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.

6 ‘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 6 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 57% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 28% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Er gebeuren elk jaar meer en meer ongelukken hiermee, tijd voor een verbod

Mee eens



Ik weet dat veel mensen het er niet mee eens zijn, maar ik vind het veiliger om
vuurwerk aan de professionals over te laten.

Mee
oneens



Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. De overheid wil steeds meer een vinger in de
pap hebben in het doen en laten van de burger.
Ik vind dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen daden.en leven. je kunt niet
alles verbieden want als het niet mag doen ze toch en wordt t nog gevaarlijker nus
is er nog een beetje toezicht maar dan niet meer.



1

Zeer mee
oneens



Iedere volwassen is oud genoeg om vuurwerk te kunnen afsteken.
Het gaat pas fout (meestal) als de gebruiksaanwijzing niet gevolgd wordt, of er
illigaal vuurwerk van over de grens afgestoken wordt.
Bij een geheel verbod, wordt het illegale circuit alleen maar groter en dus ook
gevaarlijker.
Want vuurwerk afsteken doen we toch.
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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.

7 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien
in uw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

Geen vuurwerkverbod, ik zou
graag zien dat er overal in mijn
gemeente vuurwerk afgestoken
mag worden

Enkel een vuurwerkverbod in de
binnenstad/kern(en), niet in de
buitengebieden

Enkel vuurwerk toestaan op
openbare plekken

De hele gemeente vuurwerkvrij

0%

op vraag "7 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (33%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".

Anders, namelijk:













Aangewezen vuurwerkplaatsen, met toezicht
Alleen bijv.vuurwerk in Panningen. In de kern.
Betere kontrole op begin en eindtijd en deze korter maken B.V. van 22 uur tot 2 uur
Centraal vuurwerk per gemeenschap
Een groot vuurwerk
Enkel vuurwerk afsteken in bepaalde zones, bijvoorbeeld op een aantal pleinen
Gewoon zoals het was is
Ik zou graag het centrum vuurwerk vrij willen zien en de doorgaande weg waar de
hulpdiensten gebruik van kunnen maken.
Maak er een feestje van. Laat de plaatselijke middenstand het vuurwerk verzorgen en een
feestje eromheen bouwen zodat ze uit de kosten komen.
Op een punt per kerkdorp
Op meerdere plekken een vuurwerkshow door proffesioneel bedrijf! (Zoals bij Toverland)
Vuurwerk is leuk maar ook gevaarlijk, mensen die het gevaarlijk, ook voor andere maken,
moeten een verbod krijgen
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Vuurwerkverbod op plekken waar veel ouderen wonen, en winkels die open zijn

Toelichting




Goede voorlichting over veilig gebruik van vuurwerk. Dit is nog steeds niet gelukt.
Goede voorlichting vanuit de brandweer kan verl ongelukken voorkomen !
In elk dorp op 1 plek vuurwerk door professionals af laten steken, haal bij elk gezin 1 euro op en
je hebt overal toch echt mooi vuurwerk en vooral veilig
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7.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=78)
Toelichting (77%):



































.
Alleen op aangewezen plekken, zodat het beheersbaar en controleerbaar is.
Anders te moeilijk voor handhaving
Ben wel klaar met alle gevaren, gewonden, rotzooi en overlast.
Buiten de kern houden
Dan gebeurd het veilig en gecontroleerd
Dan is een groot gedeelte van de overlast afgelopen !! Echter aangezien men in Nederland het
woord handhaven uit het oog is verloren zal het wel weer niets worden !!!!
Dan is het voor iedereen leuk en veilig en niet alle huisdieren worden knettergek door dat
overdreven illegaal geknal
De tijden van het afsteken van vuurwerk vind ik prima en als vuurwerk afgestoken word buiten
die tijden flinke boete geven
Eigen verantwoordelijkheid. Vuurwerk afstoken onder de 21 jaar verbieden.
Er is al mijn leven lang vuurwerk. en nu moet opeens voor alles een regeltje en wetje komen. en
wat niet mag doen ze toch met alle gevolgen van dien. je kunt als gemeente zijnde niet alles
onder controle houden.
Er vallen jaarlijks te veel slachtoffers door vuurwerk! En vaak omstanders.
Er zijn mensen die er wel naar willen kijken omdat ze vinden dat het erbij hoort Maar dan wel
veilig
Geen overlast van rommel op straat.
Gevaar en overlast
Gevaarlijk
Gevaarlijk, te veel slachtoffers, en de schrik voor de kinderen en diern en ouderen.
Gevaarlijk. Lichamelijk letsel. Veel ergernis.
Gewoon laten zoals het is ouders verantwoordelijk en niemand anders
Halve maatregelen werken niet.
Heeft niet iedereen er last van.
Het publiek vuurwerk is gevaarlijk en zorgt jaarlijks voor veel schade.
Het valt allemaal wel mee.
Hoe meer uitzonderingen er zijn, hoe lastiger er te handhaven is. Zal sowieso een lastige klus zijn
om het verbod überhaupt te handhaven met zo weinig politie op oudjaarsdag.
Hoge eisen stellen aan veiligheid en vervolgens ieders eigen verantwoordelijkheid
Ik ben groot voorstander van een gemeentelijke vuurwerkshow, die zijn vaak spectaculair en
zorgen voor minder afval en ongevallen.
Ik gun iedereen zijn/haar plezier bij het afsteken van vuurwerk, maar in het centrum van een
kern is er een grotere kans dat mensen zich eraan storen. Daarom gelieve het vuurwerk naar het
buitengebied te verplaatsen.
Ik gun mensen hun plezier maar vind t voor huisdieren en wilde dieren en vogels echt een
verschrikking
Ik steek zelf graag vuurwerk af.
Is een feest voor iedereen. Als je gaat centraliseren, meer kans op letsel
Jonge jeugd begint meestal al vroeg met afsteken
Milieu vervuiling en gevaarlijk
Minder overlast en veiliger te organiseren
Minder rommel in de straten, minder mensen die thuisblijven, maar gezellig gezamenlijke
locaties opzoeken
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Mooier en milieuvriendelijker
Om de overlast te beperken
Op deze manier is de veiligheid en stuk beter te handhaven
Op deze manier wordt niet iedere inwoner ermee belast, maar kunnen de mensen die er wel
plezier aan beleven hier toch van genieten. Daarnaast weegt voor mij ook mee dat het
(zwerf)afval dat het vuurwerk veroorzaakt op deze wijze gecentreerd wordt, en daar ook veel
gemakkelijker weer opgeruimd kan worden. Nu kom ik een half jaar later nog vaak zwerfafval
tegen dat ontstaan is tijdens de jaarwisseling.
Slecht voor dieren en natuur.
Te veel illegaal vuurwerk met te hoog risico.
Tradities moeten behouden blijven. De brandweer kan zorgen voor goede voorlichting. Zolang
het gekeurd vuurwerk is (dus geen illegaal vuurwerk).
Veel personen durven niet over straat op oud en nieuwjaarsdag door jongeren die vuurwerk
gooien. Dit gaat te ver
Veel te veel ongelukken. In Frankrijk, waar wij jaren op vakantie gingen, wordt er op 14 juli
plaatselijk mooi vuurwerk afgestoken. Dit is professioneel en veilig. Bovendien slechts ongeveer
een half uur een waar spektakel en verder geen overlast.
Veiliger en minder rotzooi op te ruimen wat maanden blijft liggen in tuinen e.d.
Veiliger en mooier vuurwerk
Veiligheid en geen troep die andere op moeten ruimen
Veiligheid en hondvriendelijk
Veiligheid.
Vergunning handhaven
Vuurwerk is en blijft gevaarlijk
Vuurwerk is overbodig en veroorzaakt een heleboel ellende voor een grote groep mensen
Wij zijn ook jong geweest en van lomperikken die er mee expermiteren hou je altijd
Zie biven
Zie boven
Zij hebben er het meeste last van
Zo als het nu is
Zodat zo min mogelijk mensen, maar vooral ook dieren en zeker ook de natuur er minder of geen
last van heeft.

Weet niet (23%)
Toelichting
Toelichting: 

Wintergasten, zoals zilverreigers en diverse eendensoorten zijn weken niet meer te
zien na het vuurwerk op oudejaarsavond. Paniek bij paarden, zelf gezien, bij
honden en andere huisdieren.
Laatst was er 's nachts vuurwerk op Beringerzand, waardoor ook heel veel paniek
was bij veel soorten vogels. (midden in het broedseizoen).
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8 ‘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?)

(n=83)
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Op stelling 8 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 49% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 27% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (34%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee
oneens

Zeer mee
oneens




Als het binnen deze gemeente niet mag gaan ze wel naar een andere gemeente
waar t wel mag. je kunt niet alles onder controle houden. het is ieders
verantwoordelijkheid vind ik. alleen bij extreme klachten ingrijpen.



Dan gaan ze het toch elders doen
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9 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=85)
Tip (52%):






































1 centraal punt waar een vuurwerk show wordt gehouden door professionals ingehuurd door de
gemeente
1 centrale plaats in Panningen centrum om siervuurwerk af te steken. Geen knalvuurwerk.
Als er een verbod moet komen wees dan soepel in de maatrgel. en leg niet overal een verbod
op.
Ambtenaren de ogen open laten houden niet alleen de burgers
Begin niet aan een vuurwerkverbod, masr zet in op voorlichting vanuit de brandweer. Een
verbod zorgt voor illegaliteit.
Communiceer het duidelijk en tijdig en handhaaf ook
Creëer een vaste locatie en tijdstip
Enkel siervuurwerk toestaan op openbare plekken en knalvuurwerk volledig verbieden.
Gewoon invoeren
Handhaven
Handhaven en nog eens handhaven
Het is in uw en ander belang dat er veilig vuurwerk word afgeschoten
Hoe is dit te handhaven?
Hoge boeten en mensen die zich er niet aan houden op fb plaatsen
In alle kernen een eigen plek aanwijzen voor Kessel de loswal
Indien centraal, dan goed regelen en PROFESSIONEEL aanpakken !!
Kies voor veiligheid en respect voor de natuur.
Laat ze toch knallen , het word vanzelf minder omdat het zo duur is
Midden in het dorp met ondersteuning van Brandweercorps van 24.00 tot 01.00 uur
Niet te vee
Ook handhaven en niet telkens verschuilen achter personeelstekort
Op een lokatie waar het veilig is en geen mensen er last van hebben.
Organiseer één vuurwerk per kern, maar handhaaf ook de afspraak!
Steek als gemeente op 1 plaats vuurwerk af, als t moet, maar liever helemaal géén!
Strengere wetgeving omtrent knalvuuwerk, verder al het vuurwerk buiten de kernen.
Veel controleren want nu wordt al weken van tevoren geknald met illegale troep
Veel mensen hebben plezier in het afsteken van vuurwerk. Zoek naar een oplossing om daar
invulling aan te geven.
Verbieden die handel
Verbieden en plaatselijk gecontroleerd mooi vuurwerk afsteken. Bovendien zwaar (financieel)
bestraffen.
Vind een manier om het vuurwerk voor elk leuk en veilig te houden. (Strengere tijden,
vuurwerkverbod in wijken met ouderen, straffen/verbod voor degene die foutgebruik
uitoefenen
Voor een klein bedrag vuurwerk afsteken op een plek.
Vraag het de burger zelf, met een enquete of een inloopdagdeel.
Vuurwerk per definitie belachelijk.
Weg met vuurwerk
Z.s.m. invoeren en aangewezen plekken vaststellen eventueel per kern.
Zie 71. en 7.2
Zie boven
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Zie eerdere opmerking
Zie hierboven
Zo snel mogelijk invoeren zodat het e.e.a. geregeld is bij de volgende jaarwisseling. Het zal in
eerste instantie op weerstand stuiten. De voordelen lijken mij echter voor zich spreken, en over
een aantal jaren weten 'we' niet beter...
Zorg voor een vuurwerkverbod en compenseer dit met een professionele vuurwerkshow per
kern van de gemeente. Dit zou kostenneutraal kunnen zijn, gezien de afname van vandalisme en
schades.

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (34%)
Weet niet (14%)
Toelichting
Ik heb geen tip voor mijn
gemeente




De gemeente doet toch wat ze wil of luistert alleen naar "bevriende"
burgers
Mijn gemeente bakt er toch niets van.
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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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