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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 85% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 76% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 14%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief".
Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Vuurwerk is een traditie 66%
2. Het is leuk om naar te kijken 61%
3. Verbod is lastig te handhaven 49%
Aan de hand van vraag "2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast 92%
2. Vuurwerk is gevaarlijk 71%
3. Beter voor het milieu 65%
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".
Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 10% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
70% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".
Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 31% van de respondenten: "Ja, veel".
Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1. Geluidsoverlast 85%
2. Overlast voor (huis)dieren 54%
3. Onrust en schrikreacties 51%
Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 91% van de respondenten: "Nee".
Aan de hand van vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top vijf van gemiddelde scores
naar voren:
1. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,5)
2. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (4,0)
3. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,2)
4. Meer handhaving (4,3)
5. Hogere boetes, strengere straffen (4,5)
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Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 64% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".
Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Via internet en sociale media (2,3)
2. Via borden bij de betreffende zones (2,6)
3. Via een artikel in de (lokale) krant (3,1)
Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 62% van de respondenten: "Ja".
Op vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" antwoordt 48%
van de respondenten: "Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipPeelenMaas, waarbij 300 respondenten zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vuurwerk in onze gemeente
Inmiddels zijn de feestdagen achter de rug en is het 2020. De jaarwisseling in onze gemeente
is dit jaar gepaard gegaan met vuurwerk.

1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?
Ja, siervuurwerk

10%

Ja, licht knalvuurwerk

0%

Ja, zwaar knalvuurwerk

0%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

3%

Ja, ander soort vuurwerk

2%

Nee
Weet niet

(n=300)
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Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 85% van de respondenten:
"Nee".

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
•
•
•
•

Kinder vuurwerk / sterrenflikkers
Kindervuurwerk (3x)
Knal erwten, sterren flikkers
Sier

Toelichting
Ja, siervuurwerk

•

2 wenspijlen !

Nee

•
•
•

Het is zonde van het geld,geef het maar aan de verzorgingshuizen
Ik houd niet van vuurwerk
Mijn partner houd van vuurwerk en hij heeft alleen siervuurwerk
afgestoken.
Wekt teveel ergernis en overlast.
Heb met oud en nieuw eens met een nachtkijker in de lucht gekeken.
Zouden meer mensen moeten doen. Je weet niet wat je ziet, allemaal
vogels op de vlucht terwijl een vogel zicht slecht kan oriënteren en angstig
wordt.

•
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2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?
Zeer positief

(n=298)

58%

Positief

18%

Neutraal

9%

Negatief

6%

Zeer negatief

9%

Weet niet
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Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 76% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 14%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•

Positief

•
•
•
•
•
•
•

Negatief

•
•

Er vallen veel te veel slachtoffers. Het is triest voor de slachtoffers, maar de
onkosten zoals verpleging (ziekteverlof en invaliditeit), vernielingen, politie enz.
worden over de hele maatschappij verdeeld.
Ivm dieren en schade en brand gevaar
Alleen vuurwerk tussen 12en 2 uur anders loop het zijn doel voorbij
Geld kan beter besteed worden dan binnen een paar minuten de lucht in
geschoten te worden.
Helaas wordt er niet door iedereen op een goede manier met vuurwerk omgegaan.
Daarnaast zou een algeheel verbod wellicht te resoluut zijn.
Het is jammer dat de verantwoordelijke liefhebbers hier de dupe van worden, maar
met een verbod is controle en handhaving veel gemakkelijker. Het misbruik en de
schade zal dan ook veel minder worden.
Ik zou een vaste plek per dorp doen. En door profesionele mensen vuurwerkshow
laten geven.
Maar kijk een bij sint elizabeth in gemeente Leudal. Wat een mooi initiatief doen ze
daar voor de kleinere inwoners van leudal. Ik zeg stel zoiets ook beschikbaar in peel
en maas
Wat ze niet mogen doen ze toch wel.
Misbruik van vuuwerk moet gestrafd worden.
Centraal vuurwerkwinkel instellen.
Jaarlijkse familietraditie verdwijnt. Is veilig omdat Pijlen worden gelevert met
afsteekbuis.
Als het niet veilig en te zwaar is mag het verboden worden.
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Zeer
negatief

•

•

In Nederland word veel teveel verboden. Het is een kwestie van opvoeding en
handhaving.Slechts enkele verpeste het voor velen. En gewoon zwaar straffen
vooral diegene die vuurwerk naar hulpdiensten etc gooien. Tuig moet je pakken en
vast zetten
Zwaar Knal vuurwerk verbieden
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=41)

Vuurwerk is een traditie

66%

Het is leuk om af te steken

27%

Het is leuk om naar te kijken

61%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de economie

15%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

44%

Verbod is een inperking van vrijheid

34%

Verbod is lastig te handhaven

49%

Anders
Weet niet

12%
0
0%

50%

100%

Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Vuurwerk is een traditie 66%
2. Het is leuk om naar te kijken 61%
3. Verbod is lastig te handhaven 49%

Anders, namelijk:
•
•
•

Handhaven lukt nu al niet
Ik ben niet tegen vuurwerk vrije zones
Zelf vuurwerk afsteken blijft leuk voor ouders en kinderen

Toelichting
•
•

Het is een recht, een eigen verantwoordelijkheid voor een Nederlander.
Oorzaak aanpakken ! Dwz minder en minder zwaar vuurwerk te koop aanbieden. Welicht
europees regelen. Agressief gedrag zwaarder straffen. Meer eigen verantwoordelinkheid,
niet alles dichtregelen, meer tolerantie. Het moet leuk blijven!
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2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=227)

Mensen en dieren hebben minder overlast

92%

Beter voor het milieu

65%

Minder rommel en afval op straat

61%

Vuurwerk is gevaarlijk

71%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

36%

Vuurwerk is zonde van het geld

26%

Anders
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Aan de hand van vraag "2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast 92%
2. Vuurwerk is gevaarlijk 71%
3. Beter voor het milieu 65%

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als samenleving kunnen we er blijkbaar niet verantwoord mee omgaan
Brandwonden e.d.
Dit jaar vuurpijl op plat dak gekregen m.a.g. lekkage
En kost de gemeenschap onnodig veel geld
Er wordt te asociaal mee omgegaan
Ik denk dat vernielingen dan ook een stuk minder worden.
Kosten voor anderen
Mensen met ptss worden helemaal panis, waarom ik zelf (veteraan)
Minder schade aan andermans spullen
Niet iedereen gaat hier op een verantwoorde manier mee om of houdt zich aan de regels. Ik
zie vaak jongeren (onder de 16) op straat lopen en vuurwerk afsteken. Zijn ouders hiervan op
de hoogte? Wie neemt de verantwoordelijkheid als het misgaat?
Vanwege mensen met PTSS en (oorlogs)trauma's
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Toelichting
•
•
•
•

Er leven mensen in armoede en dan wordt er voor 17 miljoen vuurwerk gekocht. Daarbij is het
zeer vervuilend, terwijl er alles aan gedaan wordt om de CO2-uitstoot te verminderen??
Het is geheel uit de hand gelopen,het word vaker misbruikt tegen politie en andere overheids
medewerkers.
Het is van de zotte dat vuurwerk niet leeftijd gebonden is. Een kind mag met vuurwerk spelen.
Niets nuttigs. Alleen kosten en overlast en gevaar.
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Op 31 december mag er in heel Nederland van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk af
worden gestoken. Op het afsteken van (legaal) vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden
staat een boete van honderd euro.

3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?
Dit is prima

(n=292)

23%

Dit mag wat mij betreft korter

47%

Dit mag wat mij betreft langer

1%

Andere optie

28%

Weet niet

2%
0%

20%

40%
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80%
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Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".

Andere optie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

43842
Afsteken vuurwerk verbieden.
Algeheel verbod !!!
Algeheel verbod op afsteken vuurwerk
Alleen op een centrale plaats
Ben voor een algeheel verbod. Anders de tijden verkorten en beter handhaven !!! Maar dat
gebeurd dus niet !!!!!
Centraal vuurwerk
De regels worden niet nageleefd
Er wordt niet gehandhaafd. Er wordt al ruim voor deze tijd vuurwerk afgestoken. Met name in
het buitengebied is er geen controle.
Er wordt ook eerder vuurwerk afgestoken.
GEEN afsteektijd
Geen afsteektijd !
Geen afsteektijden
Geen consumentenvuurwerk
Géén matuurlijk!!
Geen tijden voor legaal afsteken
Geen vuurwerk (2x)
Geen vuurwerk meet.geef het ergens anders aan uit!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geheel verbieden
Geheel verwerkverbod
Handhaven
Handhaven voor 31 december
Handhaving schiet enorm te kort. Heeft duidelijk geen prio bij politie
Heeft geen zin niemand die zich daaraan houdt
Helemaal geen
Helemaal geen afsteektijden
Helemaal geen vuurwerk (2x)
Helemaal niet (4x)
Helemaal niet door particulieren
In zijn geheel niet
Liefst alleen een vuurwerkshow door de gemeente. En niet door particulieren
Liefst geheel verbod
Liever helemaal niet
Niemand die zich daaraan houdt, en er wordt niet gecontroleerd dus die tijden hebben totaal
geen zin
Niet (3x)
Niet ivm afschaffing
Niet meer.
Niet! Enkel met de jaarwisseling op 1 centraal punt
Niets afsteken NOOIT
Nooit is nog beter
Op een centrale plaats, buiten de kom, in het buitengebied onder supervisie van de
brandweer/politie
Per plaats op een centrale plek
Stoppen (2x)
Van 22.00 - 01.00 uur
Verbieden (4x)
Verbieden en handhaven
Verbieden geen afsteek tijden
Verbod (2x)
Vuurwerkverbod (17x)
Vuurwerl verbod
Weg met die troep
Zolang er niet gehandhaafd wordt heeft het geen nut om zoiets in te stellen. Niet meer normaal
hoeveel knallvuurwerk (En dan ook nog eens heel zwaar knalvuurwerk) er is afgestoken.
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Toelichting
Dit is prima

•

Helaas wordt hier ook niet aan gehouden. Bij ons in het dorp wist de jeugd al
voor 18.00 uur vuurwerk af te steken. Handhaven is dus héél belangrijk, maar is
dit haalbaar?

Dit mag wat
mij betreft
korter

•

Al dagen voordat vuurwerk officieel afgestoken mocht worden werd er in Baarlo
al vuurwerk afgestoken. Heel irritant en hinderlijk.
Er wordt niet aan de wettelijke tijden gehouden
Het afsteken begint al weken van tevoren
Het werd al de hele tijd afgestoken en voor al de afschuwelijke knallers. En om
18 uur ging het los alsof het 000 uur was.
Tussen 18:00 en 22:00 zijn nog veel mensen onderweg naar vrienden of familie
waar ze mee nieuwjaar gaan vieren. Vaak per fiets omdat er wel wat alcohol
genuttigd wordt. Persoonlijk vind ik het niet fijn om dan over straat te fietsen
omdat er dan al vrij veel (knal)vuurwerk wordt afgestoken op straat. Vaak door
minderjarigen. Er wordt op dat moment absoluut geen rekening meer gehouden
met de verkeersdeelnemers en vuurwerk wordt zonder na te denken afgestoken
en op straat gegooid.

•
•
•
•

Andere
optie,
namelijk:

•
•
•
•
•
•

Geen vuurwerk!
Handhaving is vrijwel onmogelijk
Ik ben voor centraal georganiseerd siervuurwerk
Onze honden worden er HEEL erg nerveus van denk iedere keer halen ze zo het
nieuwe jaar wel zo zielig om tezien vreselijk zeker die enorme knallen
verbieden helemaal die rotzooi.
Totaal verbod is beter
Verbod op vuurwerk behoeft geen afsteek tijden.
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden
gehandhaafd in onze gemeente?
Zeer voldoende

(n=292)

2%

Voldoende

8%

Neutraal

9%

Onvoldoende

32%

Zeer onvoldoende

39%

Weet niet

12%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 10% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
70% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".
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Toelichting
Zeer
voldoende
Neutraal

•

Er werd zoveel geknald al dagen ervoor en niemand greep in

•

Geen overlast ervaren. Weet niet of dat door handhaving of braaf
burgerschap komt

Onvoldoende

•

Afgelopen jaarwisseling zijn ze vanaf de middag tot zeker na 2.00 uur aan het
afsteken. En ook echt met zware knallers
Het is dus ook niet te controleren.
In 2019 hoorde je weken van tevoren al knallen
Is ook niet te realiseren!
Je hoort het dagen van te voren en 1januari de hele dag

•
•
•
•
Zeer
onvoldoende

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al zeker 2 weken voor 31 december word er knal vuurwerk afgestoken
De dag/dagen ervoor en op de dag zelf voor de afsteektijden wordt er veel en
hard vuurwerk afgestoken.
Er was geen handhaver te bekennen in het dorp terwijl er dagen achter elkaar
is geknald.
Er wordt niet gecontroleerd! Een hele week overlast gehad elke avond. En dat
bij een woonzorgcomplex!
Het is wel ieder jaar wat minder maar de knallen zijn de hele dag van 's
morgens vroeg al te horen.
Het word toch wel gedaan. En heb in maasbree geen handhaving gezien.
Is hier in Maasbree vanaf 1 december kassa met het geknal. En zie nergens
handhavers en of politie lopen.
Is onmogelijk te handhaven door de politie, Gebrek aan mankracht.
Niemand gezien die controleerde.
Strak en streng handhavingsbeleid, met forse straffen is noodzakelijk..
Opsporingsambtenaren in burger laten suveilleren, met hulp van BOA's,
reservisten en vrijwilligers
Weken voor de toegestane datum werd er al regelmatig 'geknald' en hoe
dichter bij 31 december, hoe meer.
Weken word er geknald en politie om te controleren zie je niet.
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Hoewel voor de ene bewoner vuurwerk een genot is, kan de ander overlast ervaren.

5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad
van vuurwerk in onze gemeente?
Nee, helemaal niet

(n=290)

13%

Nee, niet echt

18%

Neutraal

6%

Ja, een beetje

31%

Ja, veel

31%

Weet niet
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40%

60%
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Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 31% van de respondenten: "Ja, veel".

Toelichting
Nee,
helemaal
niet

•
•
•

Het was super mooi wat er afgestoken werd en het lawaai viel wel mee.
Oordopjes
Waren bewust niet in Nederland
Was niet in Baarlo!

Neutraal

•
•

Moet zeer alert zijn voor onze huisdieren en vee
Was met oud op nieuw in buitenland

Ja, een
beetje

•
•

Alleen van super zwaar vuurwerk, de handgranaten voor de deur.
Er werd in mijn buurt smiddags al begonnen met afsteken en dit bleef tot na
02.00uur! Lastig als je ziek in bed ligt. Of de hond uit wilt laten....
Er werd vanaf eind november al geknald.
Ik kon niet eens mijn honden uitlaten rond 22 uur omdat er maar geknal bleef.
Noodgedwongen de honden, waarvan 1 best wel angstig was door het geknal in
eigen tuin hun behoefte moeten laten doen. Niet leuk.
Ik vind dat er veel te veel rommel blijft liggen.
Ja,want ik ben o.a. COPD-patient.

•
•
•
•
Ja, veel

•
•

De overlast is voornamelijk voor de jaarwisseling begonnen. Begin december al.
En het was niet beperkt tot vuurwerk maar ook zware "bommen" werden
ontstoken.
Er werd al dagen vuurwerk afgestoken vooral rotjes waar je iedere keer van
schrikt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Weet niet

•

Gedurende 14 dagen voorafgaand aan oudjaar veel knalvuurwek afgestoken in de
openbare ruimte zonder dat er sprake was van handhaving.
Het knallen begon al dagen eerder. Op oudejaarsavond leek het hier een
oorlogsgebied, tot 5.00 in de ochtend van 1 januari !!!
Het leek wel oorlog bij mij met die harde knallen.
Ik vind vuurwerp absoluut mooi. Maar er werd al vanaf eind november vuurwerk
afgestoken. Onze hond wordt hier zeer onrustig van. Verschillende meldingen
gedaan bij de politie echter geen handhaving gezien of ervaren
Last van mijn luchtwegen en kleinkind (2 jr) wat bij ons logeerde werd huilend
wakker van de harde knallen
Met name geluidsoverlast
Met name van vuurwerk on de gemeente Beesel nabij het veerpont
Op de Bereklauwstraat de hele namiddag/avond/nacht het afschieten van carbiet.
Dit hoort toch werkelijk niet thuis in de kom. De ruiten vliegen bijna uit je huis
Op een bouwplaats in de buurt was het iedere avond raak. Ruim voor de
jaarwisseling. Een keer was er zo'n harde slag op straat dat alle buren op straat
stonden. Kinderen begonnen binnenshuis te huilen.. De politie kwam langs. Die
jongen heeft nog geluk gehad dat niet een van de boze vaders hem te pakken
heeft gekregen.
Overlast wat betreft lawaai en rotzooi van anderen in mijn tuin en op mijn auto
Ruim voor de jaarwisseling hoor je al overal vuurwerk knallen.
Weken van te voren was op het industrieterrein al zwaar vuurwerk te horen.
Wij hebben 2 honden die de deur niet meer uitgaan vanaf s morgens vroeg. Niet
eten, drinken, poepen en plassen.
Zie bovenstaand en de dagen ervoor en de dag er na nog steeds knallers. Kon niet
eens wandelen met mijn honden.
Was buiten deze gemeente
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5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=179)

Geluidsoverlast

85%

Afval en rommel op straat

37%

Overlast voor (huis)dieren

54%

Milieuoverlast

26%

Schade aan bezittingen

5%

Stank- en rookoverlast

27%

Onrust en schrikreacties

51%

Andere vorm van overlast
Weet niet
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Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1. Geluidsoverlast 85%
2. Overlast voor (huis)dieren 54%
3. Onrust en schrikreacties 51%

Andere vorm van overlast, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agressief gedrag van mensen die vuurwerk afsteken, ook gevaarlijk gedrag zoals pijlen in
richting toeschouwers laten gaan
De hele dag door karbiet schieten en knalvuurwerk. En dan woon ik ook nog es in 't
buitengebied
Er werd op een onveilige manier vuurwerk afgestoken waardoor er een vuurpeil invloog op
onze groep.
Er wordt in de week er voor niet gecontroleerd!
Het moet toch niet kunnen dat smorgens om 5.20 uur nog zwaar knalvuurwerk afgeschoten
word , en zodoende onnodig veel mensen uit hun slaap haalt .
Leek wel of er een bom afging, erg geschrokken!
Lekkage dak door vuurpijl
Mijn zoon is bang
Nachtrust. het begon al eind november
Rommel in mijn tuin
Slechte luchtkwaliteit
Te vroeg afsteken van vuurwerk
Ze gooiden vuurwerk onder mijn auto, terwijl ik naar huis reed

17

Toelichting
•

•
•
•

Een verhaaltje,een man oudere ging met z`n hond wandelen jongeren gooiden vuurwerk naar
de hond,hond in paniek rent weg oudere man (84 jr.) valt,gelukkig liet hij de hond los om zijn
schade te beperken de hond is natuurlijk nu voor zijn hele heel bang voor vuurwerk.Waar zijn
die ouders aan de keukentafel om even uit te leggen dat vuurwerk niet zonder gavaar is,we
hebben het gezien in de media met nieuwjaar,alle verschrikkingen willen we dit nog
verdedigen.
In de woonwijk Berenklauwstraat werd door 2 buren afwisselend en met regelmaat met carbiet
geschoten van 18.00-2.00uur .Afschuwelijk. Wij moesten onze ramen binnen open zetten om
de luchtdruk te verminderen Voorgaande jaren zijn er al ruiten gesprongen.
Veel vogels zijn weken weg door het vuurwerk waar wij zogenaamd plezier van hebben.
Vreselijk!
We stonden op een afstand van meer dan 20 m toe te kijken.
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5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=179)
91%

Ja, bij de politie

3%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

2%

Ja, bij de gemeente

1%

Ja, ergens anders

3%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 91% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
•
•
•

Betreffende personen op aan gesproken. Men heeft er geen boodschap aan.
Betrokken personen erop aangesproken.
Gemeente Beesel
Ja via fb aan de politie

Toelichting
Nee

•
•
•
•
•
•
•

Ga ik volgende keer wel doen. Tot nog toe sprak ik mensen er wel eens op aan, maar je
wordt bedreigd en genegeerd
Heeft vorige jaren ook niet geholpen
Jaar er voor wel maar zag niet dat er op geacteerd werd. Dus vandaar dit jaar niet
gedaan.
Nee want er word toch niet gecontroleerd en zelf de personen aanspreken kun je beter
niet doen heb je straks geen ruiten meer in je huis.
Omdat iedereen zegt dat de politie er toch niet voor komt.
Wat zou er gebeuren als ik een melding zou doen??
Niets!! Misschien wel als onze burgemeester overlast zou melden.
Wij geven al jaren dit door aan de politie maar er komt niemand.
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Om eventuele overlast van vuurwerk terug te dringen kunnen gemeenten verschillende
maatregelen nemen.

6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen
om eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?
(Benoem een top 5 waarbij nummer 1 de maatregel is die uw meeste voorkeur heeft. Wanneer u
op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw ran

(n=285)

70%
60%

3,5

50%

4,0

40%

4,2
4,5

4,3

30%
5,1

5,2

20%
10%

5,6

5,7

5,4
5,8

Andere maatregel

Verhoging van de aankoopleeftijd
naar 25 jaar

(Meer) locaties of gebieden waar
een vuurwerkverbod geldt
(vuurwerkvrije zones)

Meer handhaving

Hogere boetes, strengere straffen

Een publieks vuurwerkshow om
00.00 uur op een centrale plek in
de gemeente

Algeheel verbod voor alle soorten
vuurwerk (ook vuurwerkshows)

Algeheel verbod op
consumentenvuurwerk

Algeheel verbod op het afsteken
van vuurwerk

Afsteektijden (verder) beperken

De gemeente dient geen
maatregelen te nemen, er is geen
overlast

0%

4,0
3,0
2,0
1,0

Aan de hand van vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top vijf van gemiddelde scores
naar voren:
1. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,5)
2. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (4,0)
3. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,2)
4. Meer handhaving (4,3)
5. Hogere boetes, strengere straffen (4,5)

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

5,0

Algeheel verbod
Alle kosten verhalen
Controle en bestrijden illegaal vuurwerk en vuurwerk van Duitsland of België
Elke plaats in peel.en maas een eigen centrale vuurwerkshow
Geen algeheel verbod alleen op knal vuurwerk. (Deze optie nog niet gezien in onderzoek!!!)
Geen vuurwerk
Gevaarlijk vuurwerk verbieden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ieder dorp een georganiseerde vuurwerk show. Hoeft niet perse professioneel te zijn..
In iedere dorpskern een vuurwerkshow
Landelijk beleid volgen.
Meer controle op het vuurwerk zelf , het zijn soms bommen
Per kern 1 vuurwerkshow
Verbod knalvuurwerk
Verhoging en handhaving leeftijd om vuurwerk af te steken
Vooral voor 31 december/ en na 1 januarie
Vuurwerk mag alleen maar op 31 dec. verkocht worden.
Vuurwerkshow om 18.30 uur
Zwaar vuurwerk verbieden

Toelichting
•
•
•
•

•
•

Aandacht besteden op de middelbare scholen over de ongelukken die ieder jaar gebeuren met
het afsteken van vuurwerk
Alle kosten van letsel, branden, vernieling, inclusief vervolgschade en medische behandelingen
verhalen op verantwoordelijken
Een vuurwerkshow op een centrale plek is onzinnig, daarmee stimuleer je dat dat veel mensen
rond 24:00 uur in de auto stappen, al dan niet onder invloed van alcohol.
Het verhogen van de leeftijd of de straffen heeft natuurlijk weinig nut als er geen controle of
handhaving is. Ik denk dat het begint met opvoeden, van de overlast gevers én hun omgeving.
Het ís geen kwajongensstreek als mensen of dieren gewond raken en privé bezit of de openbare
ruimte wordt vernield. Dit heeft een blijvende impact op mensen en kost veel geld, dat kun je
niet af doen met 'ze hebben er zo veel lol van'
Het werkt niet als je vuurwerk al meerdere dagen in je bezit hebt en niet mag afsteken. Dit is
hetzelfde als een klein kind snoepgoed geven en zeggen dat het er pas over vier dagen van mag
eten. Hoe naïef kun je zijn als politicus.
Ik heb geen berichten gezien of gehoord over overlast in onze gemeente.
Wel voorafgaand aan oudjaar, maar dat staat hier los van.
OF niet veranderen OF geheel verbod. Half-half zorgt alleen maar voor onduidelijkheid en
frustratie.
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Tegenwoordig hebben gemeenten de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije
zone aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar het 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 om vuurwerk af te steken. In onze
gemeente zijn (nog) geen vuurwerkvrije zones ingesteld.

7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije
zones in onze gemeente?
Zeer positief

(n=282)

39%

Positief

25%

Neutraal

15%

Negatief

9%

Zeer negatief

10%

Weet niet

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 64% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".
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Toelichting
Zeer
positief

•

•
Neutraal

•
•

Negatief

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer
negatief

•
•
•
•

Weet niet

•

Liefst een centraal georganiseerd vuurwerkgebeuren.
Voorbeeld: Wij gaan al enkele jaren met de kinderen naar Heythuysen. Daar wordt
's avonds om 18.30 uur bij het woonzorgcentrum een vuurwerkshow
georganiseerd. Primair voor de bewoners van het woonzorgcentrum, secundair
voor andere geinteresseerden. Dat zou toch ook mooi zijn wanneer dit in de
gemeente Peel en Maas georganiseerd zou kunnen worden.
Nog beter: geen vuurwerk
Buiten zo'n zone wordt er dan volop geknald. Dit is ook in een zone merkbaar
waardoor een vuurwerkvrije zone mijn inziens geen nut heeft.
Persoonlijk denk ik dat dit niet gaat werken. Er wonen overal huisdieren.
Er is onvoldoende mankracht om dit te handhaven. In mijn ogen dan ook niet
mogelijk.
Geen consumentenvuurwerk meer, ook niet in vuurwerkzones, maar een
publieksvuurwerkshow op een centrale plek
Niet alle vuurwerk in een buurt concentreren, je zult er maar wonen
Niet per se nodig maar het zou kunnen op bv schoolpleinen, zorgcentra. Maar dan
verplaatst het denk ik.
Niet te handhaven
Wie gaat dit bepalen? Als wij niet in de vuurwerkvrije zone wonen heeft onze hond
er nog last van
Wie zegt dat het bij mij in de straat niet mag?
Wordt niet gehandhaafd, dus weinig zin.
Compleet verbieden
Vuurwerk verkopen en afsteken verbieden
Ben voorstander van algeheel verbod
Denk niet dat t gaat helpen. Er moet gewoon een verbod op al het vuurwerk
komen. En dan centraal een siervuurwerk show door de gemeente om 24.00 uur.
Geen vuurwerkvrije zones maar een algeheel verbod.
Heeft geen enkele zin want dan wordt er op andere plekken wel meer afgestoken.
Dus of je nu door de hond of de kat gebeten wordt. Dieren hebben er gewoon
enorm last van
Het zou maar net bij jou om de hoek zijn,word ik dan niet blij van en mijn dieren al
helemaal niet.
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7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?
(n=177)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Suggestie (51%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgelegen terrein in buitengebied
Alle buitengebieden P en M
Alle centra in P en M
Alle dorpskernen
Alle gebieden
Alle gebieden met vee
Alle kernen
Alle kernen muv marktplein
Alle wijken behalve pleinen
ALLE Woonwijken in Helden die niet direct ah Mariaplein liggen
Alle woonwijken in P en M
ALLE woonwijken in Panningen die niet direct in het centrum liggen.
Alles buiten het centrum
Beatrixstraat
Bebouwde kom (2x)
Bebouwdewoon-gebieden
Bij bejaarden tehuizen
Bij horeca
Bij kinderboerderijen!
Bij openbare gebouwen als gemeentehuis kerken sporthallen ed
Bij ouderen
Bij plattelandshoes (hospice)
Bij uitgaanspubliek, waar veel mensen een slokje op hebben hitsen ze elkaar nog weleens op
om gekke dingen te doen. Op deze plekken kunnen ze misschien beter centraal georganiseerd
vuurwerk afsteken
Bij zieken
Bij zorgcentra s
Bij zorginstellingen of standplaatsen waar hulpverleners klaar staan
Bijwethouders voor de duer
Binnen bebouwde kom
Bos a
Bosgebied waar veel wandelaars komen
Buiten woonkern
Buitengebied
Buitengebied (2x)
Buitengebied.
Centra van de dorpen
Centrum (3x)
Centrum (3x)
Centrum Baarlo
Centrum Beringe
Centrum Helden
Centrum Panningen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum van een dorp
Centrum van Kessel
De bebouwde kom van Meijel
De dorpen centra
De hele bebouwde kom
De kern (centrum) van ieder dorp
De kern.
Dorpscentrum
Dorpskernen
Druk bevolkte gebieden
Drukke dorpskernen
Drukke woon of winkel gebieden
Een centrale plek.
Gebieden aanwijzen waar het wel mag.
Gebieden waar overwegend ouderen wonen
Gehele gemeente
Gehele gemeente
Gemeenschapshuizen
Gevaar voor brand en overlast
Grote parkeerplaats
Heel kessel
Heldense Bossen
Hele gemaante.
Hele gemeente
Horeca gelegenheden
Huis van de gemeente
In d buurt van dierenweides ed
In kern van de dorpen
Inde dorpskernen op n plein
Kasteelweide Baarlo o.a.
Kerkeböske
Kern Egchel
Kern Helden
Kern Panningen
Kern van dorpen
Kern van het dorp
Kernen
Markt Panningen
Marktplein
Marktpleinen
Midden in winkelcentrum
Mijn woonwijk in Helden, "buurt tussen Molenstraat-Baarloseweg- Voetbalvelden
Natuurgebied
Natuurgebied
Natuurgebieden
Nergens knal vuurwerk mensen en dieren hebben last van dus waar ik weet het niet
Niet te dicht bij dieren b.v. asiel
Om twelve uur in centrum.
Omgeving van (huis) dieren. Ook bv weides en stallen
Ook in het buitengebied
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op 1 centrale plek vuurwerkshow
Op één centrale plek aan de rand van de gemeente
Op een groot plein
Overal
Overal in de hele gemeente
Park Panningen
Parken
Plein bij oud gemeentehuis maasbree
Pleinen
Rond de kerk
Rond om de kerk tijdens de kerkdienst
Rond verzorgingshuizen
Rond woningen voor ouderen
Rond woonzorgcomplexen
Rondom bejaaden/ verzorgingstehuizen/ -woningen
Rondom school Maasbree
Rondom verzorging/verpleeg huizen
Rondom verzorgingshuis
Rondom wozoco Maasbree
Rondom zorgappartementen Broekstraat
Scholen
Senioren woningen
Sint Ursulahof Kessel
Tuin bij Kasteel
Velden
Verzorgingstehuizen (2x)
Voetbalvelden
Voetgangersgebieden
Waar dieren zijn
Waar mensen dicht op een wonen
Waar ouderen wonen
Waar veel dieren zijn (2x)
Waar veel huisdieren zijn
Wijk waar veel lederen wonen
Wijken waar vooral ouderen wonen
Winkelcentra
Winkelgebied (2x)
Woonwijk
Woonwijken
Woonwijken (8x)

Ik heb geen suggestie (37%)
Weet niet (17%)
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

Eventueel vuurwerk op centrale plek aan de rand van de gemeente onder toezicht
brandweer/politie
Geen vuurwerk meer in Peel & Maas!
Geen vuurwerk.
Gewoon geheel verbieden is beter voor mens en Dier!
In iedere gemeente zou dan een vuurwerkvrije zone mogen komen. Denk hierbij aan parkjes,
druk bezochte wegen, etc.
Moet wel te handhaven zijn, anders heeft het geen zin
Vuurwerk afsteken op centrale plaats. bv grote openbare velden zoals voetbalveld ed. , wel
onder toezicht.
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7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones
onder de aandacht te brengen?
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de manier is die uw meeste voorkeur heeft.
Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2,3

2,6
3,1

3,3

3,5

3,8
Via internet
en sociale
media

(n=172)

Via lokale
radio

Via borden bij
Via
Via
Via een artikel
de
plattegronden raamposters in de (lokale)
betreffende op posters die
krant
zones
in de stad
worden
3,0
opgehangen

3,9
Andere
manier

2,0

1,0

Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Via internet en sociale media (2,3)
2. Via borden bij de betreffende zones (2,6)
3. Via een artikel in de (lokale) krant (3,1)

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brochures, flyers, dmv brieven van de gemeente
Folder
Folder bij ieder huisadres
Omroep P&M
Via Hallo!
Via Omroep P&M
Via,de post
Weekbladen huis aan huis

Toelichting
•

Goed georganiseerde campagnes inzetten
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Centrale vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd.

8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow
georganiseerd zou moeten worden?

Ja

(n=276)

62%

Nee

29%

Weet niet

9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 62% van de respondenten: "Ja".
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Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nee

•

•
•

Daarvoor is de gemeente te groot, dan moet men (met alcohol op) gaan reizen 's
nachts
Er wordt over gemeente gesproken. Dit betekent dat Panningen er met de “show”
vandoor gaat en de overige dorpen van Peel en Maas het nakijken hebben. Lijkt mij
geen strak plan voor de “ verbinding” van de burgers van Peel en Maas.
Geen extra autoverkeer in combinatie met alcoholgebruik
organiseer maar decentrale shows
In iedere dorpskern een vuurwerkshow
Je zult er maar naast wonen.
Moet brandweer en politie weer paraat zijn. Gun hen óók een fijne, rustige
jaarwisseling.
Vuurwerk verbod
Want, wie gaat dit betalen?

•

Kan zou niet moeten

•
•
•
•
•

Weet
niet

Alleen een centrale vuurwerkshow als er een algeheel vuurwerkverbod komt
Alleen geen knal vuuewerk denk aan de dieren
Dan weet je waar je aan toe bent en voor de dieren een veilige plek zoeken.
In ieder dorp moet een grote vuurwerkshow georganiseerd worden.
Is de oplossing voor iedereen het beste.
Ja, maar naast het zelf mogen afsteken van vuurwerk. Dit hoeft niet door de gemeente
georganiseerd te worden maar evt. door ondernemers die dan veel uitgaanspubliek
heeft.
Ma, aan de rand van de gemeente
Maar dan niet alleen in Panningen. Ook in de kerkdorpen
Maar dan wel in ieder kerndorp van de gemeente Peel en Maas.
Niet al te groot.
Om iets van de traditie overeind te houden.
Om overlast uit te sluiten
Op zich vind ik dat een goed idee. Maar ik ben bang dat je daar op veel plaatsen in de
gemeente niets van ziet. En dat vind ik heel jammer
Per dorp
Voorheen hebben we dit al eens op de Markt gerealiseerd. (Dance Event Baarlo)
Hier kwamen toen een ca. 1000 personen naar kijken.
Wel moeilijk in gemeente met 11 kernen.
Wellicht in de grootste kernen. Zou het een optie kunnen zijn. Of alleen Panningen en
daar een feest omheen bouwen. Zoals de kermis.
Wellicht per plaats binnen de gemeente niet per gemeente. Mensen vieren vaak
binnen de eigen woonplaats oud en nieuw en willen niet gaan reizen naar andere
plaatsen voor een vuurwerkshow.
Zie eerder bericht over voorbeeld in Heythuysen.
Zie toelichting vraag 1
Zou elke gemeente moeten doen
Zou mooi zijn, maar geen verbod instellen.
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Tot slot
9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om
vuurwerk?
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat

(n=275)

13%

Het instellen van een of meerdere vuurwerkvrije
zones
Speciale vuurwerkzones binnen de gemeente waar
je wel mag afsteken, verder niet
Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern
waar ik woon

4%
7%
48%

Helemaal geen vuurwerk

23%

Anders

3%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" antwoordt 48%
van de respondenten: "Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 vuurwerk-show per gemeente
Geen Vuurwerk!
Genieten van al het moois en de champagne mag ook Cava zijn wel laten knallen!
Handhaven
Iedereen mag het zelf weten
Mensen komen daar dan samen wat ook weer saamhorigheid bevordert en elkaar een
fijne(veilige) jaarwisseling kunnen wensen
VRIJ LATEN
Vuurwerkshow in grotere steden waar je dan naar toe kan gaan
Zonder knalvuurwerk
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Toelichting
Zelf vuurwerk
afsteken, gewoon
in je eigen straat
Speciale
vuurwerkzones
binnen de
gemeente waar
je wel mag
afsteken, verder
niet
Eén grote
centrale
vuurwerkshow in
de dorpskern
waar ik woon

•
•

Maar dan natuurlijk zonder overlast en schade.
Wel zelf opruimenn

•

Handhaving is belangrijk maar laat de politie niet tussen 00.00 en 1.00 uur
door de straten rijden, dat is vragen voor problemen. Ze kunnen wel bij de
vuurwerk vrije zones controle.

•
•

En dan wel door professionals met brandweer op de achtergrond
Helemaal niet is niet te doen omdat er dan protesten zullen komen ben ik
bang en er zullen toch mensen zijn die vuurwerk af willen steken en dit
toch gaan doen.
Met mensen die weten ermee om te gaan,ben het zat om op 1 jan.op het
nieuws te vernemen van mensen die ogen en vingers moeten missen en dit
jaar ook nog sterf gevallen,het heeft niets meer met iets leuks te maken.

Helemaal geen
vuurwerk

•
•
•
•

•

Beter voor dieren, milieu en mens
Eventueel kan ik me vinden in centrale vuurwerkshow
Leidt alleen maar tot ellende en hoge kosten.
Ook ik ben jong geweest. Maar het huidige vuurwerk is zo niet dat van
vroeger. Daarbij is men er nu ook achter wat het voor negatief effect heeft
op de natuur en alle dieren in de natuur. Ook het handhaven gebeurd
gewoon niet ! Het kan ook echt wel gezellig zijn zonder vuurwerk.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipPeelenMaas
Vuurwerk in onze gemeente
Centrale vuurwerkshow
Tot slot
14 januari 2020 tot 27 januari 2020
313
5,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
18
27 januari 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±5,5%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•

Op 14-01-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 27-01-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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Ranking
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
3,6

20%
10%
0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipPeelenMaas
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Peel en Maas
vergroten. Via het panel TipPeelenMaas kunnen alle inwoners in de gemeente Peel en Maas hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tippeelenmaas.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipPeelenMaas is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipPeelenMaas maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Peel en Maas en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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