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1. Samenvatting
Op vraag "1 Welke van de onderstaande woorden passen volgens jou het beste bij vuurwerk?" is het
meest gekozen antwoord (67%): "Traditie".
Op vraag "2 Vind je dat het afsteken van vuurwerk verboden zou moeten worden in de hele
gemeente?" antwoordt 48% van de respondenten: "Nee".
Op stelling 3 ‘In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen’ antwoordt 76%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".
Op vraag "3.1 Welk gebied zou je als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?" antwoordt 40% van
de respondenten: "Vuurwerkvrije zone:".
Op vraag "4 Wie zou vuurwerkvrije zones moeten aanwijzen?" antwoordt 62% van de respondenten:
"De gemeente, verplicht karakter".
Op vraag "5 Vind je dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow (bijv. een in alle kernen)
georganiseerd zou moeten worden?" antwoordt 66% van de respondenten: "Ja".
Op vraag "6 Wie zou een centrale vuurwerkshow moeten organiseren?" antwoordt 61% van de
respondenten: "Gemeente".
Op vraag "7 Zou u zelf naar de centrale vuurwerkshow komen kijken?" antwoordt 39% van de
respondenten: "Misschien".
Op vraag "8 Als er een centrale vuurwerkshow is, zou je dan zelf, geen of minder vuurwerk
afsteken?" antwoordt 69% van de respondenten: "Ik steek nu geen vuurwerk af en zou dat dan ook
niet doen".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Uden, waarbij 231 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vuurwerk wel of niet verbieden?'
De jaarwisseling staat weer bijna voor de deur en daarmee ook de vraag of er een verbod op
vuurwerk moet komen. - Onlangs liet minister Ferd Grapperhaus weten dat gemeenten dit
voor de jaarwisseling van volgend jaar zelf mogen beslissen. Volgens Grapperhaus zijn ze het
beste in staat om zelf te besluiten of de overlast rond oud en nieuw zo groot is dat een
verbod wel of niet nodig is. Gemeenteraden kunnen nu zelf al gebieden aanduiden waar geen
vuurwerk mag worden afgestoken. - De viering van oud en nieuw 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)
67%

(n=231)
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Op vraag "1 Welke van de onderstaande woorden passen volgens jou het beste bij vuurwerk?" is het
meest gekozen antwoord (67%): "Traditie".

Anders, namelijk:







Centraal afsteken
Gevaarlijk, onkundige omgang door amateurs
Hypocriet
Kan mooi zijn in je eigen straat
Leuk verzetje, een reden om buiten je buren te treffen, nieuwjaar te wensen en dan evt.
Samen weer gezellig de tijd met je dierbaren doorbrengen.
Stank van kruiddampen

Toelichting



Geluidsoverlast: niet op de avond zelf. Maar t begint al dagen van te voren. Heb huisdieren....
Het vuurwerk dat door particulieren word afgestoken is vaak minder in kwaliteit en dus minder
mooi dan professioneel vuurwerk en naast de rommel die het achter laat op straat is er ook nog
productie die zodanig afval met zich meebrengt. Mensen met Autisme, Ouderen, Kinderen een
grote groep die niet 'vluchten' kan voor de kilo's onnodig veel knal vuurwerk.
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Hoort toch bij oud en nieuw. Gezellig
Ik heb het vuurwerk altijd een mooie traditie gevonden, maar de laatste jaren gaat deze traditie
me tegenzitten door het dagenlange geknal dat vooraf wordt gepleegd. De politie kan nauwelijks
hiertegen protesteren. Bovendien begin ik steeds meer problemen te krijgen met de
geluidsoverlast op Nieuwjaarsnacht zelf en de smoke ontwikkeling in de nacht en de puinhoop de
volgende dag.
Ik vind de overlast de overhand hebben op het plezier om er naar te kijken.
In Nederland zijn wel erg bezig om tradities te beperken zelfs maar te verbieden. Meestal door
minderheidsgroepen, die zich laten horen, in gang gezet. Dit is niet de goede manier om tradities
te wijzigen.
Je viert thuis oud en nieuw
Totaal niet interessant! Ontzettend veel schade, ik woon vlak bij de afgebrande Bluijssenschool!
Ik heb de schade gezien!leuke,lasershow is m.i. Prima alternatief!
Veiligheid gaat boven alles en het kostenplaatje is ook belangrijk
Vuurwerk moet men niet willen veranderen. Wij proberen in dit land al te vaak iets te
veranderen. Wij zijn daarin compleet doorgeslagen, vuurwerk, sint en piet, de flora en fauna,
maar wordt de volgende het suikerfeest? Wat wel moet worden aangepakt is het
probleem....gedrag....vuurwerk bommen etc. etc. dat kan echt niet. hou rekening met
elkaar....maar ja dat schijnt zeer lastig te zijn..Toch?
We moeten alle zeilen bijzetten, om alles ordelijk en milieuvriendelijk en veilig te houden. Dat is
een plicht van iedereen voor het algemeen belang.

5

2 Vind je dat het afsteken van vuurwerk verboden zou
moeten worden in de hele gemeente?
60%

(n=228)

48%
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44%
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0%
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Nee

Weet niet

Op vraag "2 Vind je dat het afsteken van vuurwerk verboden zou moeten worden in de hele
gemeente?" antwoordt 48% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja















De overlast beperkt zich helaas ook niet tot oudejaarsaond. Weken ervoor knalt het al
overal om je heen. Mijn hond is bijna niet meer buiten te krijgen van de schrik. Gewoon
helemaal verbieden en fikse boetes uitdelen aan de overtreders. Ook de handel in
vuurwerk gewoon verbieden. Vuurwerkfabriek op het industrietrrein ook verbieden. Om
de haverklap steken die ook een heleboel rotzooi af met een hoop onnodige herrie. Dus
weg ermee!
De schade aan het gehoor bij mens en dier en soms openbaar meubilair is te hoog
geworden. Wat een gezellige traditie hoort te zijn, gaat meestal mis bij particulier
gebruik. Ik pleit dan ook voor een professionele vuurwerkshow door de Gemeente waar
iedereen van kan genieten, zonder de nadelen van gehoor en brand risico's
Een groot vuur werk in de gemeente en dan wel elk jaar bijv 1xin Uden het jaar daar op
ix in Volkel dan dat jaar 1x in odiliapeel dus niet altijd alleen in Uden de andere ook
kansen geven dat zijn ook inwoners van de gemeente
In elke wijk een centrale plek zoeken voor het afsteken van vuurwerk, of vuurwerk op
een grote plek afsteken kan ook
Ja, verbieden, want het levert alleen maar nadelen op en een nieuwjaar kan en moet je
ook op een waardige wijze vieren en niet met in bovengenoemde nadelen.
Maar dan alleen als er een vuurwerkshow in uden georganiseerd en te zien is.
Mag van mij door deskundigen op de markt
Ook al is het moeilijk te handhaven als er een centraal punt komt, bijvoorbeeld de
markt. Zal er ook nog extra omzet gemaakt worden in de aanwezige horeca en of dan
eventuele opgezette (festival) kraampjes. Al dit geld blijft dan in de gemeente in plaats
van naar (louche) vuurwerk verkoop punten buiten het dorp.
Verbod op particulier afsteken.
Voor particulier gebruik
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Nee



Vooral omdat mensen zich niet houden aan de tijd waarop er afgestoken mag worden.
Daarnaast wordt er veel knal-vuurwerk afgestoken en dat zorgt voor angst bij mensen
en bij dieren





Alleen op bepaalde plekken toestaan
Betutteling vind ik het. WEER iets wat niet meer kan.
De wet moet in mijn ogen beter gehandhaafd worden. Alleen door mensen boetes op te
leggen en vuurwerk innemen bij overtreding zou in mijn ogen werken
Dit geldt alleen voor siervuurwerk. Knalvuurwerk mag wat mij betreft verboden worden.
De laatste geeft ook de overlast.
Er zijn al meer als genoeg verboden waar niet naar geluisterd en op getreden wordt
Ik pleit ervoor om een gezamelijke show te doen. Op 1 locatie waar je mag afsteken.
Ik pleit ervoor om een groots en mooi vuurwerkshow centraal te laten plaatsvinden
door de gemeente, bijvoorbeeld het bevrijdingspark of op een ander centraal gelegen
plek.
Is een traditie, wel paal en perk houden aan te vroeg afsteken.
Maar alleen in vuurwerk zones
Maar wel strenger op toezien dat het alleen op toegestane tijden wordt afgestoken en
buiten die tijden om veel harder straffen.
Mits gecontroleerd ontzettend leuk.
Omdat we steeds praten over een vuurwerkverbod terwijl de ergste overlast komt van
vuurwerk wat nu al illegaal is.totaal onzinnige discussie wat mij betreft











Weet
niet



Niet verbieden maar kortere afsteek-tijd en geen mega-knal vuurwerkverkoop meer
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Vuurwerkvrije zones
De gemeente heeft de optie om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije zone te benoemen. 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. Buiten de wettelijk toegestane
afsteektijden is het overal verboden vuurwerk af te steken.

3 ‘In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden
aangewezen’
(In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling? Denk bijvoorbeeld aan
gebieden waar altijd veel overlast is van vuurwerk, of rondom verzorgingshuizen,
ziekenhuizen of locaties

(n=227)

47%
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29%

10%

7%

7%
0%

Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 3 ‘In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen’ antwoordt 76%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (47%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens





Centraal vuurwerk en elders verbieden en....................HANDHAVEN!
Er wordt alleen niet gehandhaafd dus het werkt niet vandaag
op 6 december waren ze in het park richting volkel tegen over het retraite huis al
aan het vuurwerk aan het afsteken
Het is moeilijk om een algeheel verbod te handhaven, een vuurwerkshow zou ook
een mogelijkheid zijn.
Het moet verboden worden in de omgeving van o.a. verzorgingshuizen en ouderen
buurten.
Vuurwerk afsteken lijkt met de jaren steeds vroeger te starten (dagen, weken) en
veel later te eindigen tot wel 2 tot 3 dagen na Oud en Nieuw.
Er wordt op social media veel commentaar gegeven door mensen die dieren
hebben, wij hebben zelf ook dieren. Deze zijn ook bang, maar door er op de juiste
manier mee om te gaan, raken ze niet meteen in paniek. Misschien een tip om ook
folders uit te delen, hoe om te gaan met bange dieren tijdens het vuurwerk. (en
overige geluidsoverlast)
Maar ik denk dat ze dan uitwijken naar andere gebieden waar dan het overlast weer
toeneemt, daarom liever een verbod. (met een goed alternatief).
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Neutraal







Alleen als er dan ook afdoende toezicht is. Anders heeft het geen zin!
Ik kan mij voorstellen dat bijv. een vuurwerkopslag, bezinestation vuurwerk vrij
moet zijn, maar waarom weer alles willen regelen. Stop geld in "cursus gezond
boeren verstand" en "let op uw naaste". 10 jaar geleden hadden wij het hier nooit
over. Wat is er veranderd waardoor wij nu wel dit willen reguleren, vraag ik mij af.
wij hebben het continue over regeldrukvermindering en wat doen wij nu weer,
regels toevoegen. Pak het probleem aan ipv symptoom bestrijden.
Lijkt mij gevaarlijk om met een grote groep mensen op een bepaalde plek vuurwerk
af te gaan steken.
Ook mensen in verzorgingshuizen en ziekenhuizen genieten van vuurwerk. Ze
zitten/liggen al op een plek waar ze liever niet zouden zijn

Mee
oneens




Lijkt mij onwerkbaar en moeilijk te handhaven
Werkt volgens mij niet. Als het in de zone ernaast wel mag heb je niets aan. Het
geluid van die harde knallen hoor je overal

Zeer mee
oneens





Omdat er een totaal vuurwerk verbod moet komen
Onzin
Ook mensen in ziekenhuizen en verzorgingshuizen zien vaak graag vuurwerk. Ik kan
me voorstellen dat er bijvoorbeeld een verbod op de markt in Uden komt. Een
plaats waar heel veel mensen rond lopen.
Zie toelichting bij vorige vragen. Geen vuurwerk in de wijken, maar op een centrale
plaats. Zie het betreffende voorstel onder.
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3.1 Welk gebied zou je als vuurwerkvrije zone(s) aan willen
wijzen?
45%

(n=167)

40%

40%
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15%
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Vuurwerkvrije zone:

Vuurwerkvrije zone:

Vuurwerkvrije zone:

Weet niet

Op vraag "3.1 Welk gebied zou je als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?" antwoordt 40% van
de respondenten: "Vuurwerkvrije zone:".

Vuurwerkvrije zone:



























Alke wijken
Alle woonwijken (2x)
Alles behalve één plek
Alles buiten het winkelcentrum om
Asiel, dierentuin zie-zoo
Bebouwde kom
Bejaarden tehuis.
Beouwde kom
Bevrijdings park
Bevrijdingspark (3x)
Buitengebied en alle woonwijken
Buurt van dierenparkjes
Centrum (10x)
De complete gemeente
De hele gemeente Uden
Geheel bewoond gebied
Gehele gemeente (2x)
Grote wegen zodat je fatsoenlijk naar je feest kan
Heel de bebouwde kom
Heel uden
Hele centrum en zeker odiliastraat/aloysiusstraat
Hele gemeente (2x)
In bepaalde wijken, waar bv. slecht schoongemaakt kan worden (parken, groengebieden etc.)
In de wijken
In het centrum
In woonwijken
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Kerkstraat/odiliastraat/kruisherestraat
Laat ik aan gemeente over
Natuur parken, zoals Zuiderpark
Omgeving dierenverblijven(kinderboederij)
Overal (2x)
Parken
Rondom alle scholen
Rondom dierenparken
Rondom markt
Straten in Uden-Zuid kant van het Zuiderpark
Tussen flat gebouwen
Voetgangersgebied centrumm
Waar geen mensen wonen
Wijk afhankelijk, ieder mag daar voor zich een keuze in maken en groeperen.
Woonerf
Woonwijken (4x)
Woonwijken en centrum
Z.Huis/verz.huizen
Ziekenhuis (4x)

Vuurwerkvrije zone:




























Alle bossen en natuurgebieden
Alle dienstverlenende (openbare) gebouwen
Alle winkelcentra
Alle woonwijken
Bevrijdingspark
Bij bejaardenhuis
Bij scholen
Bij ziekenhuizen
Buurt speeltuinen voor kinderen
Doorgaande wegen zoals Mellesingel e.d.
Heel Uden
Hele winkelcentrum
In de buurt van zorginstellingen en scholen
Industrie terrein
Middenin woonwijken
Natuurgebieden
Rond het ziekenhuis/zorginstellingen
Scholen
Sportclubs
Sportpark (2x)
Verpleeghuis
Verzorgingstehuizen
Wijkwijkenn met jonge kinderen
Winkel centrum
Winkelcentra
Winkelcentrum
Winkelstraat
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Winkelzone
Woonwijken
Zieken en verpleeghuizen

Vuurwerkvrije zone:





























Alle gebieden waar dieren uitgelaten kunnen worden
Andere wijken
Bejaardenhuis
Bij t dierenasiel
Binnenin woonwijken
Centrum (2x)
Centrum,
Dierenopvangcentrum
Heel Nederland
Heel uden
In de natuur
Natuurgebied,bossen
Niet te dicht bij scholen
Omg bejaardenhuizen
Omgeving heel uden
Parken (2x)
Schoolgebouwen (i.v.m. brandgevaar)
Uden
Verpleeghuizen
Verzorgingshuizen (2x)
Verzorgingstehuizen
Volkel en Odiliapeel op het plein.
Waar veel mensen zijn
Winkelcentrum
Winkels en school
Zieken en bejaardenhuis
Ziekenhuis (2x)
Zoggel

Toelichting
Vuurwerkvrije
zone:



Liever vuurwerk op een groot veld, bijvoorbeeld bij de plus

Vuurwerkvrije
zone:




Overal waar mensen lopen of verkeer langs rijdt is vuurwerk riskant.
Vraag me af of dit wel zin heeft, mensen trekken zich nu al niks aan van de
verplichte tijden, laat staan van verplichte zones

Vuurwerkvrije
zone:
Weet niet





Alles vuurwerkvrij behalve dus op een of twee plaatsen
We worden vliegend gek van dat illegale vuurwerk
Aanvragen "vuurwerkvrije zone" mogelijk maken voor instanties (zoals
verzorgingshuizen, ziekenhuizen, kinderboerderij, Maashorst en
bewoners(verenigingen), enz.
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Kwetsbare gebieden, door gemeente in samenwerking bij voorkeur wijkraden
nader te bepalen.
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Een mogelijkheid is om vrijwillige vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar
men liever niet heeft dat er vuurwerk wordt afgestoken en waar gevraagd wordt rekening
met elkaar te houden. Deze gebieden kunnen ook samen met buurtbewoners aangewezen
worden en buurtbewoners kunnen elkaar hierop aanspreken.

4 Wie zou vuurwerkvrije zones moeten aanwijzen?

(n=225)

70%
62%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

16%
9%

8%

5%

0%
De burgers zelf

De gemeente,
verplicht karakter

De gemeente,
vrijwillig karakter

Anders

Weet niet

Op vraag "4 Wie zou vuurwerkvrije zones moeten aanwijzen?" antwoordt 62% van de respondenten:
"De gemeente, verplicht karakter".

Anders, namelijk:


















Algeheel verbod
Als er niet gehandhaafd wordt dan heeft een zone geen zin
Bij wet verbieden
Burgers in samenspraak met de gemeente / politie
Burgers laten voorstellen
De bewoners in de wijk zelf
De gemeente in samenspraak met buurtbewoners
De gemeente samen met de burgers
Gemeente in overleg met burgers
Gemeente in samenwerking met burgers (wellicht ook met gebiedsplatforms)
Gezond verstand gebruiken
Helemaal niet
Niemand
Op burger initiatief met overleg gemeente
Samenspraak met particulieren
Stel gebied in waar ze wel mogen knallen . In de aanloop naar nieuwjaar . Wordt het vanzelf
rustiger. Ze willen dit graag . Wilde wij ook vroeger. En het was geweldig . Knalgebied
instellen . Met controle . Zonder boetes op normaal knalwerk.
Wat is het verschil tussen vrijwillig karakter en verplicht karakter?
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Toelichting
De gemeente,
verplicht
karakter








Anders,
namelijk:



Alle bewoonde zones vuurwerkvrij. In plaats daarvan zie hieronder.
Buurten zouden zichzelf moeten kunnen aanmelden, maar ik betwijfel of dat
zal gebeuren.
Het is mij niet duidelijk of dit gaat over het bepalen waar de zones komen, of
over het communiceren naar de omwonenden. Ik ga er even vanuit dat dit
gaat om het BEPALEN.
In samenwerking met wijkraden.
Meningen onder burgers zijn teveel verdeeld, verplicht stellen en erop toezien
werkt volgens mij het beste
Waar nodig verplicht door gemeente; waar mogelijk o.b.v. aanvragen
Ik denk dat ze bv. bij Coppens er wel veel verstand van hebben, maar altijd in
overleg met gemeente/brandweer
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Vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats gehouden. Het is
dan mogelijk om het gebied rondom de vuurwerkshow aan te wijzen als vuurwerkvrije zone,
maar hiermee kan niet voorkomen worden dat particulieren ook vuurwerk afsteken. - Tijdens
de komende jaar wisseling zal in Uden nog geen centrale vuurwerkshow plaatsvinden, maar
de kans bestaat dat dit de komende jaren kan veranderen.

5 Vind je dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow
(bijv. een in alle kernen) georganiseerd zou moeten worden?
70%

66%

(n=225)

60%
50%
40%
28%

30%
20%

6%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Op vraag "5 Vind je dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow (bijv. een in alle kernen)
georganiseerd zou moeten worden?" antwoordt 66% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja








Nee








Als er een festival omheen word gehouden is er wellicht meer inkomsten te genereren
ook voor Uden zelf.
Heb liever 1 centrale plaats dan gebieden die onduidelijk zijn. Liever 1 groot knalfeest
dan 80 en je weet niet waar je kan lopen.
Helemaal mee eens
Leuk initiatief. Maar het mag niet het begin worden van een vuurwerkverbod.
Of liever een nog beter alternatie als iemand iets weet, waarbij niet teveel herrie en
milieuschade bij komt kijken, zoals de bal in New York of zoiets?.
Volksvermaak-Traditie en voldoende gecontroleerd door deskundigen bv.Brandweer
1 centraal vuurwerk in bv het bevrijdingspark zou misschien een oplossing zijn
Beter op een centrale plaats, maar liever helemaal geen vuurwerk! Milieu vervuilend en
tegenwoordig moet blijkbaar ieder evenement al afgesloten worden met vuurwerk!
Stop die onzin, geen vervuiling meer!
Ik ben voor verbieden. Dus ook voor gemeenten en andere organisaties.
Ik denk dat er weinig mensen komen kijken. Mensen zijn thuis met hun families.
Kost iedere belastingbetaler geld.ook degenen die er helemaal geen behoefte aan
hebben
Lekker bij de inwoners houden
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Weet
niet




Leuk, maar ik zou niet met al het bezoek van de avond + 3 kinderen de deur uit willen
om ergens in de gemeente Uden naar een centrale vuurwerkshow te gaan kijken omdat
het thuis in de buurt niet meer mag. Dat zou echt zwaar teleurstellend zijn.
Mensen moeten dat weg van huis incl (kleine) kinderen
Nee, want er zijn mensen die hun huis niet uit kunnen, en die toch vuurwerk willen zien.
Laat het zoals het is.
Omdat we zelf vuurwerk willen blijven afsteken, dit doen we dmv kindervuurwerk op 31
dec om 20:00 in de achtertuin voor de kleinsten. De oudsten steken gezamelijk met de
ouders om 24:00 vuurwerk af. Als er om 24:00 alleen een centrale vuurwerkshow is
kunnen wij dit niet zien omdat de jongste dan in bed ligt.
En ten tweede, zo’n massale show zorgt niet voor de huisselijke gezelligheid
Oud en nieuw is een feestje in een min of meer besloten kring, ik verwacht geen grote
groepen mensen midden in de nacht op een centrale plek. Bovendien wordt het dan
toch weer een commercieel festijn!
Ouderen kunnen daar vaak niet zelf komen en willen meestal ook niet in die drukte
staan. Denk ook eens na over het vervoer er naartoe ?? De meesten hebben al aardig
wat gedronken om 00.00 uur
Voor velen is het niet mogelijk om naar een vuurwerkshow te komen, maar vinden het
wel mooi om naar vuurwerk te kijken. Denk aan gezinnen met kleine kinderen, mensen
die slecht ter been zeen, mensen met een beperking.
Weggegooid belastinggeld!!
Wie gaat het betalen? De burger uiteindelijk.....laat het zoals het nu is.
Geen voorkeur
Op meerdere plekken in Uden zou ook prima zijn. Bij de Plus op Uden-zuid en
bevrijdingspark bijv.
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6 Wie zou een centrale vuurwerkshow moeten organiseren?
70%

(n=224)

61%
60%
50%
40%
30%
20%
12%

14%

14%

Overlaten aan een
particulierinitiatief

Anders

Weet niet

10%
0%
Gemeente

Op vraag "6 Wie zou een centrale vuurwerkshow moeten organiseren?" antwoordt 61% van de
respondenten: "Gemeente".

Anders, namelijk:
























Algeheel vuurwerkverbod
Als de gemeente betaalt, doet de particulier dat gewoon
Beide
Burgers in samenspraak met gemeente / politie
Buurt- en wijkverenigingen
Buurtverenigingen zodat het toch dicht bij de burger blijft.
Dit gebeurt al . Vrienden en buren die geld bijeen leggen
Evt iedereen die vuurwerk wil kopen dit daar af laten steken.
Gemeente en burgers
Gemeente in overleg met horeca! Ik wil mijnbelastinggeld niet uitgegeven zien aan vervuilend
vuurwerk!
Gemeente met burgers samen
Gemeente+Bedrijfsleven
Gezamenlijk
Gezamenlijk gemeente organiseert, burgers betrekken bij opzet en uit laten voeren door een
gedegen bedrijf
Horeca
Leveransiers
Minstens 3 offertes aanvragen per kern
Niemand (2x)
Niemand, Verbieden
Niemand.gewoon geen goed idee
Niet doen, wordt een fiasco
Niet organisren wie gaat dit betalen??
Niet! Onzin, gemeente moet wat terughoudender opstellen
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Niet.
Particulier initiatief met medewerking van gemeente
Profesionele show met lasers en muziek
Professionele organisatie
Samenwerking bovenstaande
Vuurwerkverkopers, dan voelen zij zich niet in de steek gelaten...

Toelichting
Gemeente

Overlaten aan een
particulierinitiatief
Anders, namelijk:






Als de gemeente dit wil, moet de gemeente betalen
De gemeente zal de regie moeten hebben en houden, maar kan
het natuurlijk uitbesteden aan deskundigen.
Gemeente anders wordt het een zooitje
Maar mag niet al te veel kosten



In overleg met gemeente



Zeker in eerste instantie … gezamenlijk.
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7 Zou u zelf naar de centrale vuurwerkshow komen kijken?
45%

(n=224)

39%

40%

36%

35%
30%
23%

25%
20%
15%
10%
5%

1%

0%
Zeker

Misschien

Nee

Weet niet

Op vraag "7 Zou u zelf naar de centrale vuurwerkshow komen kijken?" antwoordt 39% van de
respondenten: "Misschien".

Toelichting
Zeker



Misschien 





Nee












Als het ook in de kerkdorpen gebeurd
Afhankelijk van het weer
Alleen als het vanuit huis zichtbaar zou zijn. Anders niet.
Ben bang van niet teveel lawaai maar vindt het wel heel mooi.
Dit is niet altijd mogelijk met mijn werk en kinderen. Maar als de kans schikt dan
zeker.
Door kleine kinderen lokatie gebonden.
Voor mezelf niet maar voor mijn kind wel.
Ik kijk vanaf mijn huis als dat mogelijk is.
Ik vind het enorm inbraakgevoelig
Ik wil (en kan)niet weg thuis met oud en nieuw.
Ik zou er vanuit ons huis naar komen kijken.
Kan ivm mijn ziekte niet buiten komen met oud en nieuw. En ik hou van vuurwerk
Moet je uit de gezelligheid thuis naar zo'n mensen massa
Niet zo lang ik nog een hond heb
We hebben kleine kinderen, dus zijn de komende jaren niet in de gelegenheid om
hier naartoe te komen. Daarbij vieren we oud en nieuw altijd met anderen, dat zou
betekenen dat we alles moet inpakken om naar zo'n show te gaan en na de show
weer terug. Ook zijn het avonden waarbij de dievengilde graag op pad gaat, dit zou
alleen maar nog meer uitnodigen. Wij genieten nu van het vuurwerk wat in de
omgeving wordt afgestoken, we zitten redelijk centraal en kunnen goed rond kijken.
Zie punt 5
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Weet niet



Met jonge kinderen (8-10) vind ik het geen prettig idee om midden in de nacht naar
een locatie toe te moeten gaan om vuurwerk te zien. Bij spanning kunnen ze ook
niet binnen achter het raam kijken. Daarbij vind ik juist de knusse sfeer van het naar
buiten gaan om 00.00 even de buren groeten, vuurwerk kijken en weer naar binnen
gaan zo leuk.
Daarnaast trekt het me ook zeker niet om een uur van te voren al een plek te
moeten zoeken om wat te kunnen zien.
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8 Als er een centrale vuurwerkshow is, zou je dan zelf, geen
of minder vuurwerk afsteken?
80%

(n=216)

69%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

11%

10%

14%
6%

0%
Ik zou zeker stoppen met Ik zou minder vuurwerk
eigen vuurwerk af te
afsteken
steken

Ik zou even veel
vuurwerk afsteken

Ik steek nu geen
vuurwerk af en zou dat
dan ook niet doen

Op vraag "8 Als er een centrale vuurwerkshow is, zou je dan zelf, geen of minder vuurwerk
afsteken?" antwoordt 69% van de respondenten: "Ik steek nu geen vuurwerk af en zou dat dan ook
niet doen".

Toelichting
Ik zou minder
vuurwerk
afsteken
Ik zou even
veel vuurwerk
afsteken



Wij hebben altijd een paar stuks grondvuurwerk steken we af in de achtertuin



Ik mis de optie : ik zou zelf vuurwerk gaan afsteken. Voor mij zou een centrale
show aanleiding zijn om zelf vuurwerk af te gaan steken. Gewoon lekker rondom
huis gezellig met mensen waar ik voor kies om Nieuwjaar mee in te luiden.
Ik steek niet veel vuurwerk af maar het hoort er gewoon bij, net als champagne
en oliebollen.waarom moet iedere traditie in dit land toch zonodig gesloopt
worden?
Voor de kids is siervuurwerk kijken ontzettend leuk...Dat houdt dan ook op. Zou
jammer zijn...




Ik steek nu
geen
vuurwerk af
en zou dat
dan ook niet
doen







Dan mag van mij een verbod in heel het centrum en woonwijken gelden. Alleen
nog in het buitengebied toestaan.
Het zal ons benieuwen in hoeverre het gemeentebestuur rekening houdt mee
de mening van de burgers.
Tot nu toe was het nl altijd: besturen door en voor ondernemers”.
Handjeklapook voor en na de verkiezingen.
Als er in Uden eindelijk echte democratie gaat komen, stellen de huidige en
vorige machthebbers een externe onafhankelijke (in)formateur aan.
Anders is dit en de rest “alleen voor de bühne”....
Vuurwerk gewoon helemaal verbieden! Ik wil niet via gemeentelijke belastingen
mee betalen aan dezeoverlast!
Vuurwerk, ook vuurwerkshows zijn gevaarlijk, schadelijk, en onnodig. Er zijn elk
jaar teveel slachtoffers en schade. Bij legale vuurwerkshows bestaat evengoed
de kans op schade en slachtoffers.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Uden
Vuurwerk wel of niet verbieden?'
Vuurwerkvrije zones
Vuurwerkshow
30 november 2018 tot 07 december 2018
231
6,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
12 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.
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