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.

7 ‘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 7 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 61% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens






Algeheel verbod op alle vuurwerk. Gelijk strrnge straffen en boetes op overtreding.
De kilo's zware metalen die de lucht ingaan...niet te geloven dat vuurwerk nog kan
in deze tijd.
Bij en landelijk verbod is politie verplicht om op te treden. Nu wordt er niets gedaan
wanneer er buiten de gestelde tijden vuurwerk afsteekt. Politie reageert niet op
hulpvraag. Er wordt vuurwerk richting mens en dier afgestoken.
Door het niet landelijk verbieden is er wederom veel ruimte voor “ misverstanden”
en voor de gebruikelijke ordeverstoring.
Een landelijk verbod is beter ,er ontstaat dan geen verwarring.
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Mee eens



Er gebeuren veel ongelukken bij afsteken van vuurwerk, de overlast is enorm zeker
met het knalvuurwerk. Het is relatief gemakkelijk om aan illegaal vuurwerk te
komen, en de controle hierop ontbreekt. De jeugd heeft schijt aan regels die
opgesteld zijn door het rijk. Ook de angst bij de dieren is enorm, ik had zelf een
hond, bij het afsteken van knalvuurwerk kroop hij compleet op mijn schoot en wist
niet waar hij het zoeken moest. Of met bind vuurwerk aan de staart van een kat..
Voor mij mag het afgeschaft worden, om dan op een locatie een groot
vuurwerkshow af te geven.
Gevaarlijk en kinderen ( meestal tussen de 12 en 16 jaar ) begrijpen dat niet !
Bovendien vind ik het lawaai net 'oorlogje voeren"
Helaas is de landelijke politiek te bang, zoals vaak. Zij ontlopen hun
verantwoordelijkheid. Maar mogelijk kunnen gemeenteraden wel een rechte rug
tonen!
Het is veel te gevaarlijk.en geeft enorme overlast
Ik heb gehoorschade opgelopen door vuurwerk, het lijken wel bommen die ze
afschieten
Vuurwerk hoort in de handen van professionals te liggen en niet in de handen van
burgers.
Vuurwerk is geen Nederlandse traditie maar dat wordt er door de voorstanders
maar van gemaakt




Gemeente lullen zich maar op los het hele jaar wordt er gezwets en op oudjaar
wordt weer voor kapitalen afgeschoten
ga maar eens op woonwagenkampen
kijken daar is alles te koop .
Ik ben voor een verbod op privé afsteken van vuurwerk maar voor een door
gemeenten gecrontroleerde vuurwerkshow.
Maak een vuurwerkfeest op een plek in elke stad met alle veiligheidsmaatregelen
Meer kracht achter het verbod

Neutraal



Misschien is een landelijk vuurwerkverbod op den duur beter te handhaven...

Mee
oneens



Er zijn specifiek tijden aangegeven wanneer vuurwerk afgestoken mag worden. Zelfs
daar wordt niet op gecontroleerd/gehandhaafd. Er is te veel bezuinigt op politie!
Knal (grond) rotjes ben ik tegen, vuurpijlen niet
Landelijk vuurwerk verbod zonder het aanwijzen van zones is niet te handhaven, er
moet een alternatief zijn.






Zeer mee
oneens







Al die betutteling ze halen al de.lol van alles af
Alleen op Oudjaarsavond moet dit mogelijk zijn. Verbieden heeft geen zin, iedereen
is zelf verantwoordelijk. Alsmede verbod op gevaarlijk vuurwerk
Als je dit gaat verbieden komt nog meer illegaal vuurwerk ons land binnen. Men kan
beter op het illegaal vuurwerk concentreren.
Moeten we nu werkelijk alles reguleren? Elke week sterft er in Nl een kind tgv
kindermishandeling, dat is een veel groter issue
Verbieden is geen oplossing dat maakt het alleen maar erger. Als je vuurwerk goed
gebruikt kan er ook niks gebeuren, helaas verpesten sommige het voor anderen.
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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.

8 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien
in uw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "8 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:
















1 groot vuurwerk evenment door de gemeente op een centrale plek. Geen vuurwerk meer voor
particulieren.
Alleen siervuurwerk,en om 12 uur niet eerder.
Centraal vuurwerk door professionele organisatie
De gemeente steekt centraal een groot vuurwerk af
De openbare plekken zijn dan aangewezen zones, niet elke openbare plek is ter beschuikking.
Een plek voor een grootse vuurwerkshow
Een regio/wijk gebonden verbod. Denk vooral aan ouderen en kinderen.
Enkel vuurwerk in het Burg Damenpark. Georganiseerd door de gemeente.
Enkel vuurwerkverbod op knal vuurwerk. Siervuurwerk accepteren
Geen nut want handhaving lijkt me onmogelijk !
Georganiseerde vuurwerkshows als alternatief voor zelf vuurwerk afsteken.
Iedereen of niemand
Op aangegeven plaatsen
Tijd voor een nieuwe traditie. Misschien mensen samen brengen met een festival iod
Verbod in buitengebied
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Verbod op zwaar knalvuurwerk, niet alleen buitenlands, maar ook in Nederland gekocht
knalvuurwerk.
Vuurwerk afsteken door gemeente op centrale plek
Vuurwerk afsteken op door de gemeente gecontroleerde plaatsen en werken met een pasje
ontvangen door gecertificeerde vuurwerkleverancier
Vuurwerk siervuurwerk afsteken door een erkende vuurwerkdeskundige, eventueel onder de
vlag van de gemeente
Vuurwerk vrije tijdzones. Mensen met vuurwerkangst en hondenbezitters weten dan wanneer
zonder overlast naar buiten gegaan kan worden.
Vuurwerkverbod in de hele gemeente, maar wel een vuurwerkshow die de gemeente
organiseert
Vuurwerkverbod op plaatsen waar (wild) dieren zijn en in de stadskern.
Vuurwerkverbod voor knalvuurwerk gedurende de dag (en pas toestaan tussen 23:00-02:00)
Vuurwerkvrije zones en alleen vuurwerk afsteken van 23.00-02.00 op oudejaarsnacht. En goede
handhaving hierop.

Toelichting











Al een aantal jaren vinden we nog steeds een aantal maanden later de rommel terug omdat de
buren denken dat ze het in de berm kunnen vegen
Blijf toch eens van onze tradities af. Zeker weer buitenlanders of linkse geitenwollen sokken
dragers die zoiets absurds kunnen bedenken.
Er wordt al zoveel verboden, bovendien hoort bij Oudjaarsavond. Dus alleen op Oudjaarsavond,
voor de hele Gemeente. Verbod op gevaarlijk vuurwerk.
Goede voorlichting! En iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.
Eventueel vuurwerk afgestoken door een gespecialiseerd bedrijf
Het gehele jaar brullen die flappen in Den Haag over het milieu en de periode met de jaar
wisseling intereseert het ze geen biet.Zo zie je dat het milieu alleen maar gebruikt wordt als
melkkoe om hun beurs te vullen en ons burger er voor op te laten draaien.
Ik zou graag zien dat er op verschillende plaatsen in onze gemeente zijn waar vuurwerk wel mag
worden afgestoken.
En voor de rest nergens meer.
Laat de gemeente samen met buurtschappen een prachtige vuurwerkshow organiseren en
verder verbod op alle knal en vlieg en sier vuurwerk. Voor dieren en veel mensen is vuurwerk
een gruwel!
Openbare plekken op events en tijd en leeftijd gebonden
Plaatselijk vuurwerkverbod is niet te handhaven.
Vuurwerk is som heel mooi. Maar overvalt veel, voor al oudere mensen.
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8.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=189)
Toelichting (77%):




































(Huis) dierenhebben er veel last van
1 groot vuurwerk voor de veiligheid
1keer per jaar vuurwerk afsteken moet kunnen. Er moet een beperking en controlle komen op
zwaar vuurwerk
Alleen een algeheel verbod is te controleren/sanctioneren
Als er gen handhaving kan plaatvinden heeft verbod geen zin
Als het georganiseerd wordt door de gemeente, met gekwalificeerde mensen is het OK
Anders is het helemaal niet te handhaven.
Anders is het niet te handhaven
Anders krijgt politie het veel te druk met talloze groepen kinderen die om de hoek vuurwerk
afsteken
Anders wordt het wel heel stil oud en nieuw.
Beter beheersbaar
Beter voor de dieren die daar leven
Beter voor de veiligheid en milieu
Beter zicht op welk vuurwerk er wordt afgestoken
Blijft dan volledig controleerbaar.
Concentreer het maar zodat ze toch ergens kunnen, maar die dampen hoeven van mij niet.
Controleerbaar en overzichtelijk
Dan is dit beter te handhaven en kan er op 1 of meerdere nader te bepalen plekken uitgekozen
worden, in samenspraak met de inwoners van de stad, waar vuurwerk gemeentelijk kan worden
afgestoken
Dan kan er rekening gehouden worden met mensen en dieren die hier niet van houden.
Dan kun je zelf kiezen of je vuurwerk wil meemaken of niet
Dat is het veiligst voor iedereen
De burger heeft eigen verantwoordelijkheid
De Grappenmaker Grapperhaus kiest weer eens voor een polderkletsmodel. Vooral niet voor of
tegen iets zijn want dan ....... Bovendien zadelt hij een andere bestuurslaag weer op met het
probleem. Dat noem ik intussen de Rutte keukentrap. Bovenaan die trap ruim je Shell
koffiebekers op en via de midden treden van de trap laat je de onderste trap de rotzooi echt
opruimen.
De huidige regels worden al niet gehandhaafd.
De overlast voor mens en dier is gigantisch. Aso’s kunnen zich uitleven.
Deelgebiedsverboden zijn ontoereikend en niet te handhaven en gaan in tegen de principes van
gelijke regels voor alle inwoners
Degene die wil knallen mag het op een afgelegen terrein doen zodat kinderen, dieren en bv
vluchtelingen met een traumatisch oorlogsverleden er geen last van hebben
Denk niet dat het te handhaven is plaatselijke verboden
Detijden inkorten ivm de dieren en flinke straffen voor die zich er niet aan houden
Deze vraag heb ik al beantwoord in 7.
Dieren zijn gevoelig voor het licht en geluid, stadskern is winkelend publiek. Het is geven en
nemen, één dag in het jaar is er vuurwerk. Agressie naar hulpverleners toe heeft niet met het
vuurwerk te maken maar met het alcohol misbruik. Dit gebeurd ook als er geen vuurwerk in het
spel is. Geheel verbieden is niet rechtvaardig voor de mensen die wel vuurwerk willen afsteken.
Doodsteek voor dieren, milieu en economie
Door de goede ervaring ermee in Frankrijk!
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Een algeheel verbod werkt niet en lijdt tot meer gevaarlijke situaties voor diegenen die het
afsteken
Een centraal vuurwerk door Gemeente organiseren
Eenduidig beleid.
Enkele plaatsen in Gemeente vuurwerk toelaten heeft als voordeel minder troep, beter overzicht
door instanties en minder overlast voor bejaarden en huisdieren. En het is nog een stuk
gezelliger als iedereen naar bepaaalde lokaties komt!
Er gebeuren teveel ongelukken en het is walgelijk dat men mensen met het afsteken van
vuurwerk aan het schrikken maakt.
Er gebeuren teveel ongelukken met vuurwerk en bovendien ondervinden mens en dier hier zeer
veel hinder en overlast van.
Er ontstaat dan geen verwarring over waar het wel en niet mag
Er wordt toch niet gecontroleerd
Er zijn genoeg alternatieven
Er zijn veel mensen met PTSS en ander trauma plus onnodige hulp en dienstverlening
Gecontroleerd en geen last
Geen vuurwerk meer: zorgt zeer zeker voor een betere luchtkwaliteit; zorgt ook ervoor dat
'kwajongens' moeten stoppen met oorverdovend knalvuurwerk buiten de nog geoorloofde tijden
laten knallen.
Geknal begint al ver vantevoren. Een hoop herrie en een heleboel steeds gevaarlijker vuurwerk.
Geluidoverlast voor dieren en de rommel die men achterlaat.
Geluidsoverlast met name voor dieren
Gewoon zo laten
Gezond verstand!
Goed overzicht welke gevaren of mogelijkheden er dan zijn op het gekozen terrein
Goede handhaving van de veiligheid is dan mogelijk mits voldoende toezicht
Heeft geen enkele meer waarde .
Het huidige beleid kan al niet worden gehandhaafd. zal de overlast alleen maar vergroten omdat
het overal stiekem is dan
Het is veiliger als de gemeente het vuurwerk afsteken organiseert
Hierdoor is een betere controle mogelijk. De ene partij heeft nog plezier aan het vuurwerk, de
andere heeft relatief weinig last ervan
Huisdieren, zieken en bejaarden raken hier zeer van slag van
Ik haat vuurwerk en de overlast daarvan, een grote minderheid meent de meerderheid te mogen
lastig vallen met hun hobby.
Ik heb de laatste jaren last van het vuurwerk (illigaal?) dat veel te vroeg in december afgestoken
wordt. Mijn vader van 98 jaar, die in het centrum woont, durft de laatste dagen van december
zelfs niet meer naar buiten.
Ik heb een huisdier, de dieren zijn vaak doodsbang voor het geknal en ik zie er totaal t nut niet
van in,en mensen houden zich niet aan de regels
Ik heb er een gruwelijke hekel aan
Ik ondervind overlast van de harde vuurwerk
Ik voelde me vaker onveilig op de fiets in de nieuwjaarsnacht.
Is een mooie traditie
Ivm veiligheid en huisdieren en andere dieren
Knalvuurwerk veroorzaakt alleen maar schade en overlast, vandaar verbod op knalvuurwerk.
Verder vuurwerkzones inrichten zoals bijvoorbeeld evenemententerrein, grote parkeerplaats of
dergelijke. Of enkel en alleen een vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente.
Laten zoals het is, hoord er nou eenmaal bij
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Lijkt me veiliger.
Meer controle en beboeten als het eerder word afgestoken dit is je eigen keuze om iets af te
steken met nieuwjaar er zijn ook andere dingen gevaarlijk waar niet zo naar gekeken word zoals
inbraken vernielingen enz
Mensen het plezier gunnen en geven, overlast voor mens, dier en milieu beperken
Minder gevaarlijke situaties, gecontroleerd vuurwerk afsteken waar mensen naar kunnen gaan
kijken als ze daar zin in hebben
Minder kans op ongelukken en minder rotzooi die blijft liggen
Minder overlast
Minder overlast mens en dier
Minimale overlast
Moet je alles verbieden?
Niet in de buurt van de zwakkere mensen van de maatschappij.
Nieuwjaar begint om 12 uur,niet eerder.
Om veiligheid te waarborgen en overlast te beperken. Handhaving bij een gedeeltelijk verbod is
vrijwel niet mogelijk. Handhaving nu is er nauwelijks, dat is dan wel nodig. Verder 1 groot
vuurwerk georganiseerd door de gemeente.
Omdat de overheid niet in staat is om handhavend op te treden
Omdat handhaven in de buurten niet te doen is
Omdat het belachelijk is om te verbieden
Omdat ik het kotsbeu ben om al weken van te voren maar knallen te moeten horen is te hopen
dat dit jaar weer de nodige ogen sneuvelen
Omdat ik veel overlast ervaar. Het is bepaald niet prettig om midden in de nacht wakker te
schrikken omdat een of ander onverlaat vuurwek loopt af te schieten op een tijdstip wat niet
mag.
Onze traditie, onze trots
Op 1 plek mag vuurwerk onstoken worden door profesionals
Op een centrale plaats b.v. glanerbrook door erkende vuurwerkdeskundige
Op openbare plekken zijn ook openbare gelegenheden in de buurt. Feestvierders concentreren
zich dan daar. Inwoners die er geen belang aan hechten houden hun rust. Ouderen hechten
gemiddeld minder aan vuurwerk maar kunnen toch van siervuurwerk in de lucht genieten als ze
niet naar buiten kunnen.
Particulier vuurwerk gebruik zorgt voor veel vandalisme & ongelukken
Rust
Safety first
Siervuurwerk is voor iedereen mooi, knal vuurwerk geeft voornamelijk alleen overlast en is het
met gevaarlijk
Thans is het geen vuurwerk meer maar eerder explosieven, daarnaast wordt vuurwerk het
gehele jaar afgestoken.
Toch in de buurt, mensen zoeken elkaar op, controleerbaar en maatregelen zijn mogelijk mbt
blussers / aanwezige brandweer ed.
TOE ZICHT HOUDEN VOORAF
Traditie, maar veiligheid staat voorop
Vanwege de geluidsoverlast en luchtvervuiling die er mee gepaard gaat
Vanwege de veiligheid en overlast
Vanwege het dieren-welzijn
Veel meer gecontroleerd
Veel mensen/kinderen zijn bang voor de veel te harde knallen
Veel te gevaarlijk als individuen vuurwerk afsteken
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Veel veiliger
Veiliger voor iedereen.
Veiliger!
Veiligervoor mens en beter en veiliger voor (bijna) alle dieren.
Veiligheid (2x)
Veiligheid boven alles
Veiligheid eerst
Veiligheid en dieren
Veiligheid en plezier van vuurwerk kan je zo bereiken.
Veiligheid is eigen verantwoordelijkheid, agressie tegen hulpverleners is een algemeen probleem
dat niets met vuurwerk te maken heeft.
Veiligheid is heel.belangrijk.
Veiligheid is ieders eigen verantwoordelijkheid, geen betutteling door de overheid
Veiligheid kan beter gewaarborgd worden
Veiligheid staat voorop.
Veiligheid van mens en dier waarborgen. Eveneens overlast beperken en meer mogelijkheden
om ingrijpen van politie af te dwingen bij overtreding.
Veiligheid, minder lucht verontreiniging
Veiligheid, sociale controle en correctie
Verbieden is niet de oplossing, en die eene dag in het jaar moeten mensen niet zo zeuren als ze
overlast hebben. Het is geven en nemen en niet alleen maar ik ik ik
Vermindering van het knallen vooraf
Voldoende toezicht en hulpverlening ter plaatse.
Voor de veiligheid.
Voor doe ene keer per jaar mogen mensen best wel wat toleranter zijn.
Voor een betere controle mogelijkheid
Vrijheid blijheid
Vuurwerk lawaai en trope en gevaarlijk
Vuurwerk heeft nadelen bij veiligheid. Huisdieren. Milieu. Schoonmaak kosten Ed. Maar tradities
zijn belangrijk. Je zult met alternatief moeten komen. Om gemeenschap bijeen te brengen.
Vuurwerk hoort bij de jaarswisseling. Feest!
Vuurwerk is belachelijk en achterhaald, gewonden, overlast huisdieren, millieuverontreiniging,
geldverspilling etc
Vuurwerk is ontzettend vervuilend en slecht voor de veiligheid en gezondheid van mens en dier..
daarnaast kost het veel geld aan schoonmaak en vandalisme.
Vuurwerk is slecht voor het milieu en voor de beurs
Vuurwerk is uit de tijd en gewoon schadelijk in meerdere opzichten!
Vuurwerk is verontreiniging en belast Moeder Aarde, fauna, flora en kosmos.
Vuurwerk totaal verbieden. En verbod ook eens echt handhaven. Overlast voor ouderen en
dieren is te groot door dat criminele tuig dat maar links en rechts te pas en onpas super zwaar
vuurwerk afsteekt en brievenbussen en vuinisbakken opblaast, zelfs auto’s probeert op te blazen.
Vuurwerkshows op vaste plaatsen (bijv. Glanerbrook), verder totaalverbod en dit dan ook
controleren. Idioten die toch met knalvuurwerk overlast veroorzaken oppakken en uit voorzorg
vastzetten, net als met andere hooligans wordt gedaan.
We worden al te veel betutteld in Nederland
Wie behalve de verkopers is er mee geholpen dat dit gevaarlijke spul verkocht wordt. Is zo'n
kleine groep dan zoeke ndie ook maar ander werk net zo als vele anderen.
Wij ondervinden zelf ook veel hinder van dat geknal! ik kan niet op tijd gaan slapen, de katten
worden gek, de straten liggen naderhand vol rotzooi
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Zie 7
Zie bovenstaande.
Zie mijn toelichting hierboven.
Zo kan er toezicht gehouden worden op een veilgig gebruik en niet de gehele gemeente na de
jaarwisseling vervuilt met vuurwekverpakking.
Zo min mogelijk vrijheden beperken, maar wel rekening houden met anderen
Zo weet iedereen precies waar hij aan toe is.
Zwart-wit werkt niet. Openbare aangewezen plekken zijn te mijden

Weet niet (23%)
Toelichting
Toelichting:



Beter toezicht mogelijk waardoor veiliger.
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9 ‘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?)
40%

(n=203)

36%

35%
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17%

16%

15%

15%

13%

10%
3%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 9 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 52% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 28% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



Mits dit niet meer door jan doedel gebeurt

Mee eens



Niet meteen natuurlijk. Er komen dan wel mensen die het toch gaan afsteken. zal
een tijdje duren voordat iedereen eraan gewend is:)

Neutraal



Een vuurwerkverbod is goed, maar zou voor het hele land moeten gelden (met
uitzondering van vuurwerkshows die de overheid organiseert)

Mee oneens



Locatie wel, veiligheid niet. Het is beter om op scholen te laten zien hoe het wel
moet
Maar wel een strenger toezicht op het gebruik ervan in alle opzichten.


Zeer mee
oneens






Weet niet



Een landelijk verbod zorgt ervoor dat er geen verwarring ontstaat, over waar het
wel en waar het niet mag. Op een centrale plaats een vuurwerkshow
Lokaal verbod is niet of moeilijk te handhaven. Handhaven kost ook teveel
belastinggeld.
Wat een gezwets stop die zooi
Zie toelichting bij 8.1
Ik ben niet op de hoogte van ons vuurwerkverbod in de gemeente. Dit zou wel de
bedoeling moeten zijn. Het tijdsbestek is al verkleind helaas.
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10 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=195)
Tip (51%):






































Afsteken tussen 0:00 en 1:30. Niet overdag.
Alleen door vuurwerkdeskundige op een centrale plaats onder de vlag van de gemeente.anders
geen vuurwerk
Alleen een algeheel verbod is te controleren
Alléén siervuurwerk zonder geluid op een aangewezen plaats en enkel alleen daar op die plek,
Alleen vuurwerk bij glanerbrook
Alleen vuurwerk door gemeente .
Als een verbod niet lukt, probeer dan wel de geldende regels te handhaven.
Als het moet: dan maar op 1 plaats in de gemeente.dan is ook evt.hulpverlening centraal
Als voor verbod wordt gekozen, zorg dan ook voor ruime handhaaf capaciteit
Begin met het verbieden van knalvuurwerk, de schade en overlast is veel te groot en zorgt voor
veel ergernis. (behalve bij de 2 personen die het daadwerkelijk afsteken, heeft niemand er
plezier van...)
Bekijk kritische en kwetsbare gebieden. Indien de iemand zich niet aan de regels houdt straf dan
ook hard. Vuurwerk thuis in beslag en zorgen dan diegene oud en nieuw niet kan vieren.
Ben gewoon duidelijk, een algemeen vuurwerkverbod en extra handhaven op de naleving
hiervan.
Beperking van het tijds limiet, licht vuurwerk de hele dag en zwaar vuurwerk van 23 tot 1 uur
Bespreek het met de gemeenteraad, als er dan een verbod komt moet er wel één plek zijn waar
de gemeente wel vuurwerk mag afsteken zoals met grotere evenementen
Beter handhaven
Betere controle.
Betuttel de bevolking niet zo.
Blijf controleren op eerder afsteken van vuurwerk dieren worden al dagen van te voren
doodsbang!
Centraal als gemeente een vuurwerk afsteken zoals in steden als Rotterdam, Amsterdam
Creëren van extra faciliteiten die aantrekkelijk zijn rond vuurwerkplekken
Dat zou een wijs besluit zijn en een teken dat de gemeente lef heeft.
Denk aan de veilkigheid van mens en dier
Direct invoeren van vuurwerkverbod
Doe het niet
DOEN, maar wel voor de gehele gemeente i.v.m. controlle uitvoerbaarheid.
Een vuurwerkverbod voor de gehele gemeente en alleen vuurwerk in bv burg. Da menpark
Flikker op met die triep
Flinke boete bij overtreding.
Ga per wijk te rade waar de behoefte ligt.
Geen knalvuurwerk
Geen lokaal ver
Geen vuurwerk meer
Geen vuurwerkverbod
Geen vuurwerkverbod. Laat mensen die eene dag van het jaar lekker vuurwerk afsteken
Geen vverbod
Georganiseerde vuurwerkshows als alternatief voor zelf vuurwerk afsteken.
Gewoon stoppen!
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Gewoon verbieden!
Goede voorlichting en strengere strfaffen voor overtreders en niet alleen een vermande vinger
Graag alle knalvuurwerk verbieden!
Handhaaf de overtreders
Handhaven (2x)
Heb eens ballen neem het voortouw en verbiedt het overal.
Helpt toch niet., de politie kan niet overal zijn.
Het werkt alleen als er ook controle is, niet meteen beboeten maar na de 2e waarschuwing
inname en beboeten
Hou Renet binnen, die ziet anders ongetwijfeld in de nieuwjaarsnacht Nazi vuurwerk waar hij
niet trots op is.
Houdt per wijk een aantal zones vrij van knalvuurwerk. Siervuurwerk mag voor mij toegestaan
blijven
In hele gemeente verbieden, anders daar waar ik woon
Laat het bij het oude
Laat mensen zelf beslissen of ze wel of niet vuurwerk afsteken. Voorkom de betutteling van de
maatschapij.
Laten zoals het is, kan al 100 jaar!!
Meer controle
Meer controle op elegaal vuurwerk
Meer handhaven
Net als in Italië gewoon op een plek buiten de bebouwde kom.
Niet in een keer afschaffen, steeds meer vuurwerkvrije wijken erbij doen.
Niet verbieden
Nieuw college heb de moed en durf om voor een totaal verbod op vuurwerk te kiezen
Onze stad vuurwerkvrij
Op 1 plaats toestaan!
Op centrale plek afsteken
Op een centrale plaats een vuurwerkshow. En streng handhaven in de gehele gemeente. Maar
wel al vanaf september. Dan begint het namelijk al.
Organiseer een vuurwerkshow op een plek waar dit veilig kan gebeuren en verbied verder het
afsteken van vuurwerk
Organiseer ergens op een velige plek een prachtige show
Organiseer zelf een vuurwerkshow, verbiedt vuurwerk in wijken en buitengebieden
Pak 1 plek ver van de huizen vandaan waar de gemeente zelf professioneel vuurwerk afsteekt.
Regel dit vroegtijdig.
Regel op centrale plek vuurwerk. Mensen kunnen dan gezellig samen kijken en meer genieten.
Geen rotzooi en veel veiliger.
Regel zelf het vuurwerk mbv professionele organisatie
Snel verbieden dit gevaarlijk en overlast veroorzakend gebruik
Steek op een paar plaatsen onder deskundige leiding (mooi) vuurwerk af.
Steek vuurwerk af bij Glanerbrook
Stel bepaalde plaatsen in waar het wel mag en de rest niet en handhaaf dan ook
Stel het in
Stoppen
Strenger optreden tegen te vroeg afgestoken vuurwerk. Ik heb het idee dat hier vroeger beter
opgetreden werd. De jongeren, die betrapt werden, moesten naar bureau Halt. Bestaat dit niet
meer?
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Tijden aangeven en lokaties aanwijzen wanneer en waar vuurwerk is toegestaan. Betere
handhaving
Totaal verbod en wees nu eens moedig. Handhaaf nu eindelijk eens, ook in de moeilijke aso
buurten.
Totaalverbod instellen en een vuurwerkshow in Sittard en Geleen aanbieden
Uitsluitend in Geleen
V
Veel meer toezicht op de naleving tijdens de laatste twee dagen van het jaar. U spelen veel
kinderen vanaf rond de 12 levensgevaarlijk en zeer hinderlijk met meestal knalvuurwerk.
Veel strenger optreden
Verbied de vrije verkoop en organiseer het zelf. Voor ouderen en huisdieren is oudejaarsavond
zo een verschrikking
Verbieden maar vooral ook handhaven
Verbieden of maar 1 uurtje afsteken. En betere controle, vaak weken tevoren begint t
gesodemieter al
Verkoop van veilig vuurwerk nog strenger toezien
VOORAF CONTROLEREN
Vooral bij verkoop kijken of het vuurwerk veilig is en vroegtijdig afsteken waar veel ongelukken
mee gebeuren afstraffen dat is spelen met vuurwerk dat is hetzelfde als met losse handen rijden
in auto of bellen in auto
Vraag meer de bewoners om adviezen en communiceer op duidelijke plaatsen hierover middels
bijv een brief
Vuurwerk is en blijft bij publiekelijk gebruik nog altijd onveilig / onberekenbaar.
Vuurwerk moet door gemeente gerealiseerd worden
Vuurwerk op veilige plekken en vaste tijdstippen
Vuurwerk op verschillende openbare plaatsen binnen de gemeente daar controle uitoefenen
Vuuurwerkverbod vanaf 18.00 uur.
Zie 8
Zie 8.1 (2x)
Zie bovenstaande
Zie eerdere vraag
Zie punt 8
Zo sne
Zoek in iedere wijk een plek die veilig is. Voor de rest geen vuurwerk!
Zorg voor duidelijke informatie en strenge handhaving.
Zorg voor samenspraak met de inwoners van de gemeente, waar vuurwerk gemeentelijk kan
worden afgestoken, dan voelen de inwoners zich ook betrokken

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (30%)
Weet niet (19%)
Toelichting
Ik heb geen tip voor mijn gemeente



Ze doen toch wat ze willen de burger telt niet mee
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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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