Vuurwerk
De jaarwisseling nadert en dit gaat in Nederland gepaard met het afsteken van vuurwerk.

8 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het
beste bij vuurwerk?
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op vraag "8 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij vuurwerk?" is het
meest gekozen antwoord (64%): "Traditie".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•

CO2 schade
Gezondheid mens en dier
Jammer geld
Mag van mij wel centraal geregeld worden.
Milieuverontreinigend
Tijd om er mee te stoppen

Toelichting
•
•
•
•

•

Beter 1 centraal georganiseerd vuurwerkmoment om 24.00 uur op 31 dec
Centraal afsteken voorkomt een boel narigheid
Op de Boskamp wordt niet gehandhaafd. Dit heeft tot gevolg, dat de Boskamp rondom de
jaarwisseling tot oorlogsgebied veranderd. Vuurwerk is voor vele omwonenden van de
aanstichters allang geen mooie traditie meer, maar een bron van ellende.
Tradities kunnen veranderd worden, een centrale vuurwerkshow zou m.i. een goed alternatief
zijn.
daarmee ook de vele ongelukken / milieuschade / vuurwerkafval meenemend in de
overwegingen.
Vuurwerk verbieden en op speciale lokatie onder begeleiding toestaan.

De gemeente heeft de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije zone aan te
wijzen. 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. Daarnaast
kan er ook gekozen worden voor een centrale vuurwerkshow.

9 Als het aan mij ligt dan zie ik het liefste
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Bij stelling 9 Als het aan mij ligt dan zie ik het liefste is het meest gekozen antwoord (44%): "Een
centrale vuurwerkshow introduceren".

Anders , namelijk:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Alleen siervuurwerk aanbieden in de handel.
Beter afschaffen en vrij muziekmakenintroduceren
De afstekers zelf de rotzooi laten helpen opruimen. Nog even bedenken hoe dan.... BIjv. n
(licht!) contract met een straat, waarin ‘aanstekers’ tekenen voor n verantwoordelijke rol, en
toeschouwers ook mee gaan bezemen.
Harder aanpakken illegaal vuurwek
Leg vuurwerk in handen van een club, een vereniging. Enthousiaste jongens en meisjes die als
sfeermakers zorgen voor een mooie show. En geef ze bijbehorende verantwoordelijkheid
rond veiligheid, overlastbeperking en financiën. Werkt goed: zie bijvoorbeeld carbidschieters
en sfeerteams van voetbalsupporters
Niet meer aan banden leggen
Overdag carbid schieten is veiliger dan in het donker.
Overlast voor en na oud en nieuw beter handhaven
Schade op de veroorzaker ervan verhalen.
Streng optreden tegen het in bezit hebben en/of afsteken van vuurwerk anders dan op 31
december en 1 jan tot 2:00 uur s nachts
Totaalverbod in Nederland
Verbood op verkoop van vuurwerk
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Toelichting
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen sier vuurwerk toestaan.
De overheid bemoeit zich veel te veel met zaken die best onderling geregeld kunnen worden.
Eerst zorgen dat er ook gehandhaafd kan worden
Het is een bijzonder moment wat gevierd moet worden. Vuurwerk hoort daarbij. Het is een
prachtig gezicht om op oudejaarsavond al dat vuurwerk te zien. Bij een verbod hierop zou een
alternatief een centrale show (per dorp) een prachtig idee zijn. Combineer dat met een tent
waar mensen vrij naartoe kunnen komen. Zo organiseer je nog wat, voorkom je vandalisme en
kan men toch genieten van vuurwerk.
Het is een traditie die al lang ver uit de hand is gelopen qua omvang. De millieubelasting die dit
geeft kunnen we in deze tijd niet meer verantwoorden. iedereen is zo druk met afsteken dat
men geen tijd meer heeft om te kijken naar het mooie vuurwerk dat er ook soms is. Regel 1
centraal vuurwerk per kern en verbied de rest, inclusief verkoop
Het is moeilijk om te handhaven, er wordt nu al vuurwerk afgeschoten...
In overleg met bewoners
Maar er moet dan ook handhaving zijn
Met bepaalde soorten vuurwerk verbieden bedoel ik de zware klappers,
Toevallig houd ik helemaal niet van vuurwerk, ik heb er angst voor en vind het maar
milieubelastend ..voor mij mag het afgeschaft worden. Al begrijp ik dat lang niet iedereen het
daarmee eens is.
Vooral het harde knallen verbieden!
Zonder handhaven werkt niets. Het zal er aan liggen hoe e.e.a. wordt gebracht en uitgevoerd.
Met bewoners, voor bewoners.
Zoveel vuurwerkvrije zones instellen dat het maar op enkele plekken mogelijk is om vuurwerk
af te steken. Beter controleerbaar en makkelijker om de rommel ook weer op te ruimen
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