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.

8 ‘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 8 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 65% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens












Als je auto's weert uit binnensteden wegens de schadelijke stoffen, dan moet je
zeker het gif dat van vuurwerk afkomt uitbannen.
De opbrengst van de verkoop weegt niet op tegen de ongelukken
Dit gebeuren is slecht voor mens, dier en milieu.
Gevaarlijk veel overlast dieren
Het knalvuurwerk word steeds heviger zodat de ongevallen steeds ernstiger
worden, buiten wat er in u vraagstelling al besproken is, daarbij zullen giga veel
huisdieren erg blij zijn met een verbod.
Het officiële advies aan de regering is duidelijk en geeft alle redenen.
Ieder jaar zijn er slachtoffers en grote schade door het vuurwerk
Het is absurd om dat te accepteren.
Levensgevaarlijk en erg dier & mileu onvriendelijk.
Voorkomt veel letsels, en dus hoge kosten.
Voorkomt onnodige schade en branden.
Vuurwerk dient nergens toe.
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Mee eens



Er word door de jeugd helemaal geen rekening gehouden met overlast, ze gooien
juist vuurwerk naar personen en huisdieren en onder auto´s en in vuilnisbakken en
in rioolputjes , dit vind ik onacceptabel, je moet geen angst hebben om de straat op
te gaan met oud en nieuw.

Neutraal



Men moet ook zijn eigen verantwoording nemen, de staat wil te vaak alle risico's
minimaliseren en personen klagen te snel dat zaken door de overheid geregeld
moeten worden.

Mee
oneens



Gevaarlijk knalwerk verbieden evenals hoe vuurpijlen nu gebruikt worden, dus
duidelijk maken dat ze niet mogen omvallen.

Zeer mee
oneens




Betutteling door overheid moet eindelijk eens stoppen!
Het vuurwerk waar men last van heeft is illegaal vuurwerk. Hierbij valt een woord
op: illegaal. Het is dus al illegaal. Het legale vuurwerk verbieden lost het probleem
dus niet op, het overlastgevende vuurwerk is immers al verboden. Wat wel helpt is
HANDHAVING. Regels zijn leuk, maar als niemand ze handhaaft, houdt niemand zich
eraan........
Laat iedereen er van genieten op hun manier maar meer controle zal al veloverlast
verminderen
We moeten allemaal eens ophouden met het zeuren.
Het is een paar uurtjes per jaar......waar hebben we het over??
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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.

9 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien
in uw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=271)
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De hele gemeente vuurwerkvrij
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op vraag "9 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (44%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".

Anders, namelijk:













Afsteken toestaan van 22.00 - 02.00 uur in bewoond gebied. Niet bij dieren verblijplaatsen.
Alleen een mooi vuurwerk op de plek als dank en afsluiting van de kermis
Alleen op een plek afsteken zoals met Kermis bv.
Alleen sier vuurwerk allemaal samen op een plaats
Alleen siervuurwerk toestaan
Alleen vuurpijlen en siervuurwerk
Alleen vuurwerk afsteken door de gemeente in vastgesteld zones.
Alleen vuurwerk tussen bijv 00.00 en 1.00 uur nieuwjaarsnacht
De gemeente zorgt voor het afsteken van vuurwerk net als bij de kermis.
De gemeente zou in samenwerking met vereninging geld op kunnen halen voor een proffesionele
vuurwerkshow en voor een oudejaarsactiviteit met deze verenigingen.
De rotjes mogen weg de rest mag blijven daar gaat het vuurwerk ook om
De tijden dat men mag afsteken strenger controleren en zwaarder beboete
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Een aantal plekken waar de gemeente weert vuurwerk afsteekt en voor de rest vuurwerk vrij.
Een centrale plaats voor een (georganiseerd) groots vuurwerkshow.
Een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow
Een groot gemeentevuurwerk.
Een groot vuurwerk namens gemeente aanbieden aan "het volk"
Een verbod op knal vuurwerk en zwaar vuurwerk
Eén vuurwerkshow door gemeente c.q. professionals.
Enkel vuurwerk op aangewezen plekken (met toezicht) en op aangegeven dagen en/of tijden.
Geen "harde" knalvuurwerk. op een progressieve manier campagne voeren
Geheel vuurwerkvrij en alleen siervuurwerk door de gemeente afgestoken op 1centraal punt van
0.00 uur tot 0.15 uur
Georganiseerd vuurwerk door de gemeente op geschikt terrein
Gezamenlijk op een plek, net zoals met de kermis
Groot georganiseerd vuurwerk zoals met de kermis
Groot vuurwerk door de gemeente
In elke wijk openbare ruimte waar vuurwerk wordt afgestoken door geautoriseerden.
In iedere wijk een centrale plek waar alleen tijdens oud en nieuw, door een vereniging
georganiseerd
Inventariseren waar er echt overlast is en hier op reageren
Laat de gemeente het vuurwerk vuurwerkzones inrichten.
Of een geheel vuurwerkverbod of laten zoals het nu is.
Op een plaats bij de stadsbrug
Op een plek door de gemeente wordt georganiseerd
Op grote open plekken zoals een sportveld of groot grasveld of basketbalplein
Streng toezien op vuurwerk, veel en continu controle met name voor 24.00 uur (jonge jeugd)
Verbod + een centraal georganiseerde vuurwerkshow
Vooral in woonwijken en winkelcentra
Vuurwerk alleen op enkele aangewezen plekken
Vuurwerk op een plaats in gemeente
Vuurwerk per buurt organiseren net als sint maartensvuren maar dan vuurwerk op 1 plek per
wijk buurt. Mooie gelegenheid tot samenkomen en wel veilig over straat
We zijn allemaal jong geweest,laat ze lekker knallen.
Werkt niet want gemeente handhaaft niet

Toelichting









Betutteling door overheid moet eindelijk eens stoppen!
Enkel siervuurwerk ,en daarna opruimen de troep .
Het gaat honderd jaar goed. Waarom veranderen wat goed werkt? Mensen moeten wat meer
tollerantie voor elkaar hebben en minder zeuren. Het is letterlijk enkele uren per jaar. Als je daar
last van hebt, heb je van veel meer last (zoals van autos of mensen die over straat lopen of van
treinen die passeren). Dan moet je niet in de stad gaan wonen.
Hoe wil je het verbod handhaven?
Ik heb een boerderij en uit veiligheid voor mijn dieren zijn wij altijd thuis met oud op nieuw. ook
wij willen genieten van vuurwerk, dus over de gehele gemeente toestaan
Ik weet het niet, al die regeltjes, ik heb huisdieren en houd niet van vuurwerk....maar
toch.....misschien de tijden? van 22.00 tot 01.00 uur. Mensen moeten toch ook hun eigen oud op
nieuw kunnen vieren.
Juist bij grote mensen massa's zou (eigen) vuurwerk beperkt moeten worden
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Kosten door gemeente en burgers samen
Ook moet er echt worden gecontroleerd en bekeurd oo het afsteken van vuurwerk of rotjes
buiten de toegestane tijden, dat gebeurt niet en zo hebben mens en dier er 2 dagen last van. En
als er vuurwerk wordt afgestoken moeten de mensen maar eens zelf de straat en stoep vegen.
Op 1 centrale plek een door de overheid i.s.m. met ondernemers georganiseerd vuurwerk en op
centrale plekken in de wijk zouden inwoners hun eigen vuurwerk mogen afsteken
Op een plaats n gemeentelijk vuurwerk afsteken , dat geeft ook n hoop gezelligheid.
Op openbare plekken kan er nog toezicht op worden gehouden, dan gebeuren er misschien
minder ongelukken, en ontstaan er minder branden.
Rust veiligheid waarborgen
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9.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=238)
Toelichting (69%):





































Aal het één keer per jaar is, mag het van mij overal. Wel moet er controle zijn op de tijdstippen
dat het afgestoken wordt. En zeker ook bekeuringen in dat geval.
Aantal plekken met overlast beperken
Algemene veiligheid, vuurwerk op algemene plekken, mogelijk in combi met een festival
Alleen 's avonds laten afsteken voorkomt vandalisme overdag
Alleen professioneel vuurwerk
Als er n gemeentelijk vuurwerk komt . Is er toch de pret van vuurwerk en weinig overlast en
ongelukken.
Als we zorgen voor een vuurwerk show op Weert Noord waar iedereen bijelkaar kan komen en
daar nieuwjaar met elkaar vieren dan gaat automatisch langzaam het prive vuurwerk weg. Maar
verbod is weer zo betuttelend en dan wordt het een sport om het stiekem te doen.
Anders is het niet effectief te handhaven
Beperkte overlast en rotzooi.
Beter onder controle te houden en toch vuurwerk
Beter toezicht op te houden want er blijven altijd mensen die menen dat ze boven de wet staan.
Beter voor dier, milieu en mens
Betere controle buiten de bepaalde uren en illegaal vuurwerk
Betere controle mogelijk
Betere controle op (illegaal) vuurwerk en het afsteken buiten de toegestane tijden.
Betere controle op de veiligheid
Betutteling door overheid moet eindelijk eens stoppen!
Controle over beleid
Controleerbaar
Daardoor hopelijk minder ongevallen
Dan hebben oudere en dieren geen last van het vuurwerk
Dan hebben veel mensen er geen last van en ook veiliger.
Dan is er wel vuurwerk maar beperkt tot bepaalde stukken en ontmoeten mensen elkaar
Dan is het stukken veiliger en niet iedereen met een huisdier hoeft te vrezen dat zinkografie haar
huisdier gaat stressen.
Dan is toezicht beter mogelijk en kan er sneller worden opgetreden bij calamititeiten. Misschien
is er dan ook een evenement van te maken.
Dan kan er ook opgelet worden door brandweer politie stadstoezicht
Dan kan iedereen veilig naar buiten zonder dat je oren uit je hoofd geknald worden, en
huisdieren kunnen dan ook normaal uitgelaten worden
Dan kan men in die tijd ook nog een wandeling maken. En de dieren hebben ook rust. En bij
overtreding lik op stuk meteen hoge boete
Dan komen mensen ook bij elkaar en kan iedereen meegenieten
Dan kunnen er meer mensen van genieten je ziet wel het vuurwerk bij het afsluiten van de
kermis wat dat publiek trekt
Dan kunnen mensen die last hebben wegblijven van het vuurwerk
Dat geeft duidelijkheid aan iedereen en het is ook nog eens veilig
Dat is de veiligste optie, en dan om middernacht een mooi, door de gemeente georganiseerd
vuurwerk.
De betutteling gaat erg ver...vertrouw ook eens op de mensenelf z
De gemeente het vuurwerk op 1 plek af laten steken
De hele wijken liggen vol met rommel, wat door dw veroorzakersniet wordt opgeruimd
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De huisdieren dagenlang van slag ,en de straten vol met troep,en dan het geluidsoverlast
De overlast in de binnestad is groter en onvriendelijker dan buiten.
Diegene die toch afsteken in de buurt van zieke/oudere erop aanspreken
Dieren, kinderen en ook volwassenen zijn bang voor vuurwerk. Ook de ongrlukken die er mee
gebeuren zijn mijns inziens de opbrengsten niet wasrd
Een centraal punt om vuurwerk af te steken
Een keer met Kermis is genoeg .
Elke wijk een vuurwerk show
Er wordt een week van te voren al met vuurwerk geknalt, wellicht zouden ze het minder kopen
als het op meerdere plaatsen verboden is
Er wordt te veel misbruik van gemaakt en te weinig naleving vindt plaats. "openbare plekken" is
te vaag, de straat is een openbare plek en niemand steekt vuurwerk af in zijn eigen huis...
Gecontroleerd, proffesionele apparatuur, aantrekkelijk voor toerisme, geen rotzooi door de stad,
draagkracht onder bevolking door inzet verenigingen. Beter dan een kerstmarkt met armegierige
schuurtjes.
Geeft rust minder rook en een beter leefmilieu en geen ONGELUKKEN
Geen knallende jeugd door de wijk. Centraal in de stad en centraal in de wijken zorgt voor
ontmoeting en is gezellig.
Geen overlast
Geen overlast c.q. rotzooi meer in de wijken en minder risico op ongevallen.
Geen overlast en alles onder controle mits er goed op wordt toegezien.
Geen overlast en gevaar en risico. Vuurwerk af laten steken door professionals. Iedereen kan
komen kijken zorgt voor verbinding en damenhorigheid
Geen ruimte laten voor nuances of onduidelijkheid. Nee is nee.
Gemeente
Gevaar brand en slachtoffers
Gulden middenweg, net geen geheel verbod
Haal het gevaar eruit. Op de open plek in de wijken door profs georganiseerd is voor de kijker
mooi om te zien. Kinderen horen niet deel te nemen aan deze gevaarlijke activiteit.
Hebben minder last van
Het geknal gaat door merg en been en is slecht voor oudere mensen en invaliden en dieren
Het is een moie traditie dat er vuurwerk te zien is, maar hier moet toezicht op zijn zodat niemand
gewond raakt. Het zijn niet alleen de afstekers die gewond raken, maar ook vaak omstanders
Het is maar 1 keer per jaar Oudjaar. Het is een traditie die ik graag behouden zie.
Het is nergens goed voor dat op 31 december de meeste honden doodsbang zijn voor wat
kindelijke plezier.
Het is niet nodig in deze tijd, naar mijn mening. Of: de gemeente regelt het vuurwerk door
mensen die het veilig af kunnen steken. Er komt een vuurwerkshow geregeld door de gemeente.
Het is veel te gevaarlijk. Kijk naar de ongelukken per jaar. Ze houden zich toch niet aan de
afspraken
Het vuurwerk afsteken is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf
Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en dus gevaarlijker. Dus weghoude bij groete groepen
mensen.
Huisdieren, kinderen en senioren zijn de hele dag uit hun normale doen.
Ik vind dit symptoom bestrijding en een vergaande vorm van betutteling door de overheid
Ik vind vuurwerk in woongebieden niet acceptabel.
Ik vind vuurwerk te gevaarlijk en het geeft bovendien milieuschade
Ik vrees dat een beperkt vuurwerkverbod tot verplaatsing van het probleem leidt.
Ik word gek van dat geknal
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In andere landen zijn er mega vuurwerkshows die mooier zijn dan het onveilige afsteken van
particulieren in heel nederland.
In de binnenstad zijn vaak veel mensen samen op de been door de uitgaansgelegenheden. De
mensen hier hebben vaak ook meer gedronken als thuis
Is beter en veiliger
Jarenlang zijn er afschuwelijke ongevallen.
Je kunt nog niet meer wandelen met de hond overal wordt het afgestoken.
Kan men betere controle houden en voor de algehele veiligheid
Knalvuurwerk en zwaar vuurwerk is het vuurwerk waar veel mensen, kinderen en dieren van
schrikken en angstig door worden
Knalvuurwerk geeft overlast. Siervuurwerk veel minder
Kunnen van oud op nieuw rustig over straat
Laat ze toch lekker knallen 1 x per jaar Je kunt wel alles proberen te regelen maar het valt toch
niet te handhaven..
Makkelijk te controleren, duidelijk uit te leggen
Meer (sociale) controle
Meer controle
Meer last van dan gemak
Mensen die het belangrijk vinden om bv met nieuwjaar vuurwerk af te steken moet je die
mogelijkheid geven waarbij je een en ander zo veilig mogelijk moet houden. Dat betekent ook
zeer strenge handhaving.
Mensen kunnen nog steeds hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor veilig afsteken van
vuurwerk . Ook het overlast van vuurwerk valt in onze wijk erg mee
Minder gevaar voor voorbijgangers
Minder gevaarlijk. Overzichtelijker. Minder ongelukken. Minder agressie.
Minder overlast voor mens en dier.
Minimale overlast in woonwijk
Net als met de afsluiting van de kermis in Weert: idem zoiets als op Trafalgar Square?
Niet alles regelen of afschaffen. Iedereen is verantwoordelijk voor de veiligheid van hemzelf en
de ander
Om discussie te voorkomen wat openbare plekken zijn. Wel zou ik kiezen voor een centraal
vuurwerkpunt, waarnaar eenieder kan komen kijken.
Om overlast voor mens en dier te voorkomen
Omdat het onzin is om zoiets moois en leuks te verbieden dat er überhaupt over gedacht wordt
vind ik al belachelijk
Omdat het zo goed werkt. Mensen hebben last van illegaal vuurwerk. Lijkt me duidelijk wat er
dan dus moet gebeuren. Verbieden helpt niet, nooit niet.
Onzin een vuurwerkverbod
Op 1 plek kijken is veel mooier, nu weet je niet waar je moet kijken
Op een terrein waar de omgeving geen overlast heeft van dit geknal. Onder toezicht qua duur en
veiligheid.
Op loopafstand, zo heeft iedereen de mogelijkheid om naar vuurwerk te kinnen en af te steken
of om t juist uit de weg te gaan
Overlast is enorm en gaat erger worden als alles maar gedoog d gaat worden
Overlast van vuurwerk minimaliseren
Overlast wordt beperkt.
Publieke vrijheid
Rust in de buitengebieden. Meer controlemogelijkheden in de kernen.
Samenbindend karakter per buurt
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Schade en vooral overlast beperken. Ook opruimopverlast en bijbehorende kosten.
Scheelt overlast en belangrijker nog, medische kosten
Sfeervol en niet gevaarlijk.
Te gevaarlijk
Te veel overlast met vuurwerk en vandelisme
Teveel overlast
Teveel overlast voor de oudere mens (met name vluchtelingen) en dieren
Teveel regelgeving. Te weinig vrijheid
Toezicht en veiligheid
Totaal verbieden alleen maar problemen mee en ongelukken
Tradities niet afschaffen, er zijn er nog maar zo weinig!
Vaak zijn de straten nog smerig tot lang na nieuwjaarsdag, als je rommel mag maken kun je het
toch ook opruimen? En een week voorafgaande aan oud jaar word je al gek van de knallertjes,
het mag niet maar er wordt ook niets aan gedaan.
Veilig en beter .
Veilig en gecontroleerd vuurwerk en mooi (zie 14-07 in frankrijk daar wordt het overal door de
gemeenten aangeboden
Veilig, niet de hele nacht overlast en mooi voor de inwoners om naar te kijken.
Veiliger door gerichte controle
Veiliger en minder lichamelijk letsel
Veiliger, maar toch sfeer behoud voor mensen die wel graag vuurwerk zien tijdens de
jaarwisseling
Veiligheid (2x)
Veiligheid en rust
Veiligheid first
Veiligheid mensen en dieren, geen overlast en geen milieuvervuiling
Veiligheid staat centraal. Door vuurwerk op 1 plaats te concentreren kun je er een mooi
evenement van maken.
Veiligheid verhogen en overlast verminderen
Veiligheid voor dieren en was vroeger al...alleen aan het kanaal !
Veiligheid. Ongevallen.
Veiligr en geen overlast minder rommel
Verhoogt de veiligheid en daardoor minder gewonden en hinder
Voor de dieren en ouderen
Voor de huisdieren...en zodat men rustig oodschsppen kan doen zonder dat er plotseling rotjes
e.d. naast je ontploft
Voor de veiligheid van in de mensen in drukkere wijken
Voor een algeheel vuurwerkverbod is naar mijn mening niet genoeg draagvlak.
Vrijheid van de mens om wel of geen vuurwerk af te steken vind ik belangrijk. Als je er bang voor
bent, dan blijft je maar binnen staan en ga je niet naar buiten. En ik vind ouders voor kinderen
verantwoordelijk. En als het met een volwassenen fout gaat,.. dan is het misschien door de soort
die afgestoken wordt. Of de manier waarop het afgestoken wordt. En daar zou wellicht
voorlichting in gegeven kunnen worden.
Vuurwerk afsteken enkel op plekken waar een bepaalde toezicht gehouden kan worden
Vuurwerk blijft prachtig en een prachtige manier om een nieuw jaar in te luiden. Het meeste
vuurwerk op straat is door knaljongeren, bij een groot del van de 30+ ers, is siervuurwerk in trek.
Een samenwerking tussen burgrs en gemeente, beide met evenveel inbreng, zou een mooie
show kunnen maken waarbij emnsen in plaats van zelf in vuurwerk te investeren, een bijdrage
leveren aan een centraal geregelde show
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Vuurwerk geeft geluids- en veiligheidshinder, maar hoort wel bij oud- en nieuwjaar
Vuurwerk geeft veel overlast en schade. Mensen houden zich absoluut niet aan de regels. Enige
mogelijkheid algeheel verbod
Vuurwerk geeft veel te veel overlast. Denk aan het milieu. Denk aan de verwondingen.
Vuurwerk gevaarlijk. Stank. Ongezond. Wel gemeente vuurwerkshow.
Vuurwerk hoort bij oud en nieuw (2x)
Vuurwerk hoort bij oudjaar helemaal verbieden is wrs zinloos georganiseerd zal ook slachtoffers
voorkomen
Weet men waar je opgeschrikt kan worden door vuurwerk
Wordt er niet de hele dag door woonstraten gelopen met vuurwerk.
X
Zichtbare controle ter voorkoming van baldadigheid
Zie advies aan de regering. Handhaving schiet op dit moment te kort in Weert.
Zie hierboven (2x)
Zie vraag 9.
Zoals zwarte piet hoort bij sinterklaas zo hoort vuurwerk bij de jaarwisseling
Zodat de omgeving er minder mee geconfronteerd word.
Zodat huisdieren niet hele dagen in de stress zitten

Weet niet (31%)
Toelichting
Toelichting:




Enkel 15 minuten door Gemeente onder toezicht. Rest verbieden.
Ik vond het toen ik jong was de mooiste dag van het jaar.
M’n zoontje vind dat nu ook.
Vuurwerk is niet gevaarlijk..... dronken mensen wel!!!!
Die moet je aanpakken, de bron van het probleem!!
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10 ‘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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Op stelling 10 ‘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". 20% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (32%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee eens



Miets er wordt gehandhaafd.

Neutraal



Ben niet goed op de hoogte momenteel van het bestaande lokale vuurwerkverbod
helaas
Er zijn inderdaad plaatsen waar beter geen vuurwerk kan worden afgeschoten.
Maar ik ben daarentegen wel bang dat deze grens vaak op willekeurige gronden
verder wordt opgerekt/uitgebreidt.
Ligt er dan helemaal aan hoe de gemeente het in vult. Geen idee hoe bestuur
gemeente Weert erin staat




Mee
oneens







Als het in de binnenstad niet meer zou mogen, dan kunnen de mensen die daar
wonen helemaal geen vuurwerk meer afsteken. En als ze dat wel zouden willen,
zouden ze naar de buitenring heen moeten gaan?.. dit is niet eerlijk. Iedereen zou
gewoon aan huis oud op nieuw moeten kunnen vieren als men dat wil.
Dr is overal in Div, buurten vuurwerk
Gemeenten zijn te directe buren om dit afzonderlijk te regelen en mogelijk
verplaatst men het probleem.
Moet gewoon een algeheel verbod komen
Welke veiligheid ????
Zie bovenstaande toelichting




Ik zou het landelijk maken.
Zo kan men verbod negeren en aanpassen naar gelieven en belangen.




Zeer mee
oneens
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Weet niet



De stelling is te vaag om te beantwoorden
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11 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=244)
Tip (48%):







































Aanwijsplaatsen alleen voor siervuurwerk. Ander vuurwerk zoals kanonskogels e.d. verbieden
Afscha
Afschaffen die handel.
Alle knallers verbieden ,en controle aan de grens
Alleen afsteken siervuurwerk toestaan.
Alleen vuurwerk met een bepaald geluidsnivo
Als gemeente vuurwerk afsteken zal ook zorgen dat er minder wordt afgestoken in de wijken.
goede voorlichting blijft zeer belangrijk
Alternatief: gezamelijk centraal afsteken, gezamelijk feest nieuwe jaar inluiden.
Begin bij de ouders, bij de kinderen ben je te laat.
Bepaal waar vuurwerk ( gecontroleerd)mag worden afgeschoten.
Bepaald tijdstip
Bepaalde plekken het toestaan
Beter controle en wat harder ingrijpen in de portemonnee
Betutteling door overheid moet eindelijk eens stoppen!
Bij vuurwerk gebruik hoort ook het opruimen, er zou meer aandacht voor moeten zijn.
Centraal vuurwerk show Bassin
Combi met een festival,
De gemeente moet zich niet zo aanstellen het moet toch een beetje traditie blijven, maak maar
een schijtverbod voor honden
Denk aan ouderen , kleine kinderen ,dieren.
Desnoods dan maar een gemeentelijk vuurwerk. Maar dan wel door professionals en op
beperkte schaal.
Doe het
Doen!
Een centraal punt om vuurwerk af te steken niet door bewoners maar door gespecialiseerde
mensen
Een centrale plaats, een volledig verbod gaat niet lukken (niet te controleren)
Een mooi hoog vuurwerk om 24:00 uur
Een verbod roept het gebruik van illegaal vuurwerk geen halt toe. er kan beter meer voorlichting
over veilig gebruik en veilig vuurwerk gegeven worden.
Eén vuurwerkshow door gemeente c.q. professionals.
Elke wijk een vuurwerk show
Fijn om van de jaarlijkse overlast in december te zijn!
Ga niet alles verbieden maar strenger controleren.
Ga niet uit van de verschillen maar vanuit de overeenkomsten. veel meer Samen
Ga niet voor een totaal verbod, zeker niet in 1 keer. Zoek naar een gezellig alternatief, zoals
hierboven beschreven.
Geef alles een vinger de jeugd vooral jeugd pakt een hand en is gevaarlijk
Geen lokaal verbod. Anders toch illegaal. Gemeente handhaafde tocheck nergens op.
Geen lokaal vuurwerkverbod
Geen vergunningen meer afgeven voor verkoop van vuuuuuurwerk
Geen verkoop vuurwerk toestaan
Geen vuurwerk
13







































Geen vuurwerk in de gemeente
Geen vuurwerkverbod
Gemeentelijk, maar ook landelijk totaal vuurwerk verbod
Gewoon doen en handhaven.
Gewoon laten knallen waar ze maar willen, hou wel rekening met de zieke
Gewoon verbieden
Goede controle op gemaakte afspraken
Gratis brillen, lonten en dergelijke. Betere handhaving.
Hak nou eens knopen door, het duurt allemaal zolang.
Handhaven bestaande regels
Handhaven dus controleren en bekeuren
Handhaven wordt steeds belangrijker.
Handhaving
Helemaal verbieden hele gemeente
Het zal veel weerstand krijgen maar weert zou absoluut voorop lopen door het overal af te
schaffen. Plastic bekers werden gedaan voor veiligheid, dus waarom vuurwerk niet?
Iijgeleidelijk nieuwe regels invoeren en op scholen uitleg geven over schade aan milieuu
Ja, er gebeuren ieder jaar te veel ongelukken. In het verkeer ook. Er moet meer controle komen
op de verkoop.
Laat iedereen zijn vuurwerk afsteken. Houd in de gaten waar het "erg"is en ga, op een later
tijdstip in gesprek met die mensen om een en ander even door te praten.
Let erop dat het probleem zich niet verplaatst.
Luister naar voor- en tegenstanders en maak discussie openbaar
Maak er werk van, niet alleen maar gissen en plannen bedenken,
Meer controle op illegaal vuurwerk en de overlast daarvan
Meer opletten op afsteken van vuurwerk buiten toegestane uren, want ze steken al weken van
tevoren vuurwerk af
Meerdere vuurwerkplaatsen door gemeente betaald. Net zoals met kermis
Mensen die hierover klagen, zullen na dit over iets nieuws gaan klagen, en dan weer, en dan
weer. Deze mensen houden nooit op want het is nooit goed. Het is een samenleving. Dat is
nemen en geven. Als je geen last wilt hebben van andere mensen, ga dan niet in een dichtbevolkt
gebied wonen.... Dat is alsof je naar een gebied bij schiphol verhuist en vervolgens gaat klagen
over de vliegtuigen. Wat had je dan verwacht? Dat de vliegtuigen anders zouden gaan vliegen
omdat nu net jij daar woont? Nee, helaas, zo belangrijk is niemand.
Met name strenger optreden tegen illegaal vuurwerk en forsere straffen. Ook het niet doelmatig
gebruik van vuurwerk, want hinderlijke situaties op kan leveren voor mensen, auto's of dieren
(etc).
Misschien toch een paar centrale plaatsen waar het kan worden afgestoken, dus niet overal.
Neem het vuurwerk zelf onder controle, zoek een of meerdere locatie’s, niet meer als 3 en veel
plezier toch samen. We gaan er toch allemaal opruit, dus waarom niet gezamenlijk ook nog eens
goed voor de samenlevering.
Nergens tolereren en dan ook handhaven.
Net als met de kermis vuurwerk show
Niet alleen verbieden maar dan ook handhaven
Niks verbieden.
Ontmoedigen, net als roken en hard handhaven.
Ook daar kunnen slachtoffers vallen is het niet waard
Op een
Op een locatie en verder nergens
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Op een plaats
Op een plaats een grote show
Op een plaats in de binnenstad
Op een plek afsteken
Op een vast aantal plekken binnenvaren bepaalde periode. Verder geen vuurwerk toestaan.
Op tijd handhaven
Ophouden met die kortzichtichtigheid,er gebeuren meer ongelukken met auto’s.... die ga je toch
ook niet verbieden.Het is allemaal principieel gezeur .... een vuurwerkverbod brengt alleen maar
meer ellende en nog meer illegaal gevaarlijk vuurwerk!!!
Organiseer een grote vuurwerkshow en voer een algeheel verbod in voor particulieren
Organiseer het zelf en verbied de rest. Kwestie van enkele jaren en we weten niet beter
Organisseerd een vuurwerk op een plaats
Overtreders harder aanpakken
Regel een centrale plaats voor een mooie vuurwerkshow.
Schoolvoorlichting, met in de hogere klassen (enigszins) schokkende beelden en vooral wijzen op
de gevaren van het aansteken van gevonden vuurwerk dat niet is afgegaan.
Stop met knalvuurwerk
Streng controleren en fikse boetes
Toestaan op oudejaarsavond en verder vooral stoppen met vuurwerk als afsluiting van kermis.
Grote flauwekul
Toon lef, durf te besluiten, verdraag het negatieve commentaar
Totaal vuurwerk verbod voor pijlen en knalvuurwerk, zodat de handhaving geen discussie meer
hoeft aan te gaan met wetsovertreders maar meteen kunnen handelen.
Uitvoeren.!
Vaste plekken waar vuurwerk afgestoken wordt door gemeente bijv zoals bij kermis
Veel zichtbare controle, politie en burgerwacht in herkenbare kledij
Verbaliseren optreden.
Verbied het op plekken waar het echt nodig is ! En hou dan op met verdere betutteling
Verbod
Verbod op knal vuurwerk en zwaar vuurwerk instellen
Vergeet niet naast geluidsoverlast ook de enorme milieubelasting, zoals de kruitdampen, CO2uitstoot, allerlei extra 'vuile' stoffen in de lucht, het enorme (zwerf)afval van al het niet
opgeruimde (afgestoken) vuurwerk, de vieze straten, de dieren die te lijden hebben door het
lawaai, kruitdampen en huisdieren, zoals honden, katten, maar ook kinderen die letsel kunnen
oplopen van de resten vuurwerk op straat. De miljoenenverspilling, e.d.
Vuurwerk door de gemeentelijke brandweer laten regelen.e aansteken
Vuurwerk op n plein en geregisseerd door de gemeente.
Vuurwerk slechts op enkele aangewezen locaties toestaan.
Vuurwerkverbod en 1 officiele vuurwerkshow
Weg met die rotjes, heel veel lawaai en wordt vlak naast mensen gegooid
Wél 1 centraal punt waar vuurwerk wordt afgestoken, waarnaar iedereen kan komen kijken.
Wijs meerder plaatsen aan die centraal gelegen zijn om daar vuurwerk af te steken.
Zelf 1 mooi vuurwerk afsteken.
Zelf organiseren, de rest verbieden.
Zie 9.
Zie 9.1 (2x)
Zie 9.1....Mensen als volwassene en met respect behandelen. Dus geen verbod
Zie antwoord bij vraag 9
Zie bovenstaand. Een groot vuurwerk aanbieden namens gemeente
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Zie bovenstaande antwoorden.
Zie hiervoor voor die tip.
Zie mijn vorige opmerkingen.
Zorg voor een
Zorgen voor handhaving met hoge boete tot gevolg
Zoveel mogelijk vuurwerk beperken! En zeker stoppen met vuurwerk hele avond door. Dus geen
geknal voor t nieuwe jaar.

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (33%)
Weet niet (19%)
Toelichting
Tip:




Geen toelichting nodig
Hooguit 15 minuten Gemeentevuurwerk op een plek onder toezicht. Mensen entree laten
betalen v.w. veiligheidsmaatregelenonkosten. Zijn ze zo van die flauwekul af. Dieren en
natuur zijn totaal van de kaart. Mijn kat is daardoor met levenslang trauma als iets knalt
en kruipt van angst het hele naar weg zodra ze iets hoort!
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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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