
(vuurwerkvrije zones)

Meer handhaving

Hogere boetes, strengere
straffen

Algeheel verbod voor alle
soorten vuurwerk (ook
vuurwerkshows)
Een publieks vuurwerkshow om
00.00 uur op een centrale plek
in de gemeente

Algeheel verbod op
consumentenvuurwerk

Algeheel verbod op het
afsteken van vuurwerk

Afsteektijden (verder) beperken

De gemeente dient geen
maatregelen te nemen, er is
geen overlast

0%

5
4
3
2
1

Aan de hand van vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top vijf van gemiddelde scores
naar voren:
1. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (3,6)
2. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,9)
3. Meer handhaving (4,0)
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,3)
5. Hogere boetes, strengere straffen (4,5)

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

•

4 genoemde maatregelen
Ben alleen tegen knallers
Beperkte verkoop
Centraal vuurwerk voor elke kern
Geen 25 jaar, maar bv 21 want nu lopen kinderen van 12 jaar met zwaar vuurwerk rond. Verder
alleen siervuurwerk toestaan
Gemeente was 2 weken dicht dan krijg je ook geen klachten
Ik denk dat het een lastig probleem is. Wij hebben veel last gehad van echt knalvuurwerk al
voor kerst en ook nog na jaarwisseling. Hier geld ook weer de goede moeten het afleggen tegen
de slechte. Ik vind. U nog vuurwerk resten rondom mijn huis. Maar ik realiseer me dat
handhaving moeilijk is
Mensen denken alleen aan zich zelf houden geen rekening met anderen mensen
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•
•
•
•
•

Onnodig vuurwerk inperken door verbod op verkoop ervan (zoals een doos met 100 rotjes, is
niet nodig en teveel, teveel is ook het punt waar het probleem vaak ligt)
Publieks vuurwerkshow
Uitleg geven over wat voor troep in siervuurwerk zit
Verbod voor knalvuurwerk
Vuurwerkshow in elk dorp van de gemeente.

Toelichting
•
•

Ik moet tot een grote ergernis constateren dat deze vraag de voorgaande vragen overbodig
maakt. de overlast wordt gemaakt, maar ik ervaar hem niet groter als voorgaande jaren,
integendeel eigenlijk
Wij zijn voorstander van publieks vuurwerkshow's in elke wijk van de gemeente om 00.00 uur
afzonderlijk. Daarnaast strenge handhaving voor wat betreft het knalvuurwerk.
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Tegenwoordig hebben gemeenten de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije zone aan
te wijzen. Dit zijn gebieden waar het binnen de wettelijk toegestane afsteektijden (31 december 18.00
uur en 1 januari 2.00 uur) verboden is vuurwerk af te steken. Buiten de wettelijk toegestane
afsteektijden is het overal verboden om vuurwerk af te steken. In onze gemeente zijn (nog) geen
vuurwerkvrije zones ingesteld.

7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije
zones in onze gemeente?
Zeer positief

(n=185)

37%

Positief

18%

Neutraal

16%

Negatief

12%

Zeer negatief

11%

Weet niet

5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 55% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 23% van de
respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".
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Toelichting
Zeer
positief

•
•
•

Ben voorstander voor centraal vuurwerk per kern. Dat betekent dus in concreto
alleen op een plek. De rest is dus vuurwerkvrije zone.
Liefst alleen vuurwerkshows georganiseerd door de Gemeente
Verbod zet meer zoden aan de dijk huisdieren ervaren zeer veel lady

Positief

•

Indien afschaffing te drastisch is en enkel siervuurwerk (legaal knalvuurwerk) dan
centraal per gemeente of deelgemeente onder toezicht

Neutraal

•
•

Voorstander van algeheel verbod op consumenten vuurwerk.
Zolang deze locaties eerlijk en overwogen gekozen worden, dan ok, ik heb daaar
niet geheel mijn vertrouwen in eerlijk gezegd.

Negatief

•
•

Algeheel verbod heeft voorkeur
Dan word er nog niet met iedereen rekening gehouden, dus daar hebben we niet
veel aan
Dat gaat niet helpen want er is veel te weinig toezicht nu
Je zult maar net in zo een zone wonen. Dan vind ik het oneerlijk voor de mensen
die in dat gebied vuurwerk willen afsteken. Voor de gehele gemeente de zelfde
regels.
Kan niet gehandhaafd worden

•
•
•
Zeer
negatief

•

•

De charme is het om het voor je eigen deur te kunnen doen, meteen na
middernacht. En later ook je eigen rommel weer op te ruimen. Als je het ergens
anders moet afsteken, voelt men zich minder verantwoordelijk om de troep
naderhand op te ruimen.
De jongeren houden zich daar toch niet aan
Gehele gemeente vuureerkvrij met kleine
zone waar vuurwerk toegestaan is is beter. Echter met de huidige handhaving ( lees
geen) beter geheel verbod.
Helemaal geen vuurwerk voor particulieren. Alleen vuurwerk afgestoken door
professionals op een bepaalde plats, net zoals op koningsdag.
Ik ben tegen een algemeen verbod en dan moet je geen zones instellen, gewoon de
hele gemeente, zowel de binnen als ook de buitengebieden.
Is niet te handhaven. Verschuiven van de problematiek.

•
•
•

Algemeen verbod!
Als niet gehandhaafd wordt heeft dit geen nut.
Ook hierbij geldt: leuk idee, maar niet te handhaven.

•
•
•
•

Weet niet
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7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?
(n=97)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Suggestie (65%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6367
Alle
Alle gebieden
Alle woonkernen
Bejaarden-verzorginghuis
Bejaardencentra
Bejaardencentrum
Bejaardentehuizen / woningen
Bij bejaardenhuizen
Bij speeltuinen
Binnen de woonwijken
Buiten de bebouwde kom
Buiten de bebouwdekom
Buiten de woonwijken en boerderijen
Cemtrum Voerendaal
Daar waar brandgevaar bestaat.bestaat.
De hele bebouwde kom
De rand aan dorp bij cortenbach
Dorpskern
Eigen straat
Gebieden buiten centrum
Gebieden waar veel dieren zijn zowel wild als bij particulieren en bedrijven
Geheel Voerendaal (2x)
Gehele gemeente uitgezondferd die plekken waar centraal (een) vuurwerk(show) wordt
gehouden. Vrij van overlast voor buurten.
Heel voerendaal
Hele gemeente (2x)
In de buurt van verzorgingshuizen/
In het veld
Industrie terrein
Industrieterrein
Kern Voerendaal (2x)
Kunrade
Niet in de wijk zelf, maar bijv. aan de rand van Voerendaal[ voetbalveld]
Niet op doorgaande wegen
Op doorgaande wegen
Park/vijvers
Parken
Parkvijver Voerendaal
Rond om het Brook
Seniorenwoning
Sportvelden
Stiltegebieden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tussen de huizen
Verzorgingstehuis
Voetbalterm terein
Voetbalterreinen
Voetbalveld
Volledige gemeente
Waar woningen zijn
Winkelcentrum
Wioonwijken
Woon-verblijfsgebieden
Woongebieden
Woonwijken (5x)
Zorgcentra (2x)
Alles buiten centrum Voerendaal
Bij dichte bebouwing
Bij senioren complexen
Bij verzorgingshuiz en
Boerderij Valkenburgerweg
Centrum (2x)
Centrum dorp
Centrum Klimmen
De vijver
Dichtbebouwde kom
Dorp
Drukke woonwijk
Drukkere straten
Gemeente huis
In en op sportvelden
Kern Kunrade (2x)
Niet aan de vijver
Op ubachsberg
Openbare gebouwen
Plaatsen waar dieren verblijven
Plaatsen waar mensen geen laten hebben van vuurwerk
Rondom ‘T Brook en vijvers
Rondom natuur gebeieden
Scholen
School pleinen
Spoor
Voetbalveld Ubachsberg
Winkelcentrum
Boerderijen
Daar waar het gevaarlijk is
Dorpsplein
Kerkplein
Kern Klimmen (2x)
Klimmen
Overal waar mensen en dieren wonen
Park
Scholen
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•
•

Voetbalveld Klimmen
Winkelpassage

Ik heb geen suggesties 24%
Weet niet 12%

Toelichting
•
•
•

Bijv bij woningen met stro dakbedekking.
Ik zou per dorpskern een plek maken waar het wél mag. De rest is dan vuurwerkvrije zone.
Prima voor gezondheid en rust van dier en mens.
Laat iedereen naar publieke zone komen en geef daar vuurwerkshow
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7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones
onder de aandacht te brengen?
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de manier is die uw meeste voorkeur heeft.
Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=94)

2,3

2,5

3,0
3,6

3,9
Via internet
en sociale
media

Via lokale
radio

3,4

Via borden bij
Via
Via
Via een artikel
de
plattegronden raamposters in de (lokale)
betreffende op posters die
krant
zones
in de stad
worden
opgehangen

3,8
Andere
manier
3
2
1

Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Via borden bij de betreffende zones (2,3)
2. Via internet en sociale media (2,5)
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,0)

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aangeven waar het wel mag en op alle andere plaatsen niet
Brief in bus van betreffende wijken/
Brieven gemeente door hele stad
Buurtapp
Facebook enz.
Folder aan huis
Gemeente-site
Op de site van de gemeente.
Via wijkbladen
Website gemeente
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Centrale vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd.

8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow
georganiseerd zou moeten worden?

Ja

(n=183)

54%

Nee

33%

Weet niet

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 54% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nee

•
•

•

Absoluut voorstander van. Iedereen komt aan z'n trekken..... Zoals op Koningsdag.... !
Is (in zijn algemeen) toch altijd prima verlopen.
Vuurwerk is voor professionelen. Niet voor de 'gewone' burger. Die heeft blijkbaar
een kick nodig om ten koste van alles ruig te doen.
Alleen in combinatie met algeheel vuurwerkverbod
Centrale vuurwerkshow JA, maar evengoed particulier vuurwerk toestaan.
Dit is een middenweg: toch de traditie van vuurwerk afsteken, en tegelijkertijd minder
overlast in de dorpen.
Er is in ons dorp een prachtige vijver, waarboven het vuurwerk prachtig zou zijn.. Het
publiek kan er omheen staan.
Eventueel per kern.
Of samen met een buurgemeente.
Op een van de hoogste punten zodat de hele gemeente het kan zien.
Wisseling locatie per jaar
Zie vraag 6
Alle vuurwerk is slecht voor de dieren en het milieu.
Centrale vuurwerkshows werken misschien in een stad, waar een centrale plein of
breng zich er voor leent. Maar in een gemeente met meerdere kernen zie ik de
mensen niet met de champagne nog in de hand naar een andere kern gaan. Dan sterft
het hele vuurwerk dus uit.
Het is zo als de Gemeente dit op zich gaat nemen kost het voor de hele gemeenschap
een hoop geld wat ergens anders misschien beter voor gebruikt kan worden .
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•
•
•
•
•
•

Weet
niet

•
•
•
•

Het moet niet, het mag. Voor mij persoonlijk niet noodzakelijk.
Nog steeds overlast mens en dier en geen cultuuromslag naar vuurwerkvrij
Onze gasten zouden het niet leuk vinden om het feest te moeten onderbreken om
ergens anders vuurwerk te moeten gaan kijken.
Persoonlijk geen interesse. Gemeente kan dit geld beter aan sociale gebeurtenissen
uitgeven.
S een traditie er moet alleen siervuurwerk worden verkocht en er moet meer
gehandhaafd worden
Want ik met 4 jonge kinderen gaat niet om 00:00 uur daar mee naar een
vuurwerkshow waar het super druk is.
Dat zou een leuk idee zijn maar mijn voorkeur gaat meer uit naar zelf vuurwerk
afsteken
De gemeente is nogal uitgestrekt
Vraagstelling of men om 12 uur in de nacht naar een vuurwerkshow komt kijken
terwijl men thuis zit met familie/vrienden
Wij hebben kleine kinderen, de jongste (1) ligt in bed, en kunnen dus toch niet gaan.
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Tot slot
9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om
vuurwerk?
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat

(n=183)

14%

Het instellen van een of meerdere vuurwerkvrije
zones
Speciale vuurwerkzones binnen de gemeente waar
je wel mag afsteken, verder niet
Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern
waar ik woon

3%
6%
45%

Helemaal geen vuurwerk

27%

Anders

3%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" komt
de volgende top 3 naar voren:
1: Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon 45%
2: Helemaal geen vuurwerk 27%
3: Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat 14%

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Door de Gemeentes aangewezen plek.
Een centrale vuurwerkshow maar niet in het centrum
Een kleine vuurwerkshow
Laat het maar zoals het jaren is.
Op een van de hoogste punten zodat de hele gemeente het kan zien.
Zoals aangegeven in 7.1

Toelichting
Speciale
vuurwerkzones
binnen de
gemeente waar je
wel mag afsteken,
verder niet

•

En alleen van 24.00 uur tot 1.00 uur en niet langer. En vooral handhaven.
Elke dag van 15 uur tot 23 uur echte politie agent aanwezig in Voerendaal
en boetes uitdelen. En komen als iemand belt.

•

Centrale vuurwerkshow JA, maar evengoed particulier vuurwerk toestaan.
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Eén grote centrale
vuurwerkshow in
de dorpskern waar
ik woon

•
•
•

Op een plek die voor de gehele gemeente zichtbaar is.
Veilige mogelijkheid elkaar het beste te wensen
Voor mij persoonlijk mag het vuurwerk geheel verdwijnen. Maar omdat
veel mensen vuurwerk mooi vinden is het beter een centrale
vuurwerkshow te houden.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Enquêteperiode
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipVoerendaal
Vuurwerk in onze gemeente
Centrale vuurwerkshow
Tot slot
203
6,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
14 januari 2020 tot 27 januari 2020
30 januari 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
Op 14-01-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-burgerpanel
gestuurd.
Op 22-01-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
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Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

Ranking
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
3,6

20%
10%
0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipVoerendaal
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Voerendaal vergroten.
Via het panel TipVoerendaal kunnen alle inwoners in de gemeente Voerendaal hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op tipvoerendaal.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVoerendaal is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVoerendaal maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Voerendaal en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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