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1. Rechte tellingen
Vuurwerk
De jaarwisseling gaat in Nederland gepaard met het afsteken van vuurwerk.

1 Welke van de onderstaande woorden passen volgens jou
het beste bij vuurwerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=223)
61%

58%

60%

60%

58%

55%

50%

43%

40%

40%

29%

30%

22%

10%

2%

1%
Weet niet

15%

20%

Anders

70%

Milieuschade /
vuurwerkafval

Schade (aan bijv.
openbare ruimte)

Geluidsoverlast / knallen

Gevaar / ongelukken

Angst bij mensen en
dieren

Leuk om naar te kijken

Leuk om af te steken

Vreugde / opwinding

Gezelligheid /
samenkomen

Traditie

0%

Anders, namelijk:







Fijn stof en ongezond
Kost heel veel geld
Typisch oud en nieuwgevoel
Vandalisme
Veiligheid voorop
Voor mij geld erspilling

Toelichting








Alles hoort erbij maar met voldoende toezicht, voorlichting en handhaving is het vooral leuk.
Het is traditie, voor mij persoonlijk niet van toegevoegde waarde.
Het zou fijn zijn als de jeugd niet alles vernield met vuurwerk voordat oud op nieuw gevierd
word. Ook heb ik de ervaring dat er bij zijn die zelfs vuurwerk naar dieren gooien.
Leuk maar vanwege milieuschade zou het verboden moeten worden. Neem een voorbeeld aan
Belgie: prachtig vuurwerk op een centrale plek in de gemeente.
Leuk om naar toekijken middernacht, maar alles wat eraanvooraf gaat vind ik heel vervelend
zelf( harde knallen en alles wat kapot gaat) en zeker voor onze hond.
Vuurwerk is leuk op 1-1 om 00.00 uur, niet eerder en ook niet veel later.
Vuurwerk kan heel mooi zijn, maar dan vooral siervuurwerk. Rotjes en knallers geven veel
overlast voor mens en dier. Bovendien is het jammer, dat het overal afgestoken mag worden.
Geeft vaak veel overlast. Eén centraal punt zou mooi zijn.
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2 Welke van de onderstaande zinnen is voor jou het meest
van toepassing? Vuurwerk is:
60%

(n=222)
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3%
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0%
leuk om naar leuk om naar leuk voor
ik hou niet
ik heb een
te kijken én te kijken maar anderen, van vuurwerk hekel aan
om af te
ik steek niets maar voor mij
vuurwerk
steken
af
hoeft het niet

anders

Weet niet

anders, namelijk:








Alleen siervuurwerk
Een paar mooie sierknallers zijn leuk maar van ergens vroeg in de avond tot 2-3 uur ' nachts (op
Boxtel oost) is belachelijk. Daarnaast haat ik die jongeren die strijkers voor je fiets gooien
Enorm beangstigend voor honden en katten
Leuk om een paar dingen af te steken, maar hoeft niet per sé
Leuk om samen naar een door de gemeente georganiseerd vuurwerk te kijken
Vuurwerk kan heel mooi zijn, maar geeft tegelijekrtijd veel overlast en gevaarlijke situaties.
Vuurwerk zou centraal door de gemeente (bijvoorbeeld op de markt) professioneel afgestoken
moeten worden en niet door burgers / particulieren.

Toelichting
leuk om naar
te kijken én
om af te
steken
leuk voor
anderen,
maar voor mij
hoeft het niet
anders,
namelijk:



Vooral kijken is leuk en zelf een paar kleine dingen afsteken



Het kost veel geld, is zo op en het vervuild!



De meeste overlast wordt echter veroorzaakt door vroegtijdig afsteken van
(illegaal) vuurwerk door met name jeugdigen. Ook met een algemeen
vuurwerkverbod is dit mijns inziens niet tegen te gaan. Het is niet te bestrijden /
te handhaven.
Jammer, dat het vaak uit de hand loopt. Te vroeg beginnen met vooral
knalvuurwerk en te lang doorgaan.
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Vooralsnog komt er geen landelijk vuurwerkverbod maar wordt gedacht aan een
wetswijziging om gemeenten zelf de bevoegdheid te geven om de hele gemeente
vuurwerkvrij te maken.

3 Vind je dat het afsteken van vuurwerk dan verboden zou
moeten worden in de hele gemeente?
70%

(n=222)
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Toelichting
Ja







Nee











Begrijp dat mensen van vuurwerk houden. Maar kies dan één centrale plaats waar
mensen kunnen afsteken en genieten. Of organiseer, net als tijdens de kermisdagen een
groot ( professioneel) vuurwerk, waar mensen samen kunnen komen en elkaar in een
feestelijke stemming kunnen ontmoeten, gedurende een bepaalde (tijds-)periode.
Maar dan wel een vuurwerk wat door de gemeente geregeld wordt
Maar dan wel gecompenseerd door een groot algemeen vuurwerk.
Maar nogmaals de meeste hinder van vuurwerk is het vroegtijdig (dagen / weken van te
voren) van al dan niet illegaal vuurwerk. En niet het vuurwerk op 31 december om 00.00
uur 's nachts.
Misschien op apart aangewezen plekken
Mits er een centraal vuurwerk om middernacht wordt georganiseerd.
Waarbij ik één centrale vuurwerkshow nogwel vind kunnen om middernacht.
Wel een gezamenlijk vuurwerkshow organiseren.
Alleen een vuurwerkshow op de markt en een verbod voor de rest van boxtel
Als je met kleine kinderen thuis bent die slapen kun he niet naar een vuurwerk show
toe. Wij zien het voorwerk van de kermis ook nooit
Een speciale plek waar vuurwerk afgestoken mag worden. Niet meer overal
Het heeft geen nut om dat te verbieden, omdat de gemeente het toch niet handhaaft.
Dat blijkt wel omdat er in de dagen voorafgaand aan oudjaar ook geen handhaving is op
het afsteken van vuurwerk.
Ik ben voor een professionele vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente met
medewerking van Boxtelaars die er ook verstand van hebben. Dit jaar b.v. ter
gelegenheid van opening vernieuwde Markt; weet niet of het op Markt kan. Tegelijk
vuurwerkvrije zones uitbreiden.
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Weet
niet




Mensen laten verplaatsen om in bepaalde zones af te steken lijkt mij niet dat dat werkt.
Maar bijvoorbeeld ergens centraal een mooi vuurwerk organiseren zodat mensen
kunnen komen kijken - te voet, als uitje - lijkt mij verantwoord en leuk.
Mooi vuurwerk laten afsteken door professionals
Voorkeur voor centraal vuurwerk in bijvoorbeeld centrum
Vuurwerk hoort bij nieuw jaar, echter moet wel iedereen zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid dragen voor het fatsoenlijk omgaan met vuurwerk, veilig afsteken
en je eigen rommel opruimen. Het verbieden van vuurwerk afsteken is een betuttelende
maatregel omdat de overheid het toezicht op de verkoop en handel in illegaal vuurwerk
niet kan handhaven. Wellicht beter en harder veilig vuurwerk verkopen en hogere
boetes op illegaal vuurwerk zodat de noodzaak tot het afsteken van illegaal vuurwerk
verkleind wordt.
Zet bepaalde stukken af waar mensen hun vuurwerk mogen afsteken.
Ik denk dat het niet nodig is om het overal te verbieden want dit is toch niet tr
handhaven. Afsteken op sommige plekken wellicht zelfs onder toezicht van diensten om
de veiligheid te verbeteren is een goed alternatief
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De gemeente heeft de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije zone aan te
wijzen. Dit zijn gebieden waar het ook binnen de wettelijk toegestane afsteektijden (31
december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur) verboden is vuurwerk af te steken. Rond de
Geitenwei is er al een vuurwerkverbod ingesteld door de gemeente Boxtel. Buiten de
wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden vuurwerk af te steken.
In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling:

4 ‘In onze gemeente moeten meerdere vuurwerkvrije zones
worden aangewezen’
(Denk bijvoorbeeld aan gebieden waar altijd veel overlast is van vuurwerk, of rondom
verzorgingshuizen, ziekenhuizen of locaties waar veel dieren verblijven)

(n=220)
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En wel zorgen voor handhaving.
Zeker op locaties waar veel dieren zijn en ook zorgen dat er handhavers zijn!
Zie vorige opmerkingen
Ziekenhuizen en verzorgingshuizen lijken mij niet relevant. De mensen die daar
(tijdelijk) opgenomen zijn zullen vast al eerder in hun leven geconfronteerd zijn met
het afsteken van vuurwerk. Die 8 uur op een avond dat er vuurwerk afgestoken mag
worden moet dan geen probleem zijn.
Alleen niet in de buurt van dieren
Niet ieder mens zal het hier mee eens zijn in deze vuurwerkvrije zones.
Soms willen de mensen in de verzorgingshuizen, ziekenhuizen en klinieken toch wel
mee kunnen genieten van al dat mooie
siervuurwerk.
Iedereen moet zijn eigen verantwoording nemen mbt mensen en omgeving.
Rondom b.v. de Geitenwei, de kinderboerderij en daar waar dieren verblijven wel
een vuurwerkverbod maar verder niet
Vraag me af of zo'n verbod ook gehandhaafd wordt.
Heel Boxtel vuurwerkvrij behalve de markt
Hoe
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4.1 Welk gebied zou je als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen? (n=170,
28% = weet niet)
Vuurwerkvrije zone :













































Achter de vijver bij vinckenrode
Alle straten en woonwijken
Alle woongebieden
Alle woonwijken
Alle zones met ouderen
Alles
Bejaardencentra
Bejaardenhuizen (2x)
Bij bejaardenhuizen
Bij dieren
Bij dierenboerderijen
Binnen bebouwde kom
Boxtel
Buitengebied
Buitengebieden , voorbij bord einde Boxtel.
Centrum (11x)
Centrum e.o.
De hele gemeente en dan een centraal vuurwerk organiseren
De markt
De winkelstraten in het dorp.
Dieren
Dieren parken
Dieren verblijven
Dierengebied zoals de geitenwei
Dierenparken (2x)
Dierenparkjes
Dierenverblijf
Een zone waar mensen en dieren er geen overlast van hebben
Essche heike
Geheel Boxtel
Geiten wei
Geitenwei (3x)
Heel boxtel (2x)
Heel Boxtel (2x)
Heel Boxtel behalve ergens op een wei
Heel het centrum
Hele gemeente behalve een aantal "open" plaatsen bv parkjes, grasveldjes, etc.
Hertenkamp
Hondenuitlaatplekken
Hoofdwegen/doorgaande wegen
Idd op plaatsen waar veel dieren verblijven
Ik zou juist een vuurwerk zone maken. De gehele woonwijk vuurwerkvrij, en een plek per
woonwijk waar het wel is toegestaan om vuurwerk af te steken.
In het centrum
Kinderboederij (3x)
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Kinderboerderij (16x)
Kinderboerderij boxtel
Kinderboerderij Oost
Kinderboerderijen
Laat de gemeente dit bepalen
Markt (2x)
Mijn woonomgeving
Natuurgebied
Omgeving van scholen
Oost
Overal
Park molenwijk
Park molenwijk, m.n. rond het dierenparkje
Princenlant, want dit gaat echt hard met echo
Rond ouderen centra
Rond verzorgingshuizen
Ronde de kinderboerderij
Rondom een school en kinderopvang en kinderboerderij
Rondom kinderboerderij
Rondom verpleeghuizen
Rondom verzorgingstehuizen zoals Simeonshof of Wereldhuis
Selissen
Speeltuinen
Stapelen en omgeving
Verzorgingshuizen
Verzorgingstehuizen
Voor 12 uur 's nachts in het winkelgedeelte van het centrum
Waar dieren verblijven
Waar dieren zijn die buiten leven omdat deze niet kunnen schuilen als ze bang zijn voor het
vuurwerk
Wandelpark (4x)
Wijk zonnegolven
Winkelcentra (3x)
Winkelstraten
Woonwijk
Woonwijken
Zieken bejaardenhuizen
Ziekenhuis (2x)
Zorgcentra’s
Alle scholen (basis en middelbaar)
Alle zones met dieren
Bejaardentehuizen
Bij dierenparkjes
Bij natuurgebieden
Bij verzorgings huizen
Bij winkels
Buiten gemeente grens
Buitengebied
Centrum (2x)
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De markt ivm veel personen bij elkaar en de daardoor verhoogde kans op letsel met
bijvoorbeeld een falende vuurpijl
Dierenpark etc
Dierenparken
Doorgangswegen en voetpaden
Dorp
Geitenwei (4x)
Hele smalle straten
Hertenkamp (2x)
Hertenkamp wandelpark
Je komt al gauw in het buitengebied terecht
Kinderboederij
Kinderboerderij (8x)
Kinderboerderij Selissenwal
Liduina
Locaties waar veel dieren verblijven
Losloopgebied Lierenland
Markt (2x)
Molenpad.
Omgeving bejaardenhuis
Oost (2x)
Oosterrhof
Ouderenhuisvesting/verzorging
Overal langs de Dommel
Park aan essche Heike
Plaatsen waar dieren zitten (kinderboerderij / geitenwei / hertenkamp)
Plan oost
Rond om dieren verblijven in de openbare ruimte
Rond senioren woningen
Rond ziekenhuizen
Rondom bejaardenhuis
Rondom supermarkten
Selissen (2x)
Seniorenwoningen
Simionshof
Station
Stationsstraat thv winkels
Veebedrijven achteraf
Verzorgingshuizen (3x)
Verzorgingstehuizen (2x)
Vlakbij een supermarkt
Waar veel rieten daken zijn
Wandelpark
Winkelcentra
Winkelcentra Oosterhof en Selissen
Winkelgebied
Winkelgebied tijdens winkeltijden
Winkelgebieden
Woonwijken
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Ziekenhuis
Alles behalve De Markt bijvoorbeeld
Bij honden uitlaat plaatsen
Bij mij in de buurt
Bij ziekenhuis, verzorgingshuizen.
Centrum (2x)
Dierenpark
Dierenverijven
Elke woning met een rieten kap
Geitenwei
Geitewei
Gevaarlijke plekken brandgevaar
Herten wei bp
Hoogheem
In de buurt van verzorgingshuizen
In wijken waar veel kleine kinderen wonen
Inderdaad: in de buurt van dieren
Kinderboerderij
Kinderboerderij en markt
Lange Loop
Niet direct t.p.v verzorgingstehuis
Noord
NS station en omgeving
Oost
Overal waar dieren worden gehouden
Park Stapelen
Plaatsen waar veel mensen zijn bijv markt rechter/stationstraat
Rond verzorgingscentra
Rondom seniorencomplexen
Scholen (3x)
Selissen
Sportvelden
Stationzone
Verzorging tehuis
Verzorgingshuizen
Verzorgingstehuizen
Wandelpark dieren
Wat mij betreft alleen in het centrum tussen 0.00 en 01.00 tijdens de jaarwisseling
Winkelcentra
Winkelcentra (zolang winkels open zijn)
Winkelgebied selissen
Ziekenhuis ouderenhuizen scholen

Toelichting



Daar waar veel dieren zijn, hoort geen vuurwerk. Door enkele vuurwerkvrije gebieden aan te
wijzen beperk je de overlast en angst mogelijk
Een aantal plekken aanwijzen waar vuurwerk mag worden afgestoken. Als toch vuurwerk wordt
afgestoken in vuurwerkvrije zones dan flink beboeten
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En overal waar al eerder overlast is gemeld.
Vuurwerk is niet meer van deze tijd en een ramp voor alle dieren!
Het moet andersom. Niet een vuurwerkvrije zone, maar een aantal zones waar het wel mag.
Denk hierbij aan grotere open plekken. Je kunt dit wellicht aantrekkelijker maken om op die
plaatsen wat entertainment of horeca te faciliteren.
Het mooiste zou zijn een groot vuurwerk dat allerlei groepen mensen kunnen zien .
Kan me voorstellen dat je hangplekken weigert
Liefst overal tot bijvoorbeeld savonds 10 uur
Moeilijk te beantwoorden omdat ik door mijn keuze dit niet wil bepalen voor iemand die daar
anders over denkt.
Waarom niet alleen centrum bijvoorbeeld wel afsteken en de rest vuurwerkvrij. Dan kunnen
mensen naar de plek toe gaan waar ze het af mogen steken ipv dat mensen moeten "vluchten"
voor het vuurwerk
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5 Stel je krijgt de gelegenheid om de inwoners van Boxtel een
tip te geven om een veilige jaarwisseling te beleven. Welke
tip zou je dan geven?
50%

(n=211)
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12%

15%
10%
5%
0%
Tip:

Ik heb geen tips

Weet niet
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1 januari in het oogziekehuis in Rotterdam eens bezoeken.
Aansteeklonten gebruiken, veiligheidsbrillen en pijlen altijd in een fles oid afsteken
Alarmeer de politie als je groepen zwaar knalvuurwerk ziet/hoort afsteken
Alleen siervuurwerk
Alleen vuurwerk tussen 24.00 en 1.00
Als je naar buiten gaat, zet een bril op en een strakke muts, doe een gladde jas aan
Als je niet van vuurwerk houdt blijf dan binnen
Als je niets afsteekt, blijf binnen. De meeste slachtoffers van vuurwerk zijn omstanders.
Als je toch wilt afsteken neem dan de veiligheidsmaatregelen in acht en steek niet ondeugdelijk
vuurwerk af. Bezorg anderen geen overlast
Altijd goed om je heen kijken
Ben je bewust van wat je in je handen hebt en houd je aan de regels en voorschriften. Dan is en
blijft het voor iedereen gezellig een aangenaam.
Ben voorzichtig
Ben voorzichtig als je toch denkt dat je vuurwerk af moet steken.hart
Besteed je geld nuttiger dan aan knal-vuurwerk
Binnen blijven (3x)
Blijf binnen (deuren ditcht)
Blijf binnen en koop het zelf niet
Blijf thuis zonder vuurwerk en let op je dieren
Blijf zelf uit de buurt bij dieren zodat regelgeving en betutteling overbodig zijn.
Centraal vuurwerk en strenge controles op jeugd al geruime tijd vuurwerk voor oud en nieuw
Centraal vuurwerk vanuit t centrum
Centrale plek voor vuurwerk.
Denk na en let op. Geen alcohol voor diegene die afsteekt.
Doe je vuurwerk op een hoop met de buurt (of maak een pot om gezamenlijk in te kopen), en
stel een paar volwassenen aan om het afsteken veilig te laten verlopen. Zo is de show mooier en
groter en heb je gezelligheid.
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Doe niets waarvan je niet wilt dat je kinderen het zouden doen
Doe normaal
Doe voorzich
Een groot vuurwerk
Ga er verantwoordelijk mee om, hou je kinderen in de gaten. Ruim je eigen afval op. En durf
andere mensen aan te spreken!
Gebruik een veiligheidssbril
Gebruik je verstand en gooi niet naar mens en dier
Geen vuurwerk
Geen vuurwerk afsteken.
Geen vuurwerk en zeker niet als je gedronken hebt.
Geen vuurwerk meer afsteken
Gekeurd en veilig vuurwerk gebruiken, zorg ook voor vieligheid voor iedereen
Geniet en gebruik als je dan toch wilt afsteken het vuurwerk veilig volgens de gebruiksaanwijzing.
en zorg dat het drankgebruik binnen de perken blijft.
Goede voorbereiding om vuurwerk op een juiste manier af te steken
Hou het gezellig
Hou je eigen veiligheid en die van anderen in de gaten
Hou je kind binnen als deze het niet voor elkaar krijgt niet binnen de aangegeven tijden vuurwerk
af te steken.
Hou rekening met anderen en met dieren. Gebruik veiligheidsbril, standaard voor vuurpijlen. Doe
niet stoer, maar denk na!
Houd je aan de afsteektijden, draag een veiligheidsbril en gebruik deugdelijk en veilig vuurwerk,
gebruik een stevige fles of houder voor de vuurpijlen.
Houd je aan de regels en zet een emmer water klaar. Ruim zelf ook de rommel op en steek niet
af waas angstige dieren zijn. Rekening houden met elkaar
Houd je kinderen binnen met die rottige super knallers
Houd rekening met elkaar
Houd rekening met mens en dier.
Houdt afstand van mens en dier
Houdt je aan de afsteekregels voor vuurwerk.
Kijk gewoon zelf goed uit
Kijk uit met vuurwerk
Kijken
Koop geen vuurwerk
Koop geen vuurwerk, spaart je een hoop geld.
Koop in elk geval geen knalvuurwerk en zeker niet te veel
Koop veilig siervuurwerk
Koop veilig vuurwerk
Koop zelf geen vuurwerk en steek het ook niet af
Laat bewoners van straat of straten samen beslissen een vuurwerkvrije omgeving in te stellen
Legaal vuurwerk
Letop gevaar met het afsteken van vuurwerk
Neem je eigen verantwoordelijkheid en ga niet experimenteren, want is de kans op blijvend
letsel je nou meer waard dan gewoon normaal legaal vuurwerk afsteken zoals het hoort. En houd
gewoon rekening met elkaar, het is geven en nemen.
Neem je verantwoording.
Neem veiligheidswaarschuwingen in acht en denk aan je omgeving
Niet afsteken in woonwijk, zet veiligheidsbril op, doe t veilig"
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Niet verbieden, maar gecontroleerd laten verlopen door bijvoorbeeld de vuurwerkvrije zones,
maar hier dan ook stevig op handhaven.
Niet zo zeuren kan iets hebben van elkaar
Organiseer een oud-op-nieuwfeest op de markt met vuurwerk! Op het moment dat je zoiets
organiseert kan een verbod gerechtvaardigd worden.
Pas op met alcohol
Per buurt een vuurwerklocatie kiezen
Ruim je spulletjes op. Let op mensen en dieren. Niet tot de vroege ochtend doorgaan met knallen
en geen illegaal vuurwerk!
Slaap een nacht in een hotel..
Steek alleen af waneer het het mag
Steek alleen vuurwerk af tijdens de toegestane uren
Steek beperkt vuurwerk af en zeker geen te zwaar vuurwerk.
Steek geen knal vuurwerk af maar alleen siervuurwerk is ook veel mooier.
Steek geen vuurwerk af (3x)
Steek geen vuurwerk af richting andereb
Steek niet af bij dieren
Steek vuurwerk af zoals het bedoeld is
Steek vuurwerk op een aangewezen plek af!
Stem op 1 punt vuurwerk
Uitkijken voor de medemens en doe het veilig
Veiligheid voorop
Veiligheids bril dragen geen kinderen in de buurt
Verstandig omgaan met vuurwerk
Vier de jaarwisseling met vuurwerk op een oplaats
Vieren zonder vuurwerk
Volg de instructiies op de verpakking
Vuurwerk bril en houdt afdstand
Vuurwerkshow verzorgd door de gemeente
Vuurwerkspectakel gemeente
Wees voorzichtig met vuurwerk
Zet in ieder geval een bril op als je naar buiten gaat
Zorg voor en met elkaar
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiBoxtel
Vuurwerk
Afscheid burgemeester Buijs
07 december 2018 tot 16 december 2018
224
6,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
17 december 2018
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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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.

17

