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.

9 ‘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 9 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 66% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 22% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens










Alleen al voor onze huisdieren zou dit zeer welkom zijn.
Ik durf de laatste dagen van het jaar niet op mijn scootmobiel door het dorp te
rijden, ik ben erg bang, dat men vuurwerk op mijn scootmobiel gooit.
Ik heb een hond die helemaal in paniek raakt en het knalt heel vaak zo hard dat ik
er zelf van schrik, het gaat veel te hard en niemand houdt zich aan de afgesproken
tijd, helaas, van mij mag al het vuurwerk afgeschaft worden (ook omdat het zo veel
kost)
Ik heb een hond en ben het spuugzat dat er al weken van tevoren vuurwerk wordt
afgestoken in de wijk.
Landelijk probleem. Geen voorkeursbehandeling
Overlast door illegaal zwaar vuurwerk word elk jaar erger, lijken wel bommen!
Overlast van vuurwerk voor dieren vreselijk, we zijn in nederland doogeslagen met
alles maar tollereren en accepteren. Traditie of niet weg met vuurwerk, troep !
Te onveilig voor omstanders, kinderen, dieren en vaak ook voor de mensen die het
al dan niet "dronken" afsteken.... Ook steeds gevaarlijker door de kracht van veel
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vuurwerk, dat onderschat wordt....
Veel te veel overlast, veel te harde knallen en men houd zicht niet aan de regels
betreffende afsteektijd.
Vuurwerk stinkt, niet goed voor milieu, en ik schrik van knallen, vele ouderen
durven enkele dagen niet naar buiten ivm knallen en soms door kinds worden
rotjes gegooid richting ouderen en of mensen !
Wanneer houdt het op, hoe veel doden moeten er nog vallen, hoeveel afgehakte
handen, vingers, ogen die blind worden....?????
Weg met die gevaarlijke troep
Zo ontzettend slecht voor het milieu...niet verantwoordt.

Mee eens




De risico's voor mensen zijn te groot en dieren hebben er onevenredig veel last van
Vuurpijlen en siervuurwerk zouden eigenlijk wel kunnen blijven

Neutraal



Allemaal leuk bedacht maar niet realistisch. Wie handhaaft dit. We kunnen het
verbod op zwaar vuurwerk nog niet eens controleren.
Het is een genot voor een aantal mensen. Het voortijdig knallen is hinderlijk en
vervelend. Echter, handhaving is een verhaal apart.







Mee
oneens





Als je het niet kunt handhaven dan hebben regels geen zin
Verstandige mensen moeten dit zelf kunnen doen
Wat betreft knalvuurwerk mag dat grotendeels,-maar níet geheel!-, beperkt
worden, .i. .

Zeer mee
oneens



Je kan wel alles afschaffen,wanner is er een verbod op gezelligheid aan de
orde????????????????
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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.

10 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien
in uw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "10 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (35%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".

Anders, namelijk:














,zweefvliegveld vuurwerkvrij,hahahaha
1 (!) gezamelijk vuurwerk spektakel bij de Werf
Afgestoken en georganiseerd door de gemeente
Alleen afsteken door mensen met een vergunning
Alleen een chaos door professionals
Alleen op beperkte openbare plekken welke daarvoor zijn aangewezen door de gemeente
Alleen vuurwerk toestaan op vooraf aangewezen veilige plekken
Bepaalde gebieden, toegewezen door Gemeente en Politie, waardoor de overlast voor burgers
beperkt wordt.
Centraal door gemeente afgestoken
Centraal op 1 punt , wel in de kern van een dorp. Of in elke buurt 1 plek . En dan van 00.00 tot
01.00
Centraal vuurwerk via gemeente
De verkoop zo laat mogelijk starten.
Door professionals gemaakte vuurwerkshow ter vervanging.
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Een paar plekken met een geregelde professionele vuurwerkshow en verder een
vuurwerkverbod. Jongeren mogen zich als vrijwilliger opgeven om bij de vuurwerkshow te
helpen door de professionals begeleid.
Eén vuurwerk dat door professionals wordt opgesteld en ontstoken.
Een vuurwerkshow door de gemeebte georganiseerd
Één vuurwerkshow voor iedereen, veilig en gecontroleerd
Enkel op daarvoor speciaal aangewezen plaatsen. Maasoever?
Gemeente doet een vuurwerk show aan de maas
Gemeentelijk vuurwerk
Gemeentelijk vuurwerk aan de maas
Georganiseerd vuurwerk met Oudjaar en evt. met de kermis
Knallen vanaf 24.00 uur tot 01.00 uur, niet eerder. Nieuwjaar is om twaalf uur, de rest eromheen
: vernielingen en ellende.
Niet bij waterpartijen en waar dieren zijn nabij uitlaatplekken etc niet bij woongelegenheden
voor ouderen.
Op aangewezen plek in iedere buurt vuurwerk toestaan.
Op de Maas door ?
Op een plek prachtig siervuurwerk
Op voldoende, met bewoners vooraf vastgestelde plekken, in de gehele gemeente
Siervuurwerk mag
Strikt alleen tussen 0:00uur en 01:00 uur andershoge geldstraf.
Uitsluitend vuurwerk door een officiële instantie (Gemeente)
Verbod in binnenstad / nabijheid van Horeca gelegenheden en daar centraal vuurwerk
organiseren
Vuurwerk aan de Maas
Vuurwerk door de gemeente aan de maas
Vuurwerk toestaan alleen op DAARTOE AANGEWEZEN OPENBARE plekken
Vuurwerkgebieden en -tijden
Vuurwerkshow op enkele plaatsen
Vuurwerkverbod hele gemeente en door gemeente een centraal vuurwerk in de voornaamste
stads/dorpskernen organiseren
Vuurwerkverbod in de hele gemeente en op 1 plek een vuurwerkshow laten doen
Vuurwerkverbod tot s'avonds 20.00uur
Zie boven siervuurwerk mag wel blijven op een vastgestelde tijd.
Zoals het nu gaat is het prima : een beperkte tijd voor vuurwerk afsteken

Toelichting










Alle vuurwerk afschaffen en daarvoor in de plaats een leuk concert of gratis muziekfeest
Als er vuurwerkverbod komt moet je ook kunnen handhaven en daar is geen personeel( geld)
voor
Beter controleerbaar. En de tijd van afsteken óók beperken. Van 23.00 tot 01.00 uur is
voldoende. Om 24.00 uur is het pas nieuwjaar en niet AL in de middag!
Een vuurwerkverbod juist wél in de buitengebieden !!!
Gemeente verzorgt het vuurwerk op de Kop van de Weerd
Grote vuurwerkshow aan de maas.
Het levert teveel geluidsoverlast en troep op. Veel afstekers houden geen rekening met
anderen; gooien rotjes naar mensen en honden, blazen andermans eigendom op...
Wellicht een vuurwerkshow per dorpskern / centrum.
Zijn we van die herrie en rotzooi af
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10.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=212)
Toelichting (79%):





































1 centraal punt door gemeente georganiseerd, diegene die dan vuurwerk willen kunnen daar dan
naar toe en heeft verder er niemand last van
1 vuurwerkshow aan de Blerickse kant van de Maas organiseren, zodat iedereen vanuit Venlo dit
kan komen bekijken vanaf de maas
Als er alleen plekken worden aangewezen dan zoekt de vuurwerkliefhebber wel een plek waar
het wel mag. Een geheel verbod zou ook makkelijker te handhaven zijn denk ik.
Als er een pracgtig vuurwerkshow wordt georganiseerd, is het voor iederéén feest, én veilig
Beheersbaar en controleerbaar
Beter toezicht
Beter voor (huis)dieren, kinderen en ouderen
Beter voor milieu en scheelt een hoop geld.
Betere controle
Betere contrôle en afval op enkele plekken
Betere controle op extremen
Betutteling
Bij de jaarwisseling hoort vuurwerk , zoals taart bij een verjaardag
Binnenstad en wijien veel overlast hard vurwerk
Blijft een feest en een ontmoeting. Maar dan zonder al te veel overlast
Centraal VEILIG vuurwerk waar mensen dan gaan kijken. Gezellig treffen bij elkaar, waar het
veilig is om vuurwerk te kijen
Daarom
Dampen slecht voor milieu, ongelukken en overlast. Bovendien de kosten die het met zich
meebrengt
Dan gebeuren er niet meer zoveel ongelukken EN dan zijn de dieren niet meer bang. Er wordt
nooit aan het dierenwelzijn gedacht, alleen maar aan de mensen.
Dan heb je een keus
Dan kun je kiezen of je er bij wil zijn of niet
Dan ligt niet de hele stad vol met vuurwerkresten, en veiliger en geen milieuvervuiling,
stank,rook
Dan weet je dat je op andere plekken veilig bent
Dat is het eenduidigste.
Dat lijkt me erv mooi en geen kosten voor de burger
De gevaren wegen
De hond is bang. En ik vind het steeds gevaarlijker.
De rotzooi blijft daar liggen.En dat is er al genoeg
De traditie gedeeltelijk nog toelaten, het is ook/kan ook mooi zijn
Dit hoort gewoon bij de jaarwisseling
Dit is het enige dat te controleren is.
Dit widt het land van verbieden en tradities. Vernielen
Door het steeds zwaarder vuurwerk veroorzaakt het overlast
Een plaats waar iedereen er gezamelijk van kan genieten en waar een mooi spektakel gemaakt
kan worden op een veilige manier. Veeeeel minder ongelukken en kosten voor de
gezondheidszorg. Veeeeel minder rotzooi op straat waar de inwoners mooi samen voor mogen
opdraaien.
Er is genoeg betutteling
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Geen geknal meer op gekke tijden en minder ongelukken
Geen ongelukken, geen geluidsoverlast, geen problemen voor dierenbezitters. Geen illegaal
vuurwerk met dito opslag.
Geen overlast er voor en na
Geen overlast meer in de woonwijken
Geknal is zeer milieuonvriendelijk. zo kom je ook van gevaarlijk/illegaal vuurwerk af
Gemeentelijk regelen, zoals in Rotterdam, werkt betuttelend. Al jaren is het afsteken van
vuurwerk vrij en een traditie.
Gevaar voor brandwonden
Gevaarlijk
Gevaarlijk en totaal overbodige herrie
Gevaarlijk en zorgt voor veel overlast.
Gevaarlijk waar veel mensen bij elkaar wonen in wijken maar op t platteland Is verbod niet nodig
Gezellig
Handhaving
Het beste de communiceren en te controleren
Het gaat nu goed
Het lijkt mij zo veiliger en de jongeren zouden toch kunnen helpen en wie weet professional
worden
Hiermee haal je het weg op plekken waar veel burgers wonen en ook voor huisdieren biedt dit
een oplossing. Daarnaast biedt je toch mogelijkheden om vuurwerk te blijven afsteken. Het hoort
er tenslotte wel bij.
Hoort bij nieuwjaar
Ik ben bang voor vuurwerk
Ik denk dat handhaving niet te doen is.
Ik gun de jeugd die lol wel er wordt steeds meer verboden
Ik heb een hekel aan vuurwerk. Er zijn altijd mensen die menen dat het leuk is om vuurwerk naar
andere te gooien. Bovendien is het erg vervuilend.
Ik heb er erg veel last van
Ik kijk er graag naar. 's Nachts om 12 uur vanuit mijn slaapkamerraam
Ik vind het geknal afschuwelijk en er gebeuren teveel ongelukken met vuurwerk
Ik wil niet dat de jeugd vuurwerk afsteekt
Is controleerbaar, mooi en toch feestelijk
Is toch duidelijk.
Je moet kunnen genieten van mooi siervuurwerk
Kinderen kunnen dan nog wat lol maken. de ouderen zitten dan volgens mij binnen en hebben er
geen last van.
Kun je het controleren en toch compromie sluiten met mensen die wel af willen steken.
Laat de stad een grote vuurwerkshow betalen en die op de maas afsteken, beetje a la rhein in
fire (Köln)
Levensgevaarlijk en in de straten veel troep op nieuwjaarsdag,wat veel veroozakers weken laten
liggen
Maasoever bij voorbeeld na bij prof gelissensingel. goed zichtbaar vanuit meerdere posities.
Makkelijk toezicht te houden en kleine kinderen en dieren op veilige afstand te houden
Mensen de vrijheid laten houden en niet betuttelen maar goed voorlichten.
Mensen kunnen dan toch vuurwerk afsteken. Rest heeft er dan minder last van. Slachtoffers zijn
dan mn vuurwerkafstekerss zelf
Milieu
Milieuvervuiling en een hoop geluidsoverlast
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Minder gevaar en dus minder ongelukken
Minder ongelukken
Minder overlast
Minder overlast en risico's voor mensen die zich er niet prettig bij voelen (veiligheid)
Niet overal waar je bent vuurwerk om je heen
Niet verbieden. Maar alleen toestaan op sommige plekken waar ook toezicht op gehouden kan
worden
Om de overlast voor burgers te beperken
Om de periode van overlast te verminderen.
Om de risico's voor zowel mens als dier zoveel mogelijk te beperken
Om de veiligheid
Omdat er in de wijken te weinig handhaving is
Omdat er zoveel blijvende letsels mee gebeuren
Omdat het dan controleerbaar gebeurt en het voor de huisdieren ook draagzamer is. Bijv. Van
middernacht tot 2.00 uur en daarvoor en daarna niets meer. En alleen siervuurwerk. Geen
knalvuurwerk.
Omdat het teveel en te gevaarlijkl is
Omdat ik de overlast van vuurwerk beu ben, illegaal vuurwerk cq bommen vind ik niet normaal,
je schrikt je dood als zoiets afgaat. Vuurwerk is slecht voor milieu en dieren, enkele dagen voor
oudjaarsavond houd het mij uit de slaap dat geknal in mijn wijk na 23 uur
Omdat ik naar de winkel moet of in ieder geval naar buiten, zonder de angst voor het vuurwerk.
Onder toezicht van Brandweer en politie
Op de aangewezen plekken kan controle zijn en de mensen die zich aangetrokken voelen tot
vuurwerk kunnen zich daar verzamelen en hun lusten uitleven.
Op deze manier kan er genoten worden van vuurwerk, maar kan er ook toezicht zijn.
Oveelast
Overal vuurwerk.
Overlast beperken
Overlast en risico’s beperken
Overlast is beperkt als je 'aanwijsplekken'gebruikt zeker ivm huisdieren
Overlast,huisdieren,milieu
Overzichtelijk en qua handhaving haalbaar
Persoonlijke mening
Professioneel vuurwerk georganiseerd door de gemeente
Scheelt een hele hoop ellende en rotzooi
Sfeervoller tijdens de dagen
Slecht voor dier, mens en milieu.
Spreekt voor zich
Tav Veiligheid, toezicht!
Te gevaarlijk
Te gevaarlijk, veel overlast voor niet gebruikers van vuurwerk, en die zijn in de meerderheid.
Te gevaarlijk, vuurwerk voegt voor mij niets toe
Te veel luchtvervuiling. Er wordt door het jaar heen ook vuurwerk afgestoken.
Te veel overlast en vervuiling
Te veel overlast voor mens dier natuur...siervuurwerk is oke...bepaalde plekken en tijden
aanwijzen voor afsteken van knal vuurwerk
Te veel overlast. Vooral voor dieren
Teveel
Teveel overlast
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Toch vuurwerk voor mensen die het graag willen afsteken/zien, maar ook plekken voor mensen
die dat niet willen.
Traditie
Vanwege de overlast.
Vanwege veiligheid en geluids overlast .
Veel last van jeugd die overal en nergens vlak bij je in de buurt vvuurwerk afsteken
Veel overlast van knal vuurwerk
Veilig dus geen gewonden
Veiliger
Veiliger , beter toezicht
Veiliger en meer kwaliteit
Veiliger, gecontroleerd, goedkoper, schoner, draaglijk voor mens en dier
Veiliger. Bovendien vergroot het misschien het contact tussen mensen op een spontane manier.
Veiligheid (4x)
Veiligheid, een plek voor gemeentelijk vuurwerk
Veiligheid, overlast, vervuiling verminderen
Venlo is klein genoeg om dit goed te kunnen handhaven.
Vergelijk vuurwerk aan de Maas in Venlo 1993? en Arcen 2010
Vermindering overlast en gewonden
Voor de ongelukken die er ieder jaar gebeuren en de huisdieren
Vrijheid dimocratie
Vuurwerk afsteken is een verantwoordelijkheid, als je het doet waar het een ander geen schade
etc oplevert, zie ik geen reden om vuurwerk helemaal te 'verbannen'.
Vuurwerk brengt ieder jaar enorm veel letsel toe aan burgers, en wordt te vaak misbruik door
jeugd die de periode rondom nieuwjaar voortdurend voor overlast zorgen.
Vuurwerk geeft te veel overlast en geeft overlast voor tienduizenden mensen
Vuurwerk geeft veel lucht vervuiling en vervuiling van de straten en geeft veel overlast voor de
inwoners.
Vuurwerk hoort nu eenmaal bij oud en nieuw
Vuurwerk is gevaarlijk en huisdieren zijn doodsbang
Vuurwerk is mooi en hoort er bij.
Vuurwerk op één centrale plek voor de gehele gemeente. Net als in andere grote steden
(antwerpen bijvoorbeeld). Je kunt dan een veel mooieire vuurwerkshow laten zien zonder
overlast in de gehele Gemeente.
Vuurwerk,zeker sier-, maar óók knal- hóórt bij oud en nieuw
Wat is een "openbare plek"? Alles wat geen achtertuin is? Mogen ze vanuit de oprit vuurwerk
naar de openbare weg gooien? Hoe controleer je hierop? Alles, of niets. Doe dan maar niets.
Wegens jaarlijkse toenemende .overlast.
Wij zijn volwassen genoeg om zelf te beslissen
Winkelend publiek mag niet lastig worden gevallen met het gebruik van vuurwerk
Z.b.
Zie boven
Zie boven. De onzin van dat alles moet kunnen.
Zie hierboven
Zo kan iedereen van het vuurwerk genieten
Zo kunnen ook ouderen van thuis uit meegenieten
Zodat de mensen, die een hekel hebben an vuurwerk, daar weg kunnen blijven.
Zodat het afsteken geamkkelijk gecontroleerd kan worden en er in woonomgevingen geen
overlast plaats vindt
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Zodat je geen rotjes of vuurwerk heel dicht in je nabijheid toegegooid krijgt.

Weet niet (21%)
Toelichting
Toelichting: 



Afsteekperiode inkorten. Van 23.00 tot 01.00 uur is voldoende. Om 24.00 uur is het
pas nieuwjaar en niet AL in de middag
Er is te veel overlast zowel.voor mens als dier. Zowel huisdieren als dieren in het
wild moeten we beschermen, bejaarden en zieke mensen. Waarom zolang mogen
knallen wat is het nut ervan. Het mooie van na nieuwjaar vuurwerk mogen
afsteken is veranderd de gedachte erachter is er niet meer er wordt alleen nog
geknald en het liefst zo hard mogelijk. Kleine kinderen lopen.met.een.rugzak vol
met vuurwerk... Heel gevaarlijk
Iedereen die van vuurwerk houd, kan komen kijken. zodoende geen overlast voor
anderen.
Omdat dit te gevaarlijk is



Geen gevaar meer voor de dieren





Weet niet
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11 ‘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?)
35%
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Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 11 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 57% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 21% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (31%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens




De gemeente moet zorgen voor een veilige locatie en daar het vuur werk afsteken
Werkt alleen als er ook gecontroleerd wordt.

Mee eens



En vergeet de overlast niet! Herrie, troep, dieren

Neutraal



Ik zie wel het nut van een verbod bij zorginstellingen, ziekenhuis e.d. als er geen
landelijk verbod komt. Anders zie ik het probleem alleen maar verschuiven want
de vuurwerk liefhebber trekt naar de plek waar het wel kan.
Wanneer iedere gemeente inderdaad passende veilige maatregelen neemt wel.


Mee
oneens




Zeer mee
oneens





Het zorgt ook voor onduidelijkheid aangezien veel mensen die asociaal vuurwerk
afsteken zich niet in de regels zullen verdiepen. Zorg voor een duidelijke lijn.
Landelijk verbod zou beter zijn
Als je in de een gemeente iets verbied wat ergens anders weer wel mag, is het niet
de handhaven.
Ook afsteken in bepaalde gebieden is niet te handhaven.
Dit blijft een grijs gebied. Ben duidelijk. Geen vuurwerk in de hele gemeente.
Er is helaas nog geen vuurwerkverbod !
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12 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=220)
Tip (49%):







































Aan de maas
Aandacht als de regels niet na gekomen worden.
Afschaffen.Vernielingen, overbelasten van Eerste Hulp, belastinggeld. Al het geld kan dan naar
mensen die de ziektekosten niet kunnen betalen.
Afsteken op de maaskade of juliana park .
Afsteken vanaf 22 uur. Toch eerder, als straf rotzooi op straat opruimen. Ook maasgebied
Alle vuurwerk verbieden
Alleen in de avond afsteken en wangedrag zwaarder straffen .
Alleen toestaan op toegewezen locaties en een leeftijdsgrens instellen vanaf 23 jaar
Alleen vuurwerk aan de maas oevers
Alleen vuurwerk afsteken met vergunning buiten Oud&Nieuw
Allen siervuurwerk
Alles of niets en handhaven maar dat gebeurt nooit
Als je dan toch voor je deur een hoop vuurwerk afsteekt, ruim dan op 1 januari de rommel ook
op !!!!!
Bemooi je met belangrijkere zaken
Beperk de plekken waar men vuurwerk/knallers of mag steken, beperk de tijd waarin dit mag (bv
na 19.00 uur 's avonds) en handhaaf je eigen regels!
Beperk de vuurwerk periode tot 2 uur en laat alleen vuurwerk afsteken op plaatsen waar de
overlast tot een minimum wordt beperkt
Beperken afsteektijd. Van 23.00 tot 01.00 uur is voldoende. Om 24.00 uur is het pas nieuwjaar
en niet AL in de middag
Beter handhaven van huidige regels
Beter luisteren naar inwoners
Betrek de jongeren erbij, betrek de burgers erbij. Laat voorlichting geven op scholen.
Compleet verbod
Controleer
Controleren dat er niet twee dagen van tevoren al geknald wordt en nog twee dagen erna.
Vooral 's nachts is het zeer hinderlijk, en dan bedoel ik niet van oud op nieuw.
Denk ook eens aan de dieren. overal verbieden en alleen een centraal vuurwerk.
Direct stopverbod uitdragen ! Is goed voor mileu
Dit ook streng handhaven
Doen en handhaven, want dat schort aan vele verboden en dergelijke.
Duidelijke regels en goede controle met inbeslagname.
Een aangewezen locatie per dorp/stad
Een groot vuurwerkspektakel aan de maas
Een groot vuutwerk op veilige p[latts
Enkel vuurwerk toestaan op aangewezen openbare plekken.
Gebruik aanwijsplekken zodat ook inwoners die het leuk vinden er naar kunnen kijken
Geef een vuurwerkshow langs de maas
Geef plekken aan waar je vuurwerk mag afsteken en de tijden
Geen lokaal vuurwerkverbod
Geen tijd voor
Geen vuurwerk door particulieren, vuurwerkshow aan de maas.
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Geen vuurwerk in de hele gemeente van Arcen tot Belfeld!
Gemeentelijke vuurwerkshow ipv 'los knallen'
Gewoon 1 uur per jaar vuurwerk toestaan, verder geen gepamper. De meeste mensen gaan niet
naar de stad om vuurwerk te kijken met nieuwjaar! Laat ze zelf wal
Gewoon doen en handhaven
Goed toezicht, zodat buiten de toegewezen plaatsen geen vuurwerk wordt afgestoken. Zal niet
makkelijk worden.
Goede en waardevolle preventie via omroep Venlo
Goede handhaving van het verbod
Groots vuurwerk aan de Maas organiseren
Handhaven (3x)
Handhaven.
Handhaving !
Handhaving! Ook van het huidige vuurwerk beleid. Minder verkooppunten.
Helaas denk ik dat dit een otopy zal zijn, wat handhaving betreft. Je kan niet op 20 plekken
tegelijk zijn.
Hoemw
Houden zoals het nu is vrijheid
Ingrijpen op excessen. En beboeten op afsteken voor 31-12 22.00 uur
Knalvuurwerk verbieden. Ramen rinkelen
Langs de maas en op pleinen
Laot gaon det geknal.
Liefste totaal vuurwerkverbod
Los het samen met de wijken op.
Meer handhaven
Meer handhaving op illegale import via de duitse grens en binnewegen
Met name op scholen de jeugd confronteren met de gevaren van vuurwerk. Het voordeel van
door de gemeente bepaalde openbare plekken. Contoleerbaarheid mede door sociale controle.
Mijn antwoord op vraag 10
Neem een besluit daarover...jullie als raad zijn benoemd om dit zo’n besluiten te nemen!
Niet in woonwijken
Niks
Oke
Op ruim voldoende aangewezen plekken toestaan. Overige straten enz. verbieden
Overal verbieden en zelf veilig een vuurwerkshow verzorgen rondom de Maas
Pak de handelaren van zwaar vuurwerk véél
Per dorp of deel van stad centrale afsteekplek echter wel met controle op ALLE locaties. We
weten echter dat Venlo geen boodschap heeft aan omliggende dorpen. Dus zal wel niets
veranderen.
Radicaal afschaffen. Sommige mensen kunnen er gewoon niet veilig mee omgaan. Dit gaat ook
ten koste van de mensen in hun omgeving. Dan zal ik het over de puinhoop en afval op straat nog
maar niet hebben. Veel mensen denken dat ze het niet op te hoeven ruimen.
Snel oppakken
Steek het vuurwerk om 24.00 uur af op de stadsbrug, geeft ook mooi uitzicht.
Stop die vervuilende herrie
Stop.met vuurwerk
Toezicht houden op tijdstip en leeftijd bij afsteken
Toezicht houden op verder GEEN vuurwerk
Totaal verbod
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Totaal verbod en zorgen dat er gehandhaafd wordt
Totaal verbod op vuurwerk
Van tevoren meer handhaving.
Vanaf 22 uur tot 2 uur afsteken rest strafbaar en meldpunt voor overtreders cq met foto
mobieltje
Vanuit de gemeente één vuurwerk eens per 5 jaar
Verbied alle knalvuurwerk, maak een grote siervuurwerkshow voor de liefhebbers
Verbied het!
Verbied vuurwerk. Het wordt ook buiten de afsteektijden afgestoken.
Verbieden
Vermindering overlast in wijken
Vuurwerk geeft veel lucht vervuiling en vervuiling van de straten en geeft veel overlast voor de
inwoners.
Vuurwerk slechts toestaan op 1 plek per stadsdeel.
Vuurwerkverbod bij woongelegenheid ouderen, waterpartijen, honden uitlaatplekken en
losloopgebieden.
Vuurwerkzones aanwijzen die vrij van grote groepen voorbijgangers / auto's zijn
Wees niet té streng voor jongeren met vuurwerk, ze proberen maar wat. Maar wees ook niet té
losjes anders gaan ze er misbruik van maken.
Wel op een aantal plekken vuurwerk afsteken door de Gemeente. kosten terug vragen in de
gemeentebelastingen
Z.b.
Zelf vuurwerkshow geven bij de kazerne, is zichtbaar in venlo.
Zet voldoende handhavers in
Zi
Zie 10.1 en toon ruggegraad. Tegenstanders zullen er altijd zijn. Ga voor kwaliteit en veiligheid.
Zie antwoord op vraag 10
Zie boven (2x)
Zie eerder antwoord
Zie hiervoor
Zie vraag 11
Zorg dat er op verschillende plaatsen in de meeste onder toezicht vuurwerk is

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (10%)
Toelichting
Tip:





De gemeente moet zorgen voor een mooi vuurwerk voor iedereen met een
mooie locatie waar het veilig is en dat iedereen het vuurwerk kan zien en
het zou het mooiste zijn aan de Maas.
Het is onnodig dat met name jeugd al vroeg begint met afsteken.
Komen voor en tegenstanders aan hun trekken, zonder dat een traditie de
kop wordt ingedrukt.

Ik heb geen tip
voor mijn
gemeente



M.i. wordt oud op nieuw voor 80% thuis gevierd. Pas na het afsteken van
het vuurwerk gaat een aantal de stad in. Als de gemeente daar
verandering in wil brengen wens ik ze veel succes

Weet niet



Nee
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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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