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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 38% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Zeer mee eens".
Op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (41%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".
Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Roerdalen, waarbij 35 deelnemers zijn geraadpleegd.

Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Roerdalen nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.
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2. Rechte tellingen
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.

1 ‘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 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 38% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens



1) Bij een landelijk verbod voorkom je discriminatie op basis van woonplaats.
2) De belasting van het milieu stopt niet bij de gemeentegrenzen.
3) werkt vuurwerktoerisme in de hand.

Mee oneens



De huidige overheid richt zich te erg op opvattingen van de ouderen. Laat ze tovh
spelen als het maar enigszins veilig is.
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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.

2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien
in uw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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De hele gemeente
vuurwerkvrij

Enkel vuurwerk toestaan Geen vuurwerkverbod,
op openbare plekken ik zou graag zien dat er
overal in mijn gemeente
vuurwerk afgestoken
mag worden

Anders

Op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (41%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".

Anders, namelijk:









Alleen op vast gestelde tijd, op toegestaande plaatsen.
Bepaalde plekken aanwijzen om vuurwerk af te steken en verbieden het buiten deze plekken af
te steken
Bepaalde plekken aanwijzen waar vuurwerk afgestoken mag worden.
Binnen 3 jaar afbouwen naar totaal vuurwerkverbod.
Eén locatie per kern (marktplein, o.i.d.) aanwijzen waar vuurwerk is toestaan, al dan niet
georganiseerd door gemeente of middenstand.
Mooie centrale vuurwerkshow gecoördineerd door één of meerdere verenigingen.
Per gemeente of dorp op een centrale plek georganiseerd vuurwerk afsteken.
Verbod vuurwerk in bos
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2.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=31)
Toelichting (n=94%):






























Beperkte overlast en het brengt mensen uit een kern bij elkaar.
Beter toezicht,dus veiliger. Als dit goed georganiseerd wordt kan dit per gemeente een gezellig
feest worden
Daar is niets in te richten het loopt alle jaar goed.
Dan hebben wij niet in de gehele gemeente zwerfvuil van het vuurwerk
Dan is het duidelijk waar het wel en niet mag en kan makkelijker toezicht worden gehouden
Dat is beter voor oudere mensen en het vee
De vuurwerkbranche kan dan alternatief werk zoeken en de burger kan er aan wennen.
Door vuurwerk alleen toestaan op openbare plekken kan er beter toezicht worden gehouden.
Een aantal plekken in de gemeent aanwijzen waar het toegestaan is om siervuurwerk af te
steken
Gezien er erg veel illegaal vuurwerk te verkrijgen is welke vaak overlast veroorzaakt en veel
mensen hiermee vaak (onbewust) misdrijven mee plegen. Waaronder afsteken van zwaar illegaal
vuurwerk en hiermee zelfs vernielingen verrichten.
Goede mogelijkheden voor toezicht.
Het is gevaarlijk en vervuiling
Houd het gezellig en leuk
Iedereen die wil kan daar vuurwerk afsteken, minder overlast voor mens en dier.
Iedereen moet zijn verantwoording toch zelf kunnen nemen??
Ik heb niets tegen (sier)vuurwerk. Wel zou ik een verbod willen zien op knalvuurwerk
Kun je beter rekening met elkaar houden.
Laten zoals het is. Het risicovolle vuurwerk is al geregeld
Mensen moeten zelf hun verstand gebruiken, dat moet de overheid niet voor ze proberen te
doen!
Onnodig en gevaarlijk
Op knalvuurwerk moet een totaal verbod komen. Dat geeft overlast en stress bij dieren.
Siervuurwerk is geen probleem
Per gemeente buiten de bebouwde kom een plaats aanwijzen
Reguleren en handhaven is beter dan verbieden vanuit de ivoren toren.
Totaal verbod wenselijk, echter m.i. niet uitvoerbaar en controleerbaar.
Uit laten voeren door enkele profs. Siervuurwerk
Veiligheid voor mens en dier ook lucht vervuiling en trauma
Vuurwerk is veel gevaarlijker dan vroeger, dodelijk zelfs. Veel buitenlands vuurwerk voldoet niet
aan de eisen waar het Nederlandse vuurwerk aan moet voldoen. Grote vuurwerkbommem zijn
slecht voor gehoor van mens en dier. Kunnen dure schaders veroorzaken. Dus, dan maar geen
vuurwerk of een groot afgestoken door een beoegde partij.
WAAROM ALLESCVERANDEREN EN BEPERKEN. iN nEDERLAND MOET ALLES ZO NODIG
GEORGANISEERD WORDEN. LAAT DINGEN NU GEWOON GEBEUREN ZOALS ZIJ ALTIJD GEBEURD
ZIJN.

Weet niet (6%)
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3 ‘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?)
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Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee eens



Mits er handhaving is.

Mee oneens




Veiligheid wordt hiermee niet veranderd.
Verschil in gemeentelijk beleid leidt alleen maar tot discussie

Zeer mee
oneens



Die vraag spoort totaal niet, bij een verbod is er een verbod en wordt er niet
afgestoken.
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4 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=28)
Tip (n=86%):
























Alleen siervuurwerk toestaan
Benoem per gemeenten/ dorp een stichting die de nieuwjaars activiteiten jaarlijks organiseren.
Verder een algeheel vuurwerkverbod.
Controlle op tijden vuurwerkverbod ( minder hinder dieren.)
Een enkele lokale plaats waar vuurwerk kan worden afgestoken.
Er zijn belangrijkere dingen en er is voor verbod geen handhaving
Experimenteer ermee en voer het geleidelijk (gedurende 4-5 jaar) in.
Ga hierhover in gesprek met diversen verenigingen of deze er iets voor voelen een show te
organiseren..
Goed en VEEL controleren op te vroeg afsteken van vuurwerk...zeker door de
Handhaven meldpunten voor overlast en het alleen op bepaalde uitgezochte plekken toestaan .
Voorlichting over de regels en risico’s van vuurwerk
Inzet op controle en handhaving plekken waar vuurwerkverbod geldt.
Kies per kern een of twee plekken uit om hier vuurwerk af te steken.
LAAT HET GEWOON GEBEUREN NET ZOALS IN ALLE VORIGE JAREN.
Laat iedereen die vuurwerk heeft afgestoken zijn eigen rommel opruimen. Het is van de zotte dat
de gemeente dit opruimt.
Maak voor de jeugd een plek waar ze kunnen knallen zodat niet overal willekeurig met vuurwerk
gegooid word
Meer controle ze steken al lang van tevoren vuur werk af
Steek vuurwerk af op sportperkcomplexen
Ver
Verbied knalvuurwerk of sta dat toe in het buitengebied
Verbieden op alle gebied.
Verbieden zonder handhaven is ineffectief
Zoek een paar mooie plekken aan de rand van de gemeente en overleg met verenigingen of er
een committee gevormd kan worden dat het voortouw neemt.
Zorg dat het afsteken door een prof wordt gedaan. Handhaaf het verbod door verkoop te
controleren
Zorg voor handhaving beboet t dan ook flink bij overtreding, zorg voor een centrale plek door
professionals bediend vuurwerk, voor kids en volwassen, berijkbaar voor rolstoel gangers,
gehandicapten en begeleiding en ruime plaats voor iedereen

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (14%)
Toelichting
Tip:



Een verbod, in welke vorm dan ook is alleen haalbaar als er voldoende handhaving is.
Maar dit zal financieel gezien niet haalbaar zijn binnen de gemeente.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerp
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Roerdalen
Lokaal vuurwerkverbod
05 juli 2018 tot 15 juli 2018
35
16,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
3 minuten en 20 seconden
17 juli 2018
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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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