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.

5 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op
knalvuurwerk en vuurpijlen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=303)
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Op stelling 5 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 71% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 23% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Zeer mee eens". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens








Als ik zie hoeveel fijnstof en dampen (meer als een 60 tonner diesel)
vrijkomen,onmiddelijk stoppen
Buiten de letselschade, vind ik ook de materiële schade en dierenmishandelingen
aanzienlijk. Daarbij komt dan nog de stress die het veroorzaakt bij (huis)dieren.
De overlast is zeer zeker in Kerkrade veel te groot
Een landelijk vuurwerkverbod zou duidelijk geven. Waarom moet elke gemeente
zelf het wiel uitvinden en de discussie gaan voeren? Typisch weer een polderuitkomst.
Geen verbod op siervuurwerk.
Gelet op de gevaarzetting, de rotzooi, die na het afsteken soms wekenlang blijft
liggen, en natuurlijk de schadelijke effecten voor het milieu zou het instellen van
een verbod doorgezet moeten worden.

1

















Mee eens




Gezien de maatschappelijke kosten , die het gevolg zijn van vuurwerk, is het
onverantwoord om op dezelfde manier door te gaan. Ook voor de dieren is het elk
jaar een ramp. Dat personen door vuurwerkongelukken voor hun leven zijn
getekend is en blijft onverantwoord. Ook het milieuaspect/luchtvervuiling moet
zeker niet worden vergeten. Door het verbod is ook de tendens van illegaal en
steeds krachtiger vuurwerk te doorbreken.
Het geluid neemt met het jaar toe.
Het loopt namelijk al maanden van tevoren de spuigaten uit ! Dieren, Ouderen en
stress gevoelige hebben rond deze periode geen rust !
Hoe leuk ik het ook vind, en hoe goed ik weet dat het zo mooi kan zijn, het is te
gevaarlijk, zeker met het oog op dat oud jaars avond ook veel alcohol genuttigd
wordt, en het oncontroleerbaar is dat niemand beschonken vuurwerk gaat afsteken,
de sociale controle tegenwoordig 0 is. Is het gewoon een te gevaarlijk.
Ik hou er niet van en als ik zie wat n voor verspilling is en als ik zie hoeveel diëten er
last van hebben . Teveel nadelen als voordelen
Maar zonder handhaving stelt zo'n verbod niets voor.
Stop met die onzin een gigantische milieuvervuiling is het.
Toenemende mate van gevaarlijk vuurwerk verkrijgbaar in combinatie met
"domheid" van gebruikers. Bedoel daarmee dat men de risico's niet kan inschatten.
Gevaarlijk voor gebruikers en omstanders. Daar je mensen niet in de kop kunt kijken
verbieden. Organiseer gemeentelijk vuurwerk voorkeur centraal .
Vind dat je vuurwerk onder toezicht op 1 centrale plaatst per gemeente kunt aan
steken onder toezicht van politie, ambulance, en brandweer. als er dan wat gebeurd
is hulp snel geboden.
Vuurwerk dient mijns inziens te worden benaderd als wapens. Analoog hieraan zou
vuurwerk slechts toegestaan mogen worden in verenigingsverband. Richt
vuurwerkverenigingen op die mensen (vuurwerkliefhebbers) opleiden om vuurwerk
verantwoord af te steken. Gedurende het jaar wordt middels sponsoring middelen
ingezameld om op aangewezen plekken binnen de gemeente vuurwerk af te steken.
We zijn ons onvoldoende bewust van het effect op dieren. Als je dit van nabij
meemaakt en weet dat je niet alleen op de wereld bent snap je dat dit niet kan!
Of anders, als er op diverse plaatsen terreinen beschikbaar zijn om vuurwerk af te
steken
Vuurwerk alleen op oudejaarsavond kan ik wel hebben, maar het lukt kennelijk op
geen enkele manier het verbod op afsteken te handhaven. Hier hebben we tot ver
in het voorjaar last van knallen van zeer zwaar vuurwerk. Voor veel dieren is dit echt
niet te doen.

Neutraal



Ik ben voorstander van bepaalde vuurwerkvrije zones, als daar aanleiding toe
bestaat

Mee
oneens



Handhaven is altijd een probleem en een algemeen verbod lost niets op.zeker niet
in onze grensregio waar voldoende over de grens te halen is
Het plezier van de kleine beurs aantasten
Knalvuurwerk en vuurpijlen wel, maar zgn grondvuurwerk en siervuurwerk zou wat
mij betreft gewoon moeten mogen.
Knalvuurwerk moet verboden worden
Men moet een gecontroleerd vuurwerk plaatselijk afsteken,en het zware
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Zeer mee
oneens





knalvuurwerk en het afsteken van rotjes verbieden zowel plaatselijk als landelijk.
Weer een verbod,
Meer te verwachten van gedragsverandering via scholen
Ik vind dat de wetgeving op vuurwerk moet blijven zoals hij is , ook al is het
gevaarlijk , (daar kan je iets aan doen),t is n stukje van onze cultuur ,ik vind het
helemaal absurd dat in een verenigd Europa waarvan ik denk dat de regelgeving
overal zon beetje hetzelfde moet zijn mits mogelijk het absurd is dat in NL dan de
Gemeenten dit los van elkaar moeten kunnen beslissen net als die milieuzones t is
te gek voor woorden en pure willekeur en discriminatie , autorijden is ook gevaarlijk
en fietsen helemaal denk dat er jaarlijks meer doden en gewonden vallen onder bv
de fietsers en het hele jaar door , gaan we dat dan ook verbieden ? t is veel
gevaarlijker en ook veel duurder voor de verzekeringsmaatschappijen die agressie
tov hulpverleners is vreselijk maar dat is een mentaliteits en gedragsprobleem waar
men beter aandacht aan kan besteden als roken of drinken onder de 18 ....
Mogen we gewoon eens per jaar feestvieren stelletje mieren zeikers eventueel
tradities moeten blijven laat nog meer vluchtelingen en dat soort gespuis hier
komen met hun idiote opvattingen
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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.

6 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien
in uw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=302)
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op vraag "6 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:


















31.12. tot twaalf uur s’nachts een algeheel verbod op knalvuurwerk
Alleen bij speciale gelegenheden
Alleen op bepaalde plekken toestaan en korte tijd.
Alleen sier vuurwerk
Alleen siervuurwerk toestaan
Alleen vanaf 22.00 uur op oudjaar tot 01.00 uur en strikt handhaven. Niet al dagenlang tolereren!
Alleen vuurwerk binnen de bebouwde kom, liefst op aangewezen plekken.
Alleen vuurwerk op door de gemeente vastgestelde plekken
Als er nu eens een verbod op die knal bommen.
Als men al vuurwerk af mag steken, dan graag op vaste tijden en goede controle en alleen echt
met aparte festiviteiten. En dan duidelijk meldingen van maken.
Betere handhaving buiten de uren om
Centraal gecoordineerd vuurwerk.
Centraal vuurwerk
De gemeente biedt de burgers een groots vuurwerk aan op een centrale plaats, waarbij vele
burgers aanwezig kunnen zijn.
Een centrale plek voor siervuurwerk.
Een gemeentelijk georganiseerde vuurwerkshow
Éen vuurwerk, zoals vroeger door de gemeente bepaald
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Een vuurwerkshow door gemeente geregeld en gecontroleerd.
Enkel vuurwerk toestaan op van te voren bepaalde plekken en tijden
Geen verbod, wel betere handhaving wat betreft tijden
In iedere wijk een gecontroleerd vuurwerk
Knal vuurwerk mag van mij verboden worden. Siervuurwerk mag wat mij betreft gewoon
afgestoken worden.
Niet in de buitengebieden waar dieren zijn en strikte handhaving van afsteek tijden van 22.00u
tot 01.00u.
Nog meer handhaving op overtreders
Of wat nog beter is dat de gemeente zelf vuurwerk op een plek afsteekt en nergens meer eigen
vuurwerk in de gemeente.
Om liefhebbers tegemoet te komen, één centraal vuurwerk wat maximaal 15 minuten duurt.
Op een centrale plek
Op een plaats vuurwerk.
Op vaste locatie's waar dan ook eventueel hulporganisaties bij zijn, deze locatie's bevinden zich
hoe dan ook niet in de directe woonwijken
Openbare plekken met toezicht!
Plaatsen aanwijzen waar al het vuurwerk mag afgestoken worden, zodat liefhebbers zich kunnen
treffen, en kijkers weten waar ze moeten zijn, kan dus ook in het centrum, honden liefhebbers
kunnen zich dan een uitlaatgebied zoeken die vuurwerkvrij is.
Pleinen waar het afgesoken mag worden tussen bepaalde tijden, met toezicht en medische
voorzieningen.
Professionals aan t werk..op pleinen in Kerkrade vuurwerk laten afsteken door brandweer of
ander gespecialiseerde personen.Zou ook sociaal evenement zijn.Dan gaat toch iedereen met zijn
flesje champagne naar het plein..kunnen we ook onze buren en wijkbewoners een goed
nieuwjaar wensen
Speciale plekken inrichten
Strikt tijdbestek voor het afsteken van vuurwerk invoeren: 00:00 tot 00:30 uur (bij vroegtijdig of
later afsteken van vuurwerk zero-tolerance / geldboete en taakstraf op EHBO en/of dierenasiel
en/of veteranensoos (minderjarigen verplicht vergezeld door hun ouders).
Verbod op knalvuurwerk en strengere maatregelen wat betreft het afsteken ervan.
Vuurwerk centraal georganiseerd in de stad op Oudejaarsavond. En verder niks.
Vuurwerk laten afsteken op een aantal vaste lokaties in de gemeente
Vuurwerk op aangegeven gebieden, in iedere wijk een plein of straat.
Vuurwerk overal toestaan, wel alleen op afgesproken en angekondigde tijden
Vuurwerk toestaan binnen kleine openbare zones. Een spetterende show door de gemeente en
voldoende toezicht en boetes bij overtreding
Vuurwerk toestaan op aangewezen plekken.
Vuurwerk verbod, enkel op een lokatie een vuurwerk. BV in de Ham. Zo was dat vroeger ook wel
eens. Voor de rest verbod op vuurwerk!!
Vuurwerk wordt steeds gevaarlijker, omdat het extremer wordt.
Vuurwerkshow door de gemeente georganiseerd
Vuurwerkshow op een centraal punt door gemeente georganiseerd met randprogramma. qua
muziek. Hierdoor lok je mensen naar een centraal punt en beperk je overlast qua geluid en
rotzooi in de woonwijken. Kan me nog herinneren hoe gezellig en prachtig het vroeger was met
koninginnedag toen vanaf hethambos vuurwerk werd afgeschoten stond het van de markt tot
station zwart van de mensen
Vuurwerkverbod op plaatsen zoals verzorgingstehuis en plekken waar dieren gehouden worden
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Toelichting
















Als men zo graag iets wil verbieden begin eens met het suikerfeest e/d dat levert meer overlast
op dan iets wat al eeuwen als ''normaal'' word gezien in ons land
De maatschappelijke kosten en overlast van vuurwerk (rotzooi, milieu, herrie, angstgevoelens bij
mens en dier) wegen bij lange na niet op tegen het plezier dat enkelen hieraan beleven.
Deze vaste vuurwerkplekken door deskundigen vooral VEILIG te laten inrichten.
Een vuurwerk van gemeente kerkrade
Hier lijkt het me het gemakkelijkst te zijn toezicht te houden, dat de zaak niet uit de hand loopt
Knal vuurwerk vind ik sowieso heel vervelend voor alle dieren.
En vuurwerk is ook slecht voor het milieu.
Ik zou desondanks niet iedereen het plezier willen bederven, maar ik zou het voor iedereen
alleen toestaan van 23.30 tot 0.30 uur bijvoorbeeld.
Desalniettemin vind ik het , vooral siervuurwerk, met mate, wel mooi.
Ik zou zelf fijn vinden als er siervuurwerk door de gemeente zelf zou worden afgestoken, maar
dan niet langer dan vijf minuten bijvoorbeeld. Want het hoeft niet te duur te worden, helemaal
niet nodig, het gaat om het idee.
Met vuurwerk op openbare plekken, daaronder versta ik vuurwerk onder toezicht van de
gemeente.
Op een centrale plek een groot vuurwerk organiseren onder verantwoordelijkheid van de
gemeente.
In verschillende landen gebeurt dit ook al . Persoonlijk meegemaakt in Nieuw -Zeeland, geen
enkel vuurwerk vooraf, alleen centraal, perfect. Vebod op alle ander soort vuurwerk.
Op openbare plekken en eventueel onder toezicht of begeleiding van professionals moet
vuurwerk kunnen. Maar alleen op die plaatsen waar geen overlast is voor de bewoners, en
dieren. Agressie tegen hulpverleners moet sowieso flink aangepakt worden. Flinke straffen, geen
taakstraffen of iets dergelijks. Ook de bemoeienissen van omstanders flink straffen.
T zal allemaal wel weer vreselijk veel geld kosten en uiteindelijk niet veel helpen ?
Veiliger
Wel sterkere controle op gebruik illegaal vuurwerk (afsteken.) Deze zijn mijns inziens n.l. de
boosdoener voor de vooral geluidsoverlast. Tevens het a.sociaal gebruik van het vuurwerk.(
mensen achterna gooien) meer voorlichting op scholen is misschien een uitkomst.
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6.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=276)
Toelichting (76%):
































(Sommige) mensen en bijna alle dieren hebben hier ernstige overlast van Bovendien is het slecht
voor het milieu.
1 groot vuurwerk zou super zijn
Aangezien het tegenwoordig alleen nog kan door iets helemaal te verbieden, iets van vrijheid
wordt misbruikt dat ziet men nu al jaren !
Afsteken vuurwerk centraal houden. heel veel mensen en dieren vooral worden hier gelukkig van
want vooral het knalvuurwerk veroorzaakt een hoop leed bij de dieren. Tevens zal de troep die
achterblijft bij georganiseerd afsteken van vuurwerk georganiseerd opgeruimd worden.
Alleen door gemeente georganiseerd vuurwerk afsteken
Alleen nog door professionals vuurwerk af laten steken
Alleen vuurwerk wat door de gemeente afgestoken wordt
Allemaal samen kijken. Op een grote plaats
Als een groot vurwerk gehouden wordt is er minder overlast en kans op ongelukken.
Als er mensen zijn die zich niet aan de regels houden van het afsteken van vuurwerk of teveel
alcohol op hebben. Zou men kunnen handhaven!
Als het op bepaalde plekken is toegestaan wordt het ondoorzichtig. of wel of niet is het meest
helder
Als je niet kiest voor een algeheel verbod, valt er niet te handhaven. Mijn belangrijkste argument
is dat de 10 duizenden honden in Kerkrade helemaal in paniek rakenvan de knallen!
Beperking overlast ouderen, huisdieren
Blijft legaal, iedereen die wil kan het afsteken, zodat liefhebbers zich kunnen treffen, en kijkers
weten waar ze moeten zijn, kan dus ook in het centrum, honden liefhebbers kunnen zich dan een
uitlaatgebied zoeken die vuurwerkvrij is, volgens mijn mening ook makkelijker te controleren, bij
niet nakomen hoge boetes uitdelen vooral het eerste jaar
Brengt een hoop overlast en agressie van de jeugd als men er iets van zegt. Bovendien zag ik
graag dat als iemand gewond wordt door vuurwerk, de kosten van genezing, verzorging etc. zelf
gaat betalen. Ik krijg ook geen verzekeringsgeld als ik gedronken heb achter het stuur of de
gordel niet om had.
Centraal vuurwerk
Centrale vuurwershow voor geheel kerkrade
Dan blijft het onder controle
Dan is de eventuele overlast beheersbaar terwijl mensen toch vuurwerk mogen
afschieten/bekijken
Dan is de overlast beheersbaar
Dan is het gecontroleerd, dus veiliger!!
Dan legt men toch een beperking op.
Dan weet ieder waar hij aan toe is, denk ook aan de fauna.
Dan weet iedereen waar hij aan toe is. En niet in de ene straat wel vuurwerk en de andere niet
De enkeling niet te veel beperken, wel alleen met bepaalde feestdagen of evenementen
De hele gemeente vuurwerkvrij geeft duidelijkheid en maakt de handhaving eenvoudiger. Het
overzicht is anders ver te zoeken. In straat X mag het wel, om de hoek in straat Y weer niet.
Niemand die het nog weet.
De overheid wilt de burgers alles afnemen wat traditie is.
De overlast is met name in het centrum groot. Daarbuiten valt het mee.
De overlast word op die manier beperkt tot aangewezen gebieden.
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De politie is nu al niet in staat om te handhaven en te reageren op inbraken etc. Hoe gaan ze dit
dan handhaven?
Dit voor de veiligheid en de bewoners komen nog een keer samen
Door samen werken zou er iets moois kunnen ontstaan !
Duidelijke regel. Anders vinden mensen weer allerlei redenen om hiervan af te wijken
Een beter milieu begint met het voorkomen van onnodige vervuiling.
Één centrale plaats in de gemeente waar door specialisten onder toezicht vuurwerk wordt
afgestoken.
Een heldere duidelijke afspraak
Één vuurwerk "slachtoffer"is er een te veel
Eenieder weet dan waar vuurwerk mag worden afgestoken en kan daar rekening mee houden
Eenmaal per jaar vuurwerk afsteken. Het is een jarenlange traditie. Altijd maar weer verboden en
regeltjes ivoor vanalles is niet best.
Enkele vuurwerk onder regie van de Gemeente afsteken
Er is dan een lokaal verbod voor al die sukkels van amateurs, hetgeen meer veiligheid betekent
en minder schade in de bebouwde gebieden.
Er is niets mis met het afsteken van vuurwerk. Mits dat er ook wordt gehandhaafd op de tijden.
Het heeft geen zin om een verbod op te stellen als het de gemeente nu al niet lukt om vanaf
november de vuurwerk criminele te pakken. Ondanks dat ik een hond heb die ervoor onder de
kelder in wil kruipen denk ik dat er andere oplossingen zijn dan een verbod.
Er is teveel verboden vuurwerk in omloop. Te gevaarlijk.
Er is veel overlast
Er vallen nog altijd te veel slachtoffers. Heb geen behoefte aan lawaai
Er wordt steeds meer afgeschoten...
Gecoördineerd en gecentraliseerd afsteken van vuurwerk levert naar mijn mening veel minder
risico op.
Geen betutteling meer Door de overheid
Geen betutteling. Vuurwerk hoort bij oud en nieuw.
Geen ongelukken,geen schade ,geld op een andere manier uitgeven
Geen schrikmomenten meer, voor mens en dier
Geldverspilling
Gereguleerder vuurwerk
Gevaar
Gewoon plekken aanwijzen waar het afgestoken mag worden
Handhaving is bij vuurwerkvrij goed na te leven
Heb ik daarnet al toegelicht
Heb in de zorg gezeten en genoeg ongelukken gezien. Mijn voorkeur is totale afschaffing, niet te
spreken over de geld verspilling.
Heeft voor mij geen meerwaarde. Alleen maar overlast en kosten voor de maatschappij.
Hekel aan de vertrutting van nederland
Helemaal iets verbieden werkt niet, geef mensen een alternatief, bijv in de buitengebieden,
vuurwerk en carbit schieten
Het geeft overlast voor milieu en ouderen en huisdieren. Je weet nooit waar je ermee
geconfronteerd wordt dus kun je ook geen voorzorgsmaatregelen nemen maar als het centraal
op 1 plek is dan kun je er zelf voor kiezen of je deel neemt of niet. Op een voetbalveld etc bijv
oud rodastadium
Het hoort ook een beetje bij de jaarwisseling maar aangezien het vuurwerk steeds heftiger word
zal er toch een ander beleid aan te pas moeten komen
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Het is een traditie het nieuwe jaar inluiden en het oude achter je laten. De overlast wordt voor
99 procent veroorzaakt door het verboden illegaal vuurwerk. Tevens door mensen die door het
jaar ook al opvallen door hun asociaal gedrag. Zij zouden het niet mogen afsteken. en hier een
verbod op moeten krijgen
Het is en blijft erg gevaarljk.
Het is toch maar één keer per jaar dus leven en laten leven
Het loopt uit de hand.
Het zou mooi zijn als er op een plaats, onder toezicht, vuurwerk wordt afgestoken. bv door de
brandweer
Huisdieren worden hierdoor beschermd en vandalisme is meer onder controle
I.v.m. de huisdieren en de ouderen onder ons.
Iedereen heeft dan toch plezier
Iedereen weet dan waar men wel/geen vuurwerk mag afsteken. Voor de inwoners en ook voor
de dieren is dit prettiger.
Ik ben het geknal zat
Ik geef om dieren. Het geknal is een hel voor ze.
Ik haat het geknal en mijn hond is doodsbang ervoor
Ik heb zelf weinig problemen met vuurwerk en we kunnen wel alles gaan verbieden in nederland.
Misschien gewoon iets beter handhaven dat het binnen de tijden blijft?
Ik steek geen vuurwerk af......echter zou deze traditie van afsteken gaan missen als dit door
overheid ook geregeld zou worden. Het is voor kinderen en volwassenen heel fijn om te kunnen
afsteken. Aandacht naar veilig vuurwerk zou beter zijn.
Ik vind het elk jaar weer een belevenis en een mooie overgang naar een nieuw jaar
Ik vind het veel te gevaarlijk, vooral het illegale vuurwerk, en het karbiet,en het veroorzaak veel
te veel overlast voor mens en dier.
Ik vind vuurwerk afsteken door leken gewoon te gevaarlijk, en dan zeker dat de kans er is, dat
drank in het spel kan zijn.
Ik vind vuurwerk heel gevaarlijk , had echt gehoopt dat het verboden zou worden. Het zou mij
inziens beter zijn het alleen op openbare plekken toe te staan , geregeld door professionele
mensen met de burgers als toeschouwer. Of anders meer toezicht op straat , liefst ook nog
Politie in burger , dat er een politieauto rond rijdt zo nu en dan , dat maakt al geen indruk meer
helaas.
Ik vind vuurwerk vooral een probleem voor dieren en dan heb ik het niet over huisdieren,
In de binnenstad/kern(en) is dit volgens mij te gevaarlijk en veroorzaakt het ook te veel vervuiling
In het stadspark
Investeren in voorlichting, preventie, opvoeding, bewaking door ouders en de gemeenschap. Ik
steek ooit vuurwerk af, maar zie het heel graag en gun anderen dat plezier. Het is een keer per
jaar.
Is alleen maar overlast en milieuvervuiling
Is een traditie , mag je in ere houden.
Is veiliger
Je kan wel alle leuke dingen gaan verbieden, legaal vuurwerk op de goede manier afsteken geeft
geen overlast
Kanlvuurwerk wordt steeds harder, mensen houden zich niet aan de tijden. Ben in t bezit van een
hond, arm dier moet medicijnen krijgen om rustig te blijven en dan nog rilt ie over het hele
lichaam.
Kerkrade is een ouderen stad.Laat men zich ook zodoende gedragen.
Knal verbieden, siervuurwerk niet
Knalvuurwerk verstoord huisdieren.
Last mensen zelf beslissen
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Lijkt me veiliger en kan beter worden gecontroleerd
Meer beperking van vrijheden omdat er mensen "last" van hebben vindt ik belachelijk, daarnaast
heeft de politie en handhaving niet genoeg mankracht om te handhaven.
Mens en dier de rust gunnen, maar ook de mens het eeuwenoude ritueel om het oude jaar met
vuurwerk en harde knallen te verdrijven laten voort leven. Maar dan dan wel strikt van 00:00h
tot 01:00h
Mensen die vuurwerk willen afsteken kunnen dit in een veilige, gecontroleerde omgeving doen.
Mensen moeten al zoveel. Laat ze nu doen wat ze willen. En het geld dat ze eraan uitgeven is
toch hun eigen geld? En ik heb iets te kijken 😬🙈
Miieuvervuiling, overlast en gevaar voor zwaar letsel zowel voor eigenaar als omstanders of
passanten.
Milieu besparend, de grootste lucht vervuiler is Vuurwerk.
Milieuonvriendelijk. Mensen en dieren schrikken. Ongelukken die ermee gebeuren.
Minder overlast in de kernen, geen vuil op straat, en veel minder vernielingen en minder
ongelukken
N.v.t.
Niet alleen voor de div verwondingen en alg gezondheid maar tbv milieu en de rotzooi die
achterblijft
Niet alles verbieden maar ben wel bang dat als je op bepaalde plekjen wel mag er weer geen
handhaving is op andere plaatsen.
Nou gewoon niks kost een hoop is niet goed voor het milieu en de beesten zijn er ook niet blij
mee
Om de wijk te ontlasten voor illegaal vuurwerk
Om vuurwerktoerisme richting andere gemeentes te voorkomen.
Omdat dan niet de gehele gemeente vol ligt met afval van het vuurwerk maar vooral de
veiligheid dan ibeter gewaarborgd is.
Omdat de hele gemeente vuurwerkvrij niet redelijk is en niet te handhaven. En enkel vuurwerk
op openbare plekken is weer te ruim en enkel in de binnenstad te beperkt. Ik kan me voorstellen
dat juist in de binnenstad vuurwerk mogelijk zou moeten zijn, maar wel op een specifiek
aangewezen plek en tijd.
Omdat de mense die het afsteken nog te lui zijn voor de rommel opte ruimen
Omdat handhaven niet te doen is en daardoor nog meer emoties ontstaan
Omdat het voor mens en dier gewoon te HARD is.
Omdat hier een hele groep mensen blij van worden!
Omdat mensen anders niet leren om voorzichtig te zijn. Daarnaast is procentueel de schade
minimaal.
Onverwacht vuurwerk lang voor en na Oud en Nieuw is een ware terreur als je dieren hebt.
Handhaving werkt niet. Daarom geen vuurwerkverkoop meer en opgevoerde controle op illegale
import. Laat iedere vuurwerkliefhebber genieten van een show op de avond zelf.
Op de eerste plaats is vuurwerk verschrikkelijk voor alle dieren (door vuurwerk is onze hond nu
dood!), vuurwerk is slecht voor 't milieu.
Op deze manier blijft controle mogelijk
Op deze manier kunnen veel ongemakken voor mens en dier voorkomen worden.
Op deze wijze mag de jeugd toch lekker hun ding doen maar uitsluitendop de bestemde plekken
Op dit moment is het afsteekverbod in de dagen voor en na oud op nieuw al niet te handhaven.
Een totaal of wijkverbod derhalve ook al niet. Investeren in veiligheid, scholing en sociaal besef
zet veel meer zoden aan de dijk. Ok op andere gebieden.
Op openbare plekken en onder toezicht gebeuren er geen of minder ongelukken. (2x)
Overlast blijft overlast.
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Overlast in de buurt, de rotzooi die overal blijft liggen en om de dieren meer rust te geven. Ook
zijn er leukerds die overdag menen om jouw en je hond na te gooien met rotjes....
Overzichtelijk en beheersbaar
Pijlen enz is ok maar knal vuurwerk overdag is niet goed dus handhaven
Plekken dienen aangewezen te worden om een goede verdeling over de gemeente te krijgen
zodat iedereen bereikt kan worden.
Probeer vuurwerk beheesrbaar tehouden verbieden brengt niets
Rde troep die achterblijft en de enorme herrie.
Reeds toegelicht onder punt 5. Wellicht dat er dan ook minder overlast is voor mens en dier en
minder vernielingen/ schadegevallen, waar uiteindelijk de gemeenschap voor moet opdraaien.
Slecht voor milieu, onnodige gelduitgave, storend voor mens en dier, gevaarlijk voor gebruiker en
anderen.
Te gevaarlijk
Teveel dieren hebben er last van.
Toezicht houden op soort vuurwerk
Tradities mogen in ere gehouden worden. Eigen verantwoording van de burger.
Vanwege de overlast voor mens en ook dier en het gevaar met de daarbij horende kosten als het
mis gaat ( denk aan Seh bezoek, blijvende letsels waardoor arbeidsongeschikt, brandgevaar enz)
Vanwege de veiligheid
Veel minder troep op straat,huisdieren minder last.Denk aan de huisdieren
Veel overlast - veel kosten voor opruimen
Veel te veel rotzooi
Veel voordelen.Buiten het sociale winstpunt,ook veel geschikter voor onzer aller huisdieren,veel
minder opruimwerkzaamheden voor de gemeente,veel veiliger
Veilig en veel mooier
Veilig, gecontroleerd
Veiliger (3x)
Veiliger en minder irritant
Veiliger en vaste tijden , beter op te ruimen en is ook beter voor de dieren
Veiliger voor mens en dier. Het liefst nog afgestoken siervuurwerk door professionals, dan heb je
er nog wat aan.
Veiliger, komt milieu ten goede qua luchtvervuiling, luiden van kerkklokken is een goed
alternatief
Veiligheid (3x)
Veiligheid en milieu, de rommel die achterblijft en de putten verstopt.
Veiligheid en toezicht
Veiligheid voor alles
Veiligheid voorop
Veiligheid.
Veiligheid/ brandgevaar
Verantwoordelijk voor eigen veiligheid ligt bij de burger, overlast bestrijden bij de gemeente
Voor angst voor vuurwerk een heel stuk te beperken. En ik heb,het idee dat de controle op het
afsteken van vuurwerk dan beter te handhaven is. Daarbij scheelt dit denkelijk een enorme troep
die gemeente niet hoeft op,te ruimen.
Voor de algemene veiligheid en ook om de niet goed te controleren/in te perken overlast,
veroorzaakt door vuurwerk, in dagen voor oud op nieuw tegen te gaan.
Voor de veiligheid en om de overlast te bestrijden
Voor gebruikers, inwoners en handhavers overzichtelijker; minder overlast
Vooral veiligheidsaspecten en controle in de gaten houden.
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Vooral het knal vuurwerk treft veel gewonden en veroorzaakt veel overlast.
Vuurwerk door particulieren is gevaarlijk en geeft veel overlast
Vuurwerk geeft veel overlast voor mens en dier.
Vuurwerk geeft zo veel overlast en regulering blijkt niet te werken ...
Vuurwerk hoeft voor mij helemaal niet.
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het afsteken ervan.
Vuurwerk hoort bij oud en nieuw.... Feestelijk
Vuurwerk hoort erbij. Knalvuurwerk en vuurpijlen niet
Vuurwerk hoort nu eenmaal bij oud en nieuw maar de knallerij maakt dieren gek en
onhandelbaar. En de tijden alleen maar om 12u snachts tot 2u
Vuurwerk hoort tegenwoordig in de handen van professionals.Er moet mijns inziens een
verkoopverbod komen op vuurwerk omdat er te veel illegaliteit in zit.Bovendien vindt ik het elk
jaar weer een verkwisting van geld en bovendien een niet te verwaarlozen milieu vervuiling
Vuurwerk is een traditie die verbonden is aan het beëindigen van een jaar en de start van een
nieuw jaar. Dit gebeurt om middernacht 31/12 - 1/1. Pubers met tassen vol knallers die al dagen
van tevoren de wijken teisteren met oorverdovende ontploffingen heeft nergens iets mee te
maken (behalve met ouders die hun blagen blijkbaar liever kwijt dan rijk zijn).
Vuurwerk is gevaarlijk
Vuurwerk is gevaarlijk voor mens en dier.
Vuurwerk is gevaarlijk, Er wordt mee gerotzooid .
Vuurwerk is gevaarlijk, jaarlijks gebeuren er ongelukken. In mijn eigen woning is enkele jaren
geleden brand ontstaan doordat kinderen met vuurwerkpijlen gooiden
Vuurwerk is levensgevaarlijk en vreselijk voor honden en katten. Handhaven doet men toch niet
Vuurwerk is niet weg te krijgen uit het denken van vel mensen. Ik zou het graag helemaal niet
meer zien. Milieu vervuiling.
Vuurwerk is zeer schadelijk voor de natuur (vogels, huisdieren, incl.)
Vuurwerk levert milieuvervuiling in de lucht en afval op en veroorzaakt schade aan personen,
dieren en goederen. Ik vind het gevaarlijk en vind dat het 'plezier' niet opweegt tegen de schade.
Vuurwerk neemt steeds meer de proporties aan van "zo hard mogelijk" en gevaarlijker.
Vuurwerk is m.i. bedoeld om uiting te geven aan blijdschap, maar niet om te overtreffen in
lawaai en gevaar..
Vuurwerk op LHC terrein onder toezicht brandweer en evt. hulpverleners
Vuurwerkliefhebbers kunnen dan toch ervan genieten terwijl de veiligheid gewaarborgd is.
We worden dagen vantevoren al gek van het geknal om nog maar te zwijgen over de
vernielingen
Weg ermee. Denk ook eens aan de dieren en de rotzooi die op straat achter blijft.
Zie anders bij vorige vraag
Zie antwoord bij 6
Zie boven
Zie het nut niet in van vuurwerk. Afsteken ervan kent alleen verliezers
Zie hierboven
Zo kunnen liefhebbers toch genieten, maar blijft de overlast beperkt
Zo worden burgers, niet bedreigd door dit gevaarlijk spul om het huis.
Zo wordt tegemoetgekomen aan degenen die wel vuurwerk willen. Verder handhaven verbod op
knalvuurwerk, dus ook verkoopverbod. Zoals het nu is lijkt het in de wijk wel alsof je in een
oorlogsgebied woont.
Zoals ik al eerder vermelde, onder een gecontroleerd toezicht.
Zoals reeds eerder vermeld op een lokatie aan de rand van Kerkrade, de Ham.
Zodat er toezicht is en voor een bepaald tijdstip bijv. tussen 23 en 1 uur
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Zodat het onder controle is
Zodat men weet waar het vuurwerk wordt afgestoken en hoe laat zodat de huisdieren
beschermd worden

Weet niet (24%)
Toelichting
Toelichting: 





Als je alles maar toestaat loopt t uit de hand, het is bovendien toch echt wel
gevaarlijk, blijkt elk jaar weer, bovendien is het ook zeker niet goed voor ons
milieu.
Het veroorzaakt alleen overlast vooral voor onze huisdieren die helemaal gestrest
worden.
Niemand houd zich aan de tijden voor afsteken vuurwerk al een maand van te
voren worden we opgeschrikt door hevig knalvuurwerk.
Hier door lage risico factor op ongelukken etc.
Ik constateer dat veel knalvuurwerk wordt afgestoken bij locaties als Hambos,
Luckerheide kliniek,Hoog Anstel etc. maar ook bij de vele
ouderenappartementen.Dat is niet bevorderlijk voor de rust van deze veelal zieke
mensen. Maar ik wil ook pleiten voor de vele dieren die hier last van hebben.
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7 ‘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%

(n=293)

31%

30%

25%

25%
19%

20%
15%

12%

11%

10%
5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 7 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 56% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 23% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens






Als er geen landelijk vuurwerkverbod komt, dan maar lokaal vuurwerkverbod.
Gemeentes zijn beter in staat een inschatting te maken van zones dan een
landelijke regelgeving.
Vraag is voor mij niet relevant, daar ik voor een geheel verbod ben
Zie antwoord bij 6

Mee eens
Neutraal





Ik zag het echter liever landelijk geregeld
Deze passende balans zal nog moeten blijken
Ongelukken gebeuren door onverantwoord gedrag rondom vuurwerk. Lijkt me dat
dat niet minder is als je alleen op een bepaalde plaats vuurwerk mag afsteken.

Mee
oneens




Het verbod zou landelijk moeten zijn.
On eens dat is gewoon vragen dat mensen in de buurgemeenten gaan oudejaars
vieren, gaat er dadelijk weer een concurrentie strijd los barsten onder drk van
horeca lobby's
Ongelukken met vuurwerk kan overal plaatsvinden wanneer leken dat doen, Wel
kan door de juiste plaats te zoeken overlast worden voorkomen.



Zeer mee
oneens






Buiten dat t weinig zal helpen zal het juist voor ongelukken en gewonden zorgen
op die straks overvolle plekken en met nog meer mensen mss nog meer agressie
tov de hulpverleners ?
Er wordt geen vuurwerk meer afgestoken.
Ik ben voor een geheel vuurwerkverbod. Zie 6.1
Veiligheid is afhankelijk van individueel gedrag, niet van een algemeen verbod.
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Weet niet



Vuurwerkverkoop hoort landelijk te zijn. Kabinet kiest voor de ondernemers die
eraan verdienen ten koste van het milieu



Rare vraagstelling
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8 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=277)
Tip (59%):




































1 groot jaarlijks vuurwerk op een goede plaats en verder verbieden
1 groot vuurwerk waar iedereen vn kan genieten
A
Afsteken alleen van 22.00u tot 01.00u inleverpunten voor overgebleven vuurwerk en
opruimverplichting
Afsteken van vuurwerk op 31-12 vanaf 20.00 uur t/m 02.00 uur op 1-1. En daar ook op
handhaven
Algemeen verbod mischien uitzonderin voor bv gem zelf om op bep plekken vw te ontsteken.
Alle handhavers en politiemensen inzetten en meteen verbaliseren
Alleen op markt, Olmenplein, Dr.Ackensplein, Heiveldplein enz.
Alleen toestaan op openbare plekken.
Als boven vermeld. Wanneer er op een centrale plaats vuurwerk wordt afgestoeken, brengt dit
ook mensen bijeen om samen het nieuwe jaar in te luiden.
Als Er vuurwek is, zorg Dan ook voor handhaving van de regels
Als je in de ene wijk wel vuurwerk toestaat en de andere niet dan gaat iedereen naar de wijk
waar het wel is toegestaan .En zodoende die wijk alles over zich heen krijgt.Vuurwerk geheel
verbieden en streng straffen voor degene die het aan zijn laars lapt.Een oplossing zou zijn een
vuurwerkshow door de gemeente of provincie georganiseerd.In andere landen gaat dat prima.
Als vuurwerk, dan op 1 plek, bijvoorbeeld op markt kerkrade
Alternatief klokkenluiden bij middernacht van oude naar het nieuwe jaar of op een locatie alle
vuurwerk daar afschieten, wie vuurwerk afschiet, moet de volgende dag, ook zijn eigen troep
opruimen,.
Beter handhaven vooraf aan oud en nieuw
Beter toezicht
Betere handhaving en bereikbaarheid van handhaving voor meldingen. En eventueel zelfs
middels microfoons uitpijlen waar het vuurwerk wordt afgestoken.
Buiten locatie's aanwijzen
Centrale plek voor siervuurwerk, bijv. bij het kapelletje in de Ham en streng handhaven verbod
knalvuurwerk.
Centrale vuurwerkshow in centrum
Controle op werk groenvoorziening
Controleer op dat buitenlandse spul en beboet hiervoor (2x)
D
Dan kiezen voor openbare plekken
De Gemeente zou de mensen die graag knallen horen een verzorgde reis naar Syrië of een ander
oorlogsgebied moeten aanbieden!
Denk aan de huisdieren.Megaland prima locatie.
Dit heb ik al in eerdere vragen beantwoord. En indien het toch in de wijken gebeurd
Doe beter de tijden handhaven en als het daar buiten is beboeten
Doe het niet.
Doe het zelf
Echt beter handhaven,hier aan de tunnelbak begint men al ruim een maand van te voren.
Ee
Één centraal georganiseerd vuurwerk, rest vuurwerkvrij
Een centraal vuurwerk, mogelijk verdeeld over Kerkrade Centrum en West.
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Een centrale vuurwerkshow voor kerkrade
Een centrale, goed gelegen plek is voorlopig het oud ziekenhuisterein
Een gecontroleerd vuurwerk voor iedere wijk
Een verbod of voorschrift kan niemand wat bommen als er niet gehandhaafd wordt en er aan
overtredingen serieuze consequenties worden verbonden.
Een vuurwerkshow op Oudjaarsavond. Verder totaal verbod.
Eigen siervuurwerk Roda Stadion
Enkel op daarvoor bestemde plekken en onder toezicht.
Er moet dan ook goed gehandhaaft worden. Nu heb je al weken van te voren last van rotjes
gooiende jeugd.
Er ook werkelijk op toezien dat er geen (illigaal)vuurwerk wordt afgestoken.Strengere regels
aangaande jeugd.Misschien zelfs extra inzetkrachten om de politie te ondersteunen.
tie
Er wordt toch niet geluisterd, waarom dan een tip.
Ergens ver weg moegelijkheid geven om af te steken
Extra personeel zodat er ook gereageerd kan worden bij overlast meldingen. Het zal een aantal
jaren duren voordat mensen in staat zijn zich aan te passen
Gecentraliseerd, Gecoördineerd en op een vast te stellen tijdstip.
Geen vuurwerk in het centrum, maar een georganiseerd vuurwerk (b.v. bij de Rodahal
Geen werk insteken , het gebeurt toch
Geheel verbieden en desnoods denken over een door profesionels gegeven oud en nieuw knal
Gemeente vuurwerkvrij! Misschien de optie om als gemeente een klein vuurwerk te organiseren.
Kosten zullen minder zijn, dan het herstellen van schades en evt. opruimen van vuurwerkresten.
Geschikte openbare plekken benoemen
Gewoon verbieden
Goede voorlichting, geen verbod of betutteling.
Handhaven (3x)
HANDHAVEN
Handhaven!!
Handhaven. Niet alleen in centrum.
Handhavers laten op treden. En vooral niet de andere kant op kijken!
Hard aanpakken, streng naleven van de opgestelde regels.
Hard optreden 0 tolerance!
Heb geen tip. Doen toch wat ze willen.
Helemaal verbieden die troep
Het moet niet milieu belastend zijn en kort van duur
Het moet wel gehandhaafd worden. Zonder handhavingscapaciteit geen regels stellen.
Hou een referendum onder de burgers.
Ik ben alleen voor vuurwerk afgestoken door gemeente zelf en daardoor op een veilige manier
In de buitengebieden buiten de toegestane tijden beter handhaven
In diverse kleinere plaatsen is voldoende ruimte om onder toezicht/begeleiding vuurwerk af te
steken
In elke wijk een open plek reserveren voor oud en nieuw en/of speciale feestdagen zoals
koningsdag zoals dat vroeger door professionals werd afgestoken.
In samenwerking met verenigingen organiseren. Goed verdelen over de wijken.
Indien toch, laat het gebeuren op rustige buitengebieden, zoals bv RodastadionInformeer uw burgers goed
Invoeren
Kies zorvuldig te plaatsen uit waar het vuurwerk veilig kan worden afgeschoten
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Kijk waar het in de gemeente mogelijk is een plek voor zuiden, een voor het noorden enz. waar
het vuurwerk kan worden afgestoken.
Knal verbieden, sier niet
Laat een ieder van oudejaars nacht genieten, mens en dier!
Laat ieder het zijne, zoveel politie is er niet meer om voor de veiligheid te zorgen
Leer mensen omgaan met gevaren (en niet allen vuurwerk)
Let meer op het duitse vuurwerk uit de supermarkt, dat is hier niet legaal maar geen
grenscontrolle op
Lokaalverbod meteen invoeren en vuurwerk op centrale plek organiseren.
Maak één centraal vuurwerk vanuit de gemeente. De schade die nu ieder jaar ontstaat door het
afgestoken vuurwerk in de openbare ruimte dekt de kosten voor zo'n gemeentelijk vuurwerk
ruimschoots.
Maak mensen b
Meer blauw op straat voor controle
Meer controle
Meer en beter toezicht zou al schelen en meteen boetes uitschrijven
Meer handhavers die sneller terplekke kunnen zijn en een tijdelijk nummer wat ook buiten
kantooruren bereikbaar is voor melding van overlast
Moeilijk.
Mooi gecontroleerd vuurwerk op openbare plekken!!
Niet invoeren
Niet verbieden ( er is wetgeving) maar voorlichten
No tolerance
Of wat nog beter is dat de gemeente zelf vuurwerk op een plek afsteekt en nergens meer eigen
vuurwerk in de gemeente.
Ook geen gemeentelijk vuurwerk
Op "knal"vuurwerk al maanden voor oud/nieuw beter handhaven
Op de dagen voor oud op nieuw extra krachten inzetten om op straat, ook overdag!, te
controleren.
Op enkele plaatsen vuurwerk afsteken door de gemeente georganiseerd.
Op Ouderjaarsavond op een centrale plaats in de gemeente vuurwerk afsteken. Mensen kunnen
bv vuurwerk afgeven en de Gemeente Kerkrade kan zelf vuurwerk sponseren
Or
Organiseer zelf vuurwerkshow / aftelmoment voor de rest van de gemeente verbod
Overtreders rotzooi van vuurwerk laten opruimen
Personen bij handhaving aannemen die wel optreden
Regel het centraal
Regel niet alweer iets........ Er wordt al veel te veel geregeld in dit land
Reguleer het vuurwerk meer.
Steek er geen tijd en geld in om te onderzoeken want het valt niet te handhaven of je zou op
iedere hoek van de straat een agent. C.q handhaver moeten zetten. Denk dat deze tijd en
mankracht aan urgentere zaken besteed kunnen worden.
Steek s uw kop in het zand en laat dit gedoe aan ons voorbij gaan aub
Stel geen vuurwerkverbod in, maar besteed meer aandacht aan het geven van voorlichting over
de risico's van het afsteken van vuurwerk (veiligheidstips).
Stel in en handhaaf! Het handhaven in het algemeen dient meer prioriteit te krijgen
Stel.alheheel verbod in
Stoppen met vuurwerk
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Streng handhaven bij afsteken vuurwerk buiten de toegestane tijden
Tijdstippen voor vuurwerk alleen buiten winkeltijden.
Top
Totaal verbod.
Totaal vuurwerk verbod met hoge boetes.
Totaalverbod betekent dat het stiekem gebeurd. Als je het zo inricht dat er ook iets te doen is
(muziek, hapje, drankje) en er veiligheid is (brandweer, ambulance, politie) heb je eea afgedekt.
Uiteindelijk is diegene die het vuurwerk afsteekt 100% verantwoordelijk. gebeurd er iets dan
moet die ook kosten wat kost op de klaren zitten. Als ouders de kinderen vuurwerk laat afsteken
zullen de ouders ook voor de schade moeten opdraaien, ook al kost dit tonnen.
Vaste tijden en meer boetes uitgeven
Veel strenger optreden!!
Verbied (knal)vuurwerk en organiseer als gemeente een mooie vuurwerkshow.
Verbied vuurwerk en steek een siervuurwerk af
Verbieden in de hele gemeente.
Verbieden of alleen in verre buitengebieden
Verbieden ook ivm veiligheid en verwondingen
Verbieden wordt moeilijk dus begin met de verkoop aan banden te leggen
Verbod en alleen op voorgeschreven plaatsen mogelijk
Verkoop zelf het vuurwerk, dan heb je niet onmogelijke knallers
Verkopppunten gaan bekijken en niet iedereen gemakkelijk laten verkopen. Mogelijk zelfs nog
dat er maar enkele verkooppunten bestaan die door gemeente deels worden beheerd. Verkoop
dan ook organiseren per wijk.
Vooraf meer controle op de iligale handel
Voorlichting op scholen, inclusief ouders
Vuurwerk afsteken op bepaalde plek onder toezicht van kundig personeel
Vuurwerk afsteken vanaf 18.00 uur op 31 december tot 1.30 uur 1 januari
Vuurwerk op daarvoor aangezen plekken.
Vuurwerk op een mooie locatie
Vuurwerk op een plaats door professionals
Vuurwerkbeleid zoals het nu is, prima. Handhaven op illegaal vuurwerk kan beter
Vuurwerkverbod rond hondenuitlaatplekken
Vuurwerkverbod voor Kerkrade en vuurwerkshow ergens aan de rand van het dorp
Wees duidelijk en controleer !
Wijs vier locaties aan in Kerkrade waar georganiseerd vuurwerk wordt afgestoken waardoor
iedereen die wil genieten van het mooie siervuurwerk dat ook kan doen! Geen loslopende jeugd
die met super knallers door de wijken lopen en de zware knallen veroorzaken dagen lang.
Wijs vuurwerkplekken aan en zet in op sterke en strenge handhaving.
Wil je vuurwerk verbieden zorg dan voor een groots eigen vuurwerk show in elk stadsdeel.
Zeer strikte handhaving en hoge straffen voor overtredingen, anders gaat het niet werken
Zie 6 en 6.1
Zie bovenstaand verhaal.
Zie mijn antwoord bij vraag 6.
Zie mijn toelichting.
Zie punt 6
Zie punt 6.
Zie tip boven
Zie toelichtingen voorgaande vragen
Zoals reeds vermeld: op bepaalde openbare plekken met toezicht!
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Zoals vermeld in punt 6.1
Zoek een mooie plek uit, en regel het nog dit jaar!
Zoek het maar uit
Zoek in elke wijk een geschikte locatie om de voorpret te behoudenen voor de jeugd. na 23.30
uur is het gewoon vrij zoals gebruikelijk tot 02.00 uur. Wie zich niet aan de zone's houd zou gelijk
zonder tussenkomst van een rechter een taakstraf in het sociaal domijn moeten krijgen
Zorg ervoor dat dat ook afgedwongen kan worden.
Zorg voor een vaste plaats in elk deel van de gemeente zoals bv bij de velden van kerkrade west
voor spekholzerheide en bv hamstraat voor de gracht
Zorg voor handhaving
Zorg voor handhaving!
Zorg voor vuurwerkshows op bepaalde gebieden

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (32%)
Weet niet (9%)
Toelichting
Ik heb geen tip voor mijn
gemeente



Vraag is voor mij niet relevant, daar ik voor een geheel verbod ben
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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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