Vuurwerk
1. Steekt u vuurwerk af?
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Ja

Nee, maar ik kijk wel
graag naar vuurwerk

Nee, het mag van mij
ook verboden worden

Weet niet

Toelichting
Nee, maar ik
kijk wel graag
naar vuurwerk

Nee, het mag
van mij ook
verboden
worden











Weet niet



En dan bedoel ik echt professioneel vuurwerk in de vorm van een 'show',
gepresenteerd door deskundigen. Dus geen voetzoekers of rotjes langs je oren!
Ik zou het ook prima vinden als er op 1 plek in het centrum vuurwerk
afgestoken wordt door de gemeente
Vuurwerk mag best aan banden gelegd worden.
Het wordt steeds vervelender voor kleine kinderen en huisdieren. Het lijkt wel
of de knallen steeds harder moeten worden. Vuurwerk zonder knallen zou
ideaal zijn.
Maar dan moet de gemeente wel een kindervuurwerkshow om 19.00 uur en
een volwassenvuurwerkshow om 00.00 organiseren natuurlijk. Want vuurwerk
kijken is wel erg leuk en mooi.
Overlast voor mens en vooral dieren
Te gevaarlijk. pijlen hebben mijn garagedeur licht beschadigd. Sommigen
ruimen de rotzooi niet op.
Vuurwerk show.organiseren door gemeente
Wij hebben een hond deze word er helemaal bang van. voor 31december al
dikwijls harde knallen.
De vraagstelling is verkeerd. Mijn antwoord is Nee, ik steek geen vuurwerk af
en kijk er ook niet naar. Maar iedereen moet lekker doen wat hij zelf wil, dus
een verbod hoeft ook niet van mij.
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In de laatste maanden van het jaar wordt er vaker illegaal vuurwerk gevonden dat bestemd
was voor de verkoop. Zo ook door journalist Alberto Stegeman van het SBS6-programma
Undercover in Nederland. Hij heeft begin november een man ontmaskerd vanwege de
verkoop van illegaal vuurwerk.

2. Als u het voor het zeggen had. Hoe zou u met deze situatie
omgaan?
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De verkoop Een boete geven 1 januari op
door de vingers
laten ruimen
zien

Een taakstraf

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:






















Albert een boete opleggen vanwege bemoeizucht
Als taakstraf laten werken in een brandwondencentrum
Boete + taakstraf afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk.
Boete en evt. tijdelijk zaak sluiten
Boete en taakstraf
Celstraf
De aanbieder een fikse boete geven en de koper een taakstraf geven, bijv. in de
brandwondenkliniek:
Door gemeente groot vuurwerk show te regelen
Een boete en taakstraf
Een hele flinke boete geven
Ergens laten meelopen, ehbo bv op nieuwjaarsnacht
Flink laten betalen
Gemeentelijk vuurwerk
Gesprekken aangaan met vuurwerkslachtoffers
Gevangenis
Gevangenisstraf (3x)
Gevangenisstraf + forse boete
Gevangenisstraf. Dat wordt uiteraard ook ingevoerd als het fout gegaan en dus te laat is.
Hard straffen
Inbeslagname en taakstraf op 1 januari
Laten werken bij mensen die door vuurwerk beschadigt zijn
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Leer dit soort figuren wat de gevolgen kunnen zijn van het verkopen van illegaal (en dus meer
dan gevaarlijk vuurwerk). En geef ze een taakstraf! De verkoop van gevaarlijk vuurwerk gaat over
de rug van onschuldige mensen. Aanpakken die handel.
Lik op stuk beleid
Mee laten kijken met hulpdiensten, boete waarvan de opbrengst naar de brandwondenstichting
gaat, en taakstraf in brandwondencentrum
Plekken aangeven waar wel, en niet mag.
Rechtszaak
Strenger controleren en flinke boete bij overtreding.
Taakstraf in het brandwondencentrum Beverwijk
Taakstraf, bv. vuurwerk opruimen EN zorgen voor vuurwerkslachtoffers zowel voor recente als
oude slachtoffers om de levenslange gevolgen te beseffen. Bijv. invaliden, blinden, ernstig
verminken en een boete die rechtstreeks naar goede doel gaat, wat te maken heeft met deze
slachtoffers.
Verbieden als gemeente.
Volgend nieuwjaar helpen bij een verzorgingstehuis die géén nieuwjaar viert
Voor de rechter brengen, detentie
Vuurwerk door gemeente op diverse plekken in weert
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