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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Beesel nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 58% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Zeer mee eens".
Op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (33%): "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 52% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 39% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Beesel, waarbij 24 deelnemers zijn geraadpleegd.
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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?)
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Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 58% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Ik heb een hond die doodsbang is voor vuurwerk. ik moet soms in oktober al
beginnen met kalmerende medicatie omdat er in het weekend vaak al flink
vuurwerk afgestoken wordt. Rond de tijd dat ik mijn hond voor het slapen gaan
uitlaat. Ik krijg m dan dus niet meer naar buiten....

Mee eens



Landelijk verbod zou voor de gemeenten een uitkomst zijn.

Neutraal



1 plek per woonplaats met alleen siervuurwerk, knalvuurwerk niet meer
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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)

(n=24)
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Op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (33%): "De hele gemeente vuurwerkvrij".

Anders, namelijk:






1 plek in de gemeenten daar word siervuurwerk afgestoken
Georganiseerd vuurwerk in de 3 dorpskernen en een verbod op vuurwerk afsteken door
particulieren
Op EEN centrale plaats in een gemeente indien algeheel verbod niet mogelijk is
Overlastgebieden in kaart brengen en daar vuurwerkverbod handhaven
Uitsluitend georganiseerd door de gemeente

Toelichting




Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Moet onderhand verplicht op vakantie om hier aan te
kunnen ontvluchten rond oud en nieuw.
Indien het niet mogelijk zou zijn de hele gemeente vuurwerkvrij te verklaren dan organisatie
op een centrale plek
Zo kan iedereen op zijn manier de jaarwissel doorbrengen
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2.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=22)
Toelichting (86%):




















Alleen professioneel georganiseerde vuurwerkshow om naar te kijken
Alternatief is vuurwerk afsteekplaatsen inrichten
Dan wordt er niet/minder vroegtijdig vuurwerk afgestoken en kan er beter op gehandhaafd
worden (want er is een nieuwe regel voor) en dan is er minder kans op ongelukken
Dieren worden er niet vrolijk van en het is weggegooid geld
Een maal per jaar moet toch kunnen, hoe te handhaven en werkt vandalisme in de hand. wat
niet mag is spannend om te doen
Gezamenlijke eindejaarsviering is prima maar zorg dat er in de rest van de gemeente niet de nu
helaas gebruikelijke troep en herrie wordt gemaakt.
Ik vind feesten leuk maar ik denk meer ana de dieren..
In binnenstad/centrum door winkeliersvereniging vuurwerk organiseren
Minder ongevallen en is veiliger
Momenteel is het alleen maar chaos en overlast. Mensen die vuurwerk afsteken zouden toch
zeker het fatsoen moeten hebben de dag erna alles netjes op te ruimen
Nostalgie
Omdat ik vind dat er door een vuurwerkverbod vrijheid wordt ingeperkt
Omdat niet alleen de dieren er last van hebben, maar ook mensen er hinder van ondervinden en
de schade en letsels die vuurwerk aanricht. Is het dat allemaal waard?
Onze leefomgeving verwordt steeds meer tot een rubbertegel maatschappij waarbij niemand
iemand iets meer gunt. dit zal in mijn beleving op termijn steeds meer problemen opleveren
Veiligheid
Veiligheid en een hoop rommel voorkomen
Vuurwerk is vervuilend, overlast gevend. Slecht voor het klimaat en geldverspilling
Zo kan h
Zo ligt de rommel en rotzooi ook niet door de hele gemeente

Weet niet (14%)
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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?)
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Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 52% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 39% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (43%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee oneens




Gewoon een verbod, klaar!
Op een centrale plek per gemeente .... mee eens!
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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=21)
Tip (81%):


















1 plek, siervuurwerk
Alleen nog vuurwerk afsteken op de beiden marktpleinen van Reuver en Beesel
Alles concentreren op een plek per gemeente
Doe het niet
Doe het niet, extra regels zorgt alleen maar voor extra bureaucratie, extra handhavingskosten,
mensen die de grens op gaan zoeken etc.
Er is meer meer controle nodig vóór de jaarwisseling op de verkoop en té vroeg afsteken van
vuurwerk op straat.
Geen vuurwerk meer af laten steken door particulieren. Gevaarlijke verkoop van vuurwerk in
winkels en woongebieden per direct stoppen.
Het karbiet schieten is een verschrikking hier. ook hier graag een verbod op.
In ieder geval het verbod op vuurwerk beter handhaven.
Invoeren hele gemeente vuurwerkvrij
Organiseer een professionele vuurwerkshow
Probeer in elk geval de jeugd aan te pakken die in auto's die nóg meer lawaai maken dan het
vuurwerk en die vanuit deze auto's al rondrijdend het (on)nodige spul de lucht in gooien.
Voer dit door! Minder overlast en meer veiligheid!
Vuurwerk georganiseerd door Lommerbergen, geen vuurwerk overdag, pas om middernacht
Zie mijn opmerking onder 2.1
Zie toelichting vorige vragen
Zorgt er bij een verbod ook voor dat de handhaving geregeld is.

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (14%)
Weet niet (5%)
Toelichting
Tip:



Ik kan mijn hond niet meer uitlaten op oudjaarsdag van de herrie hier door het
karbietschieten,.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Beesel
Lokaal vuurwerkverbod
19 juli 2018 tot 26 juli 2018
24
20,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
2 minuten en 17 seconden
31 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.

9

