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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 80% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 70% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 25%
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 drie naar voren:
1. Vuurwerk is een traditie (70%)
2. Het is leuk om naar te kijken (58%)
3. Je kunt beter echte overlast aanpakken (42%)
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 drie naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (92%)
2. Vuurwerk is gevaarlijk (71%)
3. Minder rommel en afval op straat (67%)
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 50% 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 15% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
64% 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 40% 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 drie naar voren:
1. Geluidsoverlast (84%)
2. Overlast voor (huis)dieren (68%)
3. Onrust en schrikreacties (61%)
Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 87% van de respondenten: "Nee".
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Aan de hand van Bij vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores
naar voren:
1. Een publieksvuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,9)
2. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (4,1)
2. Meer handhaving (4,1)
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,4)
5. Hogere boetes, strengere straffen (4,5)
Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 59% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 23% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".
Op vraag 7.1 “Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?” antwoordt 46%
van de respondenten met minimaal één suggestie.
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 (1,9)
2. Via borden bij de betreffende zones (2,4)
3. Via een artikel in de (lokale) krant (3,2)
Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ja". 32% van de respondenten antwoordt met:
“Nee”.
Op vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" antwoordt 38%
van de respondenten: "Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipEchtSusteren, waarbij 695 deelnemers 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

1%

Ja, zwaar knalvuurwerk

1%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

8%

Ja, ander soort vuurwerk

0%

Nee
Weet niet

(n=651)
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Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 80% van de respondenten:
"Nee".

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
•

Kindervuurwerk, sterretjes en knalerwten

Toelichting
Ja, siervuurwerk •

Mooi sier vuurwerk kun je naar kijken...knal vuurwerk alleen maar doof van
worden

Ja, licht
knalvuurwerk
Ja, zowel knalals
siervuurwerk

•

Ik zelf niet, maar mijn man en kinderen, en vrienden wel

•
•
•

Alleen cakes, waar eerst met een knal het siervuurwerk de lucht in schiet.
Alles gekocht via een winkel. Dus geen illegaal vuurwerk
Licht knalvuurwerk maar vooral siervuurwerk.
Potten, geen pijlen

Nee

•
•
•
•

Angst
Daar geef ik geen geld aan uit.
Geld verspilling en mijn honden zijn panisch voor vuurwek
Helemaal geen vuurwerk,met een laser zijn mooie afbeeldingen tezien.
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•

•
•
•

•
•
•
•
•

Ik heb nog nooit in mijn leven vuurwerk afgestoken en een leeftijd bereikt
waarop ik kan zeggen dat het afsteken van vuurwerk GEEN traditie is. In de
vijftiger jaren was er in de gemeente waarin ik woonde alleen een vuurwerk
op één plek, afgestoken door beroeps. Prachtig en veilig.
Ik heb nog nooit van mijn leven vuurwerk gekocht en/of afgestoken
Ik heb totaal niets met vuurwerk,vind het geldverspilling.
Ik hou niet van vuurwerk, het maakt dieren doodsbang, veroorzaakt fijnstof
en wat de denken van oorlogsslachtoffers en vluchtelingen die
oorlogsgeweld ontvlucht zijn. Vuurwerk is traumatiserend. En de rommel ligt
nu op 14 januari nog steeds op de stoep en op straat. Er is geen / veel te
weinig controle op.
Je kunt het geld net zo goed in de kachel gooien, dan heb je er tenminste nog
iets warmte van
Kan mijn geld beter aan andere dingen besteden
Mijn vrouw moet om 6 uur uit bed voor te werken.
Overlast voor mens en dier.
Voor de dieren die zo bang zijn en de kleine kinderen dat is verschrikkelijk

5

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

(n=644)

57%

Positief

13%

Neutraal

4%

Negatief
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Zeer negatief
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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 70% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 25%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Al vanaf oktober haast elke avond knalvuurwerk, onze hond reageert er angstig op.
De regel is nu dat het op bepaalde tijden mag. Maar het geknal begint al weken van
te voren. Voor mensen met een oorlogsverleden en voor dieren is dit een drama!!!
Als men zich aan de afsteektijden zou houden zou het niet zo'n probleem zijn.
Een gedeeltelijk verbod is niet te handhaven.
Er wordt nu al vanaf half november regelmatig vuurwerk afgestoken, zelfs om 3 uur
's nachts! Vaak bij het spoor. Zelf nu nog, half januari. Het betreft duidelijk geen
siervuurwerk, maar zeer zwaar knalvuurwerk. Veel honden slaan dan gelijk aan en
zijn compleet van slag. Er moet toch genoeg capaciteit zijn om dit in te dammen?
Geen ballonnen en confetti dan zeer zeker geen vuurwerk .
Gezien de jaarlijkse overlast en mishandelingen van mens en dier MOET het
gewoon verboden worden. Ik maar ook mijn dieren zijn er bang voor.
Heel veel huisdieren en kleinere kinderen zijn doodsbang!
Iedereen en met name de jeugd heeft het constand over het milieu en de
opwarming van de aarde echter bij het afsteken van vuurwerk vergeten we dit
gemakshave maar even.
Ik en andere mensen durven niet meer naar buiten rondom de jaarwisseling. Er
wordt al meer dan een maand voor oudjaar vuurwerk afgestoken. Onze honden
raken getraumatiseerd. De lucht wordt ernstig vervuild en er wordt erg veel kapot
gemaakt. De traditie elkaar te bezoeken rondom de jaarwisseling, de buurt te
ontmoeten, is vernield.
Ik wil die herrie niet
Nogmaals mijn honden zijn panisch voor vuurwerk
Sinds ik binnen de gemeente Echt ben verhuisd van een buitengebied naar een plek
dicht bij het centrum, lijkt voor mij oudjaarsavond op oorlog.
Onze hond weet niet waar hij het zoeken moet, en ik zit klaar met de waterslang
om te voorkomen dat ons platte dak waarop vuurwerk landt in brand vliegt.
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•
•
•

Positief

•
•
•

Neutraal

•

•

Negatief

•
•

•
•
•
•

Zeer
negatief

•
•
•
•
•

Voor oudere mensen en honden vind ik het erg zoals zij kunnen schrikken en
angstig worden.
We hebben de mond vol over fijnstof en het milieu maar met oud en nieuw is
iedereen, ook de jeugd die vaak demonstreerden hiervoor, dit allemaal vergeten.
Wij hebben een angstige hond. Er wordt dagenlang vuurwerk afgestoken in onze
gemeente. Bovendien wordt vuurwerk afgestoken door mensen die alcohol
ophebben en vaak door kinderen. Het is gevaarlijk ook voor omstanders
Enkele plekken centraal zou geen probleem zijn zoals grmeenschapshuis
En dan van 23:30-01.00 maximaal
Erg veel troep in de tuin en twee dagen last van knalvuurwerk. De enige concessie
zou ,ik om op 1 plaats in de gemeente, georganiseerd vuurwerk te laten afsteken
Wel siervuurwerk
Ik vind het mooi als er door de straten mooi vuurwerk wordt afgeschoten, het
knalvuurwerk hoeft voor mij niet. Ook mag de tijd van afsteken van mij korter,
tussen 22.00u en 01.00u bijvoorbeeld. En een leeftijdsgrens zou ook prima zijn,
vanaf 21 jaar
Organiseer in verschillende wijken een siervuurwerk avond...dat onder toezicht
gehouden word en als je bijv 2euro entree vraagt kun je dat weer in het nieuwe
voorwerk steken
Graag een aantal plaatsen inrichten en daar dan door professionele mensen laten
onsteken. Vuurwerk hoort nu eenmaal bij Oud&Nieuw. Siervuurwerk moet
behouden blijven voor consumenten.
Ik verwacht niet dat de gemeente een vuurwerkshow gaat organiseren. Ik kan me
geen nieuwjaar zonder vuurwerk voorstellen. Ook ben ik van mening dat de goede
moeten lijden onder de raddraaiers. Ik vindt dat er veel zwaarder gestraft mag
worden tegen mensen die vuurwerk misbruiken, of naar hulpverleners gooien.
Kan niet gehandhaafd worden en dan nog meer knalvuurwerk via internet. Toch
proberen gecontroleerd verkopen
Met een algeheel vuurwerkverbod worden de mensen die wel op de juiste manier
met vuurwerk omgaan gestraft en dat vind ik doodzonde
Niet goed dat door a sociaal gedrag van enkele mensen daar de gehele
gemeenschap de dupe van is.
Zones/locaties aanwijzen waar particulier vuurwerk afsteken wél is toegestaan (bij
voorkeur onder toezicht van brandweer) lijkt me een goede middenweg
Alsjeblieft doe het niet ik doe het pas 2 jaar en vind het zo leuk en als je er gewoon
netjes mee omgaat (veiligheidsbril) en lontje en legaal vuurwerk kopen
Dit is de zoveelste traditie die men ons wil ontnemen. wanneer houdt dit eens op.
Een verbod is het inperken van een traditie die hier in Echt hoog word opgenomen,
de gemeente riskeert dan ook rellen hiermee
Het is een onderdeel van nieuwjaar en er wordt al genoeg gerommeld met
tradities. Er blijft straks niks meer over als het zo door gaat.
Ik durfde niet naar huis te gaan omdat het vuurwerk over de straat rolde,heel akelig
vond ik het.En dan ook nog kinderen van 10-12 jaar zonder toezicht.Waar zijn die
ouders?
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•

•
•
•
•

Weet
niet

•

Is het vuurwerk dat verkocht wordt via de normale handelskanalen het probleem?
Ofwel het is te zwaar, illegaal vuurwerk. Dat heeft dus geen effect op het normale
vuurwerk. Hoe wenst u dit te handhaven? Ofwel het wordt verkeerd gebruikt, dus
gebruikt tegenover hulpverleners. Dat vereist aanpak.
Mijn inziens is een algeheel vuurwerkverbod niet de oplossing voor het probleem
wat er speelt. Het zijn veelal de zware, illegale, knallers die het probleem van
overlast en letsel veroorzaken.
Niet het vuurwerk is het probleem, de personen die er niet mee om kunnen gaan is
het probleem.
Symboolmaatregel welke niet te handhaven is.
Zorg dat de diverse buurten gezamenlijk en georganiseerd een mooi vuurwerk
kunnen en mogen afsteken.
Als vuurwerk vervangen word voor een drone show, vind ik t top!
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=178)

Vuurwerk is een traditie

70%

Het is leuk om af te steken

35%

Het is leuk om naar te kijken

58%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de…

17%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

42%

Verbod is een inperking van vrijheid

34%

Verbod is lastig te handhaven

40%

Anders

11%

Weet niet

2%
0%
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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 drie naar voren:
1. Vuurwerk is een traditie (70%)
2. Het is leuk om naar te kijken (58%)
3. Je kunt beter echte overlast aanpakken (42%)

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

Algeheel verbod gaat me te ver, vuurwerk met beperkte overlast moet kunnen voor degenen
die dat graag willen
Alleen sier vuurwerk
Ben voor een vuurwerkverbod
Dan mag er tenminste nog iets in gemeente Echt
Een plek b.v. De markt waar onder kundige leiding het vuurwerk wordt afgestoken en we
gezellig samen naar kunnen kijken.
Er wordt steeds meer verboden in ons land
Fout in vragenlijst. Heb al een positief antwoord gegeven.
Gezellig en mits legaal en gecontroleerd afgestoken veilig
Het is gevaarlijk
Illegaal vuurwerk blijft aanwezig
Omdat ik op 2 honden moet/wil en ze zijn hardstikke bang voor dat geknal en er is eens
vakkundig gemeten hoe hoog de hartslag van honden kan gaan en soms ver over de 2honderd
en ook heel erg bibberen.
Verbod op knal en pijlen en illegaal vuurwerk
Verbod voorkomt niet dat degene die verkeerd met vuurwerk omgaan dan geen vuurwerk meer
afsteken
Vuurwerk is niet het probleem, maar hufter gedrag. En dat los je niet op met een
vuurwerkverbod.
Vuurwerk was mooi en niet hinderlijk op de markt ,half twee was alles rustig
Zie toelichting vraag 2
Zie vraag 2
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Toelichting
•
•

Het probleem moet je bij de bron aanpakken en handhaven i.p.v dit in een opwelling te
verbieden voor mensen sie het wel goed doen al jaren op een nette manier
Toch is de ernst wel te zien van de meegenomen problemathiek
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2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=450)

Mensen en dieren hebben minder overlast

92%

Beter voor het milieu

66%

Minder rommel en afval op straat

67%

Vuurwerk is gevaarlijk

71%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

34%

Vuurwerk is zonde van het geld

30%

Anders

6%
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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 drie naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (92%)
2. Vuurwerk is gevaarlijk (71%)
3. Minder rommel en afval op straat (67%)

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

De enorme schade die wordt aangericht
De hoge kosten voor slachtoffers van vuurwerk voor onze gezamenlijke gezondheidszorg
De jongeren houden zich er niet aan de tijdstip. Snap ik leuk spannend. Maar er word niet
opgelet. Op een plek zou fijn zijn. Maar hoeft niet helemaal weg
De knallen lijken wel bommen. Zo hard, en hoe daar mee om wordt gegaan is belachelijk.
Geen vandalisme
Gewonden en vandalisme
Grote onkosten aan schade en aan beveiliging, vuurwerkterreur, o.a. naar hulpverleners
Ik ben er zelf bang voor.
Ik vind siervuurwerk mooi, maar knal vuurwerk nutteloos
Knalvuurwerk is te hard
Men houd zich absoluut niet aan de tijd van vanaf 18.00 uur
Mensen houden zich niet aan de regels waardoor de irritatie groeit, vandalisme is vreselijk!,
illegaal vuurwerk groeit!
Met alcohol op, vuurwerk afsteken.
Mijn honden
Mijn hoogbejaarde moeder voelt zich niet veilig meer omdat in haar tuin illegaal knalvuurwerk
(zeg maar bom) is afgestoken. Ze woont nog alleen maar ziet dit als een reden om haar huis te
verlaten.
Niet positief
Onverantwoordelijke ouders zorgen ervoor dat hun kind gevaar loopt
Overlast
T lijkt wel oorlog, ik durf t huis niet uit
Veel schade
11

•
•
•
•

Voor alles wat hier boven wordt genoemd, dus in feite is het nergens goed voor
Voor de dieren die erg bijn zijn
Vuurwerk geeft de afstekende partij een middel tot asociaal gedrag.
Ziektekosten lopen door de vele ongelukken alsmaar hoger op.

Toelichting
•
•
•
•

•

De aangegeven tijden dat het wel mag, trekt zich niemand wat van aan, beginnen al in
november
De troep ligt na 2 weken nog steeds op straat. Niemand ruimt het op, zij ie het vuurwerk
afschieten het allerminst.
Veel te veel ongelukken
Vuurwerk en met name de combinatie van drank of andere middelen en vuurwerk zorgen in
de basis al voor een onveilige situatie op straat. Oudejaarsavond is momenteel dan ook "met
stip" de meest onbegrijpelijke dag als het gaat om openbare veiligheid. Te gek voor woorden
toch?
Vuurwerk is totale onzin
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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=632)

22%

Dit mag wat mij betreft korter

50%

Dit mag wat mij betreft langer

4%

Andere optie

21%

Weet niet

4%
0%
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Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 50% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".

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

20.00 uur tm 1 uur
Afschaffen (4x)
Afschaffen.
Afsteektijd is prima maar wordt niet op gecontroleerd. Vanaf november al melding gemaakt van
zware knallen
Algeheel verbod, afsteken door Gemeente om 24 uur op de markt
Algeheel verbod. (3x)
Alleen
Alleen door een georganizeerd team die zich ook aan de regels kunnen houden
Alleen door gemeente zelf een klein centraalvuurwerk opbijvoorbeeld de Nieuwe Markt om
00.00 uur tot ca. 00.30 uur en verder alles verbieden
Alleen om middernacht
Alleen siervuurwerk toestaan
Alleen tussen 00.00 en 01.00 op 1 jan
Alleen van 00.00 tot 1.00
Alleen van 22.00 -2.00
Als iedereen zich aan die tijden houd ,prima maar dit is helaas niet het geval
Als ze zich er aan hielden. Geen dikke maand van te voren
Bij een algeheel verbod vervallen de afsteektijden
Centraal regelen
Centrale afspraken en tijden
Compleet verbieden
Dagen van te voren al last
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit moet een algeheel vuurwerkverbot worden.
Een algemeen verbod.
Een vuurwerkverkoop van 21 tot 22 uur zodat de mensen rustig de hond nog kunnen uitlaten.
Enkel om 0.00 uur
Er wordt niet gehouden aan de afsteektijden en bij melding durven ze ook nog te zeggen dat ze
gewoon niet komen kijken!
Geen (6x)
Geen afsteektijden (2x)
Geen afsteektijden meer
Geen afsteektijden. Geef maar een vuurwerkshow op de markt
Geen afsteken
Geen knalvuurwerk
Geen vuurwerk (4x)
Geen vuurwerk en betere handhaving.
Geen vuurwerk is beter
Geen vuurwerk meer
Geen vuurwerk.
Geen vuurwerk.of centraal
Geheel afschaffen
Geheel verbieden
Geheel verbod/afschaffen
Gewoon niet. Men kan er niet normaal mee omgaan.
Helemaal geen afsteektijden
Helemaal geen vuurwerk (2x)
Helemaal geen vuurwerk meer door particulieren, alleen nog gereguleerd via gemeente of
speciale verenigingen
Helemaal laten verdwijnen
Helemaal niet (4x)
Helemaal niet meer!
Helemaal niet, een centraal punt voor de hele gemeente
Helemaal nix afsteken door particulieren. Niet eens meer verkopen. Maar dan wel handhaven
Helemaal stoppen
Helemaal verbieden (5x)
Helemaal verbieden voor particulieren.
Hoogui tot 01 uur.
Houdt men zich toch niet aan
Ik ben voor een totaal verbod
Ik kies voor geen vuurwerk dus ook geen tijd!
Ik merk niks van die tijden!
Ik zou zeggen alleen beginnen om 00.00 u. Niet eerder.
In Susteren werd er in november al regelmatig vuurwerk afgestoken!! Handhaving!!!
Korter, liefst nul
Korter, namelijk niet.
Liever helemaal geen afsteektijd meer, vuurwerk verbieden
Liever helemaal geen vuurwerk
Men houdt zich er niet aan al jaren word dagen vantevoren algeknalt
Moest een boete van 1000 euro zijn
Niet
Niet afschaffen
Niet afsteken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet meer (3x)
Niets afsteken
Niets meer
Slecht
Stoppen er mee
Theorie, praktijk is anders
Tijd is prima, moet echter wel op worden gehandhaafd
Totaal geen vuurwerk.
Totaal verbod
Totaal verbod graag
Totaalverbod is beter
Totaalverbod, er wordt niet gehandhaafd.
Van 12 tot 1 uur
Van 12 uur s'nachts tot 1.00 uur...lang genoeg....liever algeheel verbod!
Van 23 uur tot 1 uur is voldoende
Vanaf 10 smorgens
Verbiede
Verbieden (4x)
Verbod (2x)
Verbod op vuurwerk
Verzameplaatsen buiten bebouwde kom
Volledig stoppen; alleen af te steken door professionals.
Voor mij mogen ze dat helemaal afschaffen
Vuurwerkverbod
Weg ermee
Weken dagen vooraf knalt reeds zwaar vuurwerk in directe omgeving.
Wordt toch niet nageleefd
Ze houden zich er niet aan

Toelichting
Dit is prima

•
•
•

Dit mag wat
mij betreft
korter

•
•
•
•
•
•

Huidige afsteektijden zijn wat mij betreft prima op dit moment. Dit ook, omdat
ze een aantal jaar geleden al zijn teruggebracht van 10.00 naar 18.00 uur.
Mits ook word gehandhaafd
Vanaf 18:00 uur is het goed donker en heeft het ook zin om vuurwerk af te
steken. Het is ook beter dan 10:00 's morgens zoals eerder de norm was, zodat
dieren en mensen hier minder lang last van zullen ondervinden.
0.00 uur is 0.00 uur. Van 0.00 tot 2.00 afsteken.
Alleen tussen 22u en 2u
Alleen vanaf 00.00 uur
De afsteektijd wordt totaal niet gerespecteerd. Men begint rond kerstmis al te
knallen. Rustig de hond uitlaten is er dan niet meer bij. Er is geen controle, de
politie doet niks.
Een tijd van 23.00 tot 02.00 lijkt mij ook voldoende.
Er werd in Koningsbosch in onze straat 2 dagen lang knalvuurwerk afgestoken,
geen controleurs gezien
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•

•
•
•
•

Het zou prima zijn, wanneer m.n. de jeugdige inwoners zich aan deze tijden
zouden houden. Maar ook dit jaar weer begon het het afsteken van m. n.
Knalvuurwerk al half november en op 31 december rond 10 uur. En handhaving
of politie....... niet aanwezig en ook niet zichtbaar. Na 6 uur was het alsof je
midden in een oorlogsgebied zat. Met name rond het speelveld bij de
Haverbeekstraat Slek.
Kinderen lopen overdag al te knallen die tijd is niet na te komen denk ik als
alleen door verkooppunten te houden en dan pas van bijv 20uur
Van 22.00 tot 2.00u
Vanaf 21.00 -02.00 uur
Ze houden zich er toch niet aan, hele dag door en dag erna nog knallen
Zonde geld en zie er de fun niet van in.

Dit mag wat
mij betreft
langer

•
•
•

Het is maar 1 dag per jaar. Laten we dan beginnen om 12.00 uur of zo
Langer is realistischer.
Wellicht eerder beginnen op 31 december, bv. vanaf 14.00 uur

Andere
optie,
namelijk:

•

Dagen van te voren hoor je het al overal knallen. Er wordt niet of nauwelijks op
gecontroleerd.
Denk eens aan de oudere inwoners .
Dieren en mensen hebben er last van.
Dieren in het wild worden ook angstig van en de troep blijft weken lang op de
straat en andere plekken liggren plus ik vind het geldverkwisting.
Het gaat er juist om om mooi het nieuwe jaar in te gaan samen, en dat kan met
siervuurwerk op bepaalde plaatsen.
Eerder en later voegt niets toe.
Het is een wassen neus als er niet gecontroleerd wordt. Bij een algemeen
verbod is elke knal illegaal maar dan zullen agenten wel moeten optreden en
niet zich zo snel mogelijk uit de voeten maken zo van ik heb niets gehoord, ik
heb niets gezien.
Het is té gek voor woorden dat zoveel mensen en dieren er last van hebben en
zelfs een vakantie moeten boeken om het maar niet mee te hoeven maken.
Zoveel ongelukken, zoveel mensen gedupeerd die er niet eens iets mee te
maken hebben. Er wordt totaal niet gehandhaafd. Daarbij een grote aanslag op
het milieu!
Hoe gaat men bovenstaande handhaven? Politie kan niet op meerdere plekken
tegelijk zijn. Dit kan onnodige onenigheid in de hand werken: buren die politie
bellen omdat andere buren buiten de tijden toch vuurwerk afsteken.
Vuurwerk is tegenwoordig geen vuurwerk meer, maar bommen. Pubers gooien
doelbewust hun vuurwerk richting doelwitten uit baldadigheid en pubergedrag,
zich te weinig bewust van de fatale gevolgen.
Gewoon geen vuurwerk. Punt.
Ik heb nog niet één jaar meegemaakt waarin men zich aan de afsteektijden
hield. In sommige jaren was men al in november bezig met het afsteken van
vuurwerk en de laatste week nagenoeg elke dag/nacht.
Ik heb nog nooit gezien dat de jeugd zich hier iets van aantrekt.
Ik heb politie gebeld omdat al in oktober gestart is met afsteken.
Politie gaf aan dat er veel klachten waren en dat het ondoenlijk is om hierop te
controleren.

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
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Weet niet

•

Jammer genoeg houdt men zich hier totaal niet aan. Ook véél te lang, Nieuwjaar
is om 00.00 uur!

•

Merk dat er toch buiten deze tijden om vuurwerk wordt afgestoken
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden
gehandhaafd in onze gemeente?
Zeer voldoende

(n=627)

6%

Voldoende

9%

Neutraal

9%

Onvoldoende

30%

Zeer onvoldoende

34%

Weet niet

11%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 15% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
64% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•
•

•
Neutraal

•
•
•

•
Onvoldoende

•
•

In november al geknetter
Veel teveel ze mogen van mij wat minder controleren (2x)
We hebben "hulpsheriffs" in de gemeente, maar dat zijn/waren de grote
afwezigen als het gaat om te handhaven tegen het te vroeg afsteken van te
zwaar vuurwerk. Het enige wat ze kunnen is kinderen op de bon slingeren om
kleine vergrijpen. Grote vergrijpen aanpakken durven ze niet. Het enige wat ze
goed kunnen is hun kloten warmen in de auto. Bah. Gemeente geef het geld
uit aan iets wat helpt.
Ze moeten zich bezig houden met belangrijke dingen
Dit is oncontroleerbaar voor de gemeente. Zelfs met een vuurwerkverbod zal
er toch door bepaalde personen vuurwerk wat nog zwaarder zal zijn
afgestoken.
Ik heb daar geen kijk op maar lees in kranten dat gemeentes dat nauwelijks
handhaven.
Ik vind dat de politie dat goed doet. Een aantal jongens werd rond 16.30 uur
door de politie aangehouden omdat ze op de Markt vuurwerk aan het afsteken
waren. Erg tof van de politie was om hun enkel een waarschuwing te geven. Zo
hoort het.
Lijkt me onmogelijk goed te handhaven
Allen om 24.00 uur
Iedere dag wordt zwaar knalvuurwerk afgestoken inde buurt van de Doort
Gebroek en Bocage . Hoezo handhaving?
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•
•
Zeer
onvoldoende

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

•
•
•
•

Juist het handhaven op het te vroeg af steken van vuurwerk zou beter moeten.
Zelf heb ik er geen last van als er te vroeg vuurwerk word afgestoken, maar ik
kan me voorstellen dat meerdere mensen dit wel vinden.
Mocht beter op toezicht gehouden worden
Al een maand van te voren hoorde we vuurwerk knallen in de buurt
Al weken voor nieuwjaar en ook nog een week na nieuwjaar werd er al/nog
hard knalvuurwerk afgestoken
Begint te vroeg
Controle wordt niet uitgevoerd.
Dit is toch geen serieuze vraag. Handhaving is er totaal niet in onze gemeente.
Er is al de hele dag vuurwerk, zelfs al weken van te voren
Ieder jaar wordt her en der in de gemeente vuurwerk afgestoken overdag dus
ruim voor 18 uur, de huidige tijd en op Nieuwjaarsdag wordt ook vaak nog
vuurwerk afgestoken overdag
Ik heb nog nooit in Roosteren ook maar een politieauto of handhaving gezien.
In de tunnel op de heide is al van S morgens vroeg zwaar vuurwerk gegooid, ik
heb geen enkele keer handhaving gezien
In onze wijk zijn ze op 15 november al begonnen met vuurwerk afsteken!
Gewoon niet normaal! Arme dieren, die konden niet eens hun behoefte doen!
Incidenteel al 3 dagen vooraf en oudjaarsdag gedurende de hele dag.
Ons huisdier dit jaar 22 !! uur totaal van streek.
Kinderen lopen al om 10 uur in de ochtend rond met rugzakjes gevuld
Meer dan 2 weken voor en erna wordt nog afgestoken. Ook ruim eerder dan
18u op oudejaarsdag.
Mn steekt de heleweek voor oudjaarsdag al vuurwerk af en ik heb nog nooit
gemerkt, dat daarop gehandhaafd wordt. De laatste twee dagen voor oudjaar
kan ik niet meer met onze hond zijn gebruikelijke rondje wandelen.
Zeer onvoldoende maar wel begrijpelijk omdat deze handhaving veel geld kost
Zie mijn opmerking hierboven.
Zie vraag 3
Alleen afsteken vanaf 00.00 uur t/m 01.00 uur
Hoe kan ik weten of dat wordt gehandhaafd?
Niemand gezien inons buurt
We waren niet thuis met oud en nieuw, maar bij vrienden in een andere
gemeente
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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=625)

15%

Nee, niet echt

13%

Neutraal

5%

Ja, een beetje

26%

Ja, veel

40%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ja, veel".

Toelichting
Nee,
helemaal
niet

•
•
•

Heb geen geld uit gegeven aan vuurwerk en alles dicht gehouden vanwege dieren
Ik vind het uberhaud veel te gevaarlijk
Overlast alleen buiten de toegestaande afsteekuren

Nee, niet
echt

•

Ik vind het voor de dieren zo erg, opgeschrikt hert wat paniekerig door de tuinen
rent...honden durven niet naar buiten enz enz

Ja, een
beetje

•
•
•

Behoorlijke bommen
Dieren overstuur en veel rommel op de straten.
Er werd tijdens het uitlaten van mijn hond om 14:00 uur vuurwerk gesmeten naar
mij en de hond. Op nieuwjaardag en nu nog merk ik dat er veel rotzooi op de
velden langs paadjes ligt. Mensen laten ontzettend veel troep achter die niet in
de natuur thuis horen !!!!!!!
Geluid, de honden vertonen ongewoon gedrag, angst om te fietsen en ‘bekogeld’
te worden.
Geluidsoverlast
Gelukkig dit jaar niet op het pleintje voor mijn huis. Vorig jaar wél enorm harde
illegale knalbakken, urenlang. Zeer gestreste kat in huis toen.
Gelukkig woon ik in een oudere buurt maar een paar straten verder gaat het er
wel veel harder aan toe.
De jeugd vanaf tot 14a16 jaar zijn het vaakst die overdag en andere buurten
buiten de tijden vuurwerk afsteken dan waar ze zelf wonen
Ik woon zeer afgelegen dus valt mee maar juist jongeren komen dan ongezien in
het veld vuurwerk afsteken
Ja van zwaar vuurwerk maar dat is al illegaal.

•
•
•
•

•
•
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Ja, veel

•
•
•
•
•
•

Overlast van zwaar (waarschijnlijk illegaal) vuurwerk
Ruim (dagen) voor jaarwisseling werd er al veel vuurwerk (knallen) afgestoken.
Tijdens het uitlaten van de hond.
Toegegeven, dit jaar een STUK minder dan andere jaren.
Veel troep in tuin en op de stoep
Vuurwerk werd de hele dag afgestoken en ook nog dagen erna!

•

‘ s vonds en ‘ snachts vanaf oktober tot ver in januari harde bomachtige knallen.
Een hond die hierdoor vuurwerkangst heeft gekregen en niet naar buiten durft
en zijn behoefte niet doet. Vuurwerkrommel welke niet wordt opgeruimd
Bij de parkeerplaats van Aldi word weken van tevoren al dagelijks vuurwerk
afgestoken
Brandplekken op voertuigen en kozijnen
Dagen voor en zelfs 4 dagen na nieuwjaar werd nog knalvuurwerk afgeschoten en
de enorme troep op straat laten ze gewoon liggen.
De buren begonnen rond 17.30 tm 3 uur in de nacht.
De hele dag hoor je ze knallen je durf er niks van te zeggen grote mond
Door harde knallen behoorlijk schrikken. Hond ontzettend bang. Vuurwerk komt
op auto terecht. Gelukkig geen schade.
Elke avond als ik met mijn hond wandelde was het raak. De jeugd lachte mij uit
toen ik iets zei.
Er werd al weken van te voren vuurwerk afgestoken.
Er wordt nu al vanaf half november regelmatig vuurwerk afgestoken, zelfs om 3
uur 's nachts! Vaak bij het spoor. Zelf nu nog, half januari. Het betreft duidelijk
geen siervuurwerk, maar zeer zwaar knalvuurwerk. Veel honden slaan dan gelijk
aan en zijn compleet van slag. Er moet toch genoeg capaciteit zijn om dit in te
dammen?
Harde knallen schrikken en herstel schlegt voor de dieren krijg m8jn honden niet
meer na buiten
Het afsteken begint al dagen van te voren. Onze hond is er gewoon ziek van. Om
12 uur 1 januari is het net oorlog.
I.v.m. onze paarden en honden.
Ja, s'middags werd er al behoorlijk geknald.
Onze kat is erg bang voor de harde knallen. Ik vind het vervelend om haar alleen
te laten.
Je schrikt je een ongeluk van de harde klappen. En geregeld vuurwerkafval
moeten opruimen
Mijn paarden kunnen dit echt niet verwerken zwaar knalvuurwerk en fluitende
pijlen met zware knallen rondom
Om 15.30 uur waren kinderen al zonder toezicht op straat al vuurwerk aan het
afsteken en heb ik gevraagd of ze even wilde stoppen zodat ik naar de kerk kon
gaan.
Onze hond durfde niet naar buiten te gaan. Ook overdag werd er al zoveel
vuurwerk afgestoken dat we elders met onze honden zijn gaan wandelen, zodat
ze hun behoefte konden doen.
Rotjes die voor je voeten worden gegooid, erg veel geluidsoverlast, huisdieren zijn
dagen uit hun ritme
Te veel harde knallen en te lang vuurwerk. De dag erna niet opgeruimd van de
resten.
Tijdens mijn wandelingen met de hond is het beestje niet vooruit te branden en
wil zelfs niet naar buiten om zijn behoefte te doen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

•
•

Veel harde knallen, het leek wel oorlog!
Voornamelijk voor de honden omdat het afgestoken word buiten de tijden
Wanneer de dauerluftung in de ramen er bijna uitvalt en de meubels in de kamer
trillen op de vloer dan mag men met een gerust hart aannemen dat er heel veel
overlast Is geweest van extreem knalvuurwerk.
Zeer zwaar vuurwerk dat de ramen trillen
Zie eerdere opmerkingen. Er werd voor mijn deur vuurwerk afgeschoten terwijl
men weet dat ik een hond heb die doodsbang is voor vuurwerk. En er werd al
geknald vanaf kerstmis.
Zie toelichting vorige vraag.
Zie vraag 3

•

Afgelopen jaarwisseling de gemeente ontvlucht

•
•

Weet niet
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5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=415)

Geluidsoverlast

84%

Afval en rommel op straat

53%

Overlast voor (huis)dieren

68%

Milieuoverlast

23%

Schade aan bezittingen

9%

Stank- en rookoverlast

25%

Onrust en schrikreacties

61%

Andere vorm van overlast

6%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Geluidsoverlast (84%)
2. Overlast voor (huis)dieren (68%)
3. Onrust en schrikreacties (61%)

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

Afsteken van vuurwerk buiten de tijden
Afval vuurwerk in tuin
Afval wordt verbrand op openbare weg, kunststof en rubber. ,
Al week van te voren veel overlast
Bange huisdieren
Belemmerd in het sociale gedrag.
Crimineel gedrag door vuurwerk !!!
Denk aan je medemens
Een maand van te voren beginnen is niet fijn. Waarom word er niets aan gedaan
Geen overlast
Harde knallen die worden afgeschotten
Hele bange paard en honden
Het gaat dan voornamelijk om knalvuurwerk
Ik ben longpatiënt en moet niet naar buiten gaan rond die tijd.
Kortademig toen ik rond 1:00 buiten kwam
Luchtwegen, astmapatiënt
Reeen rende het bos uit en staken de weg over.
Rommel op mijn eigendom
Rondtrekkende jeugd die hele dorp lastig vallen met het afsteken van vuurwerk
Vanaf november al Midden in de nacht harde knallen
Vanaf Sinterklaas begon in Echt het afsteken, hier moet strenger op gecontroleerd worden.
Zelfs nieuwjaarsdag 18.00 uur
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Toelichting
•

•
•
•

•
•
•

De hond wil al een week voor oud en nieuw niet meer gaan wandelen en dit duurt tot zeker
twwe weken na oud en nieuw. Normaal als ik mijn jas aan doe staat hij al klaar om mee te
gaan. Nu verstopt hij zich onder de tafel. Toen ik een opmerking maakte naar de jongeren toe
werd het alleen maar erger en gooide ze het vuurwerk in mijn richting.
M.n. Buiten de tijden dat men vuurwerk mag afsteken.
Mijn hond is zo afgericht zodat ze niet te gek gaat doen. Net als ik schrikt ze wel.
Op oudjaar- en Nieuwjaarsdag weet ik echt niet meer wanneer ik onze hond moet uitlaten
omdat het de hele dag is, vaakook in de achtertuin van de mensen, maar zowel mens als dier
schrikken daar ook van. Een algeheel vuurwerkverbod van al het vuurwerk, dus niet alleen het
zware, knallers en pijlers, maar al het vuurwerk. En dan dus voor de liefhebbers een centraal
vuurwerk door de gemeente, maar ook dat zou van mij niet hoeven.
Van het zwaar knal vuurwerk
Veel mensen in onze buurt ruimen het afval wel op
Zelfs snachts rond 2.00u hoorden we knallen
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5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=415)
87%

Ja, bij de politie

3%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

6%

Ja, bij de gemeente

1%

Ja, ergens anders

2%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 87% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij hun persoonlijk net een brutale mond als reactie
Buurt preventie
Connect College aangezien het 's ochtends schoolgaande jeugd betrof
Facebook
Heeft geen nut
Op internet
Op social media, omdat de officiele instanties er toch niets mee doen
Politie en/of handhaving zijn toch overbelast. (Helaas)
Zelf buurjongens er op aangesproken

Toelichting
Nee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je aangifte doet wordt toch niets mee gedaan
Dit jaar vnl jongeren door de wijk die knallers aflaten gaan.
Dit zou alleen voor de statistiek zijn. Er wordt toch niks mee gedaan.
Er word niks met meldingen gedaan.
Er wordt toch niets mee gedaan.
Gepraat met enkele mensen die dat wel hebben gedaan. Reactie van de politie
bleek “daar komen we niet voor”.
Heeft het überhaupt nut? Landelijk beleid heeft de capaciteit van de politie t
ever teruggedrongen.
Heeft toch geen zin. (2x)
Heeft toch geen zin. Men treed daar niet tegen op. Het is ook niet aan te
pakken of controleren. Ze zijn te slim.
Het heeft geen zin om te bellen met de politie. Zij zonder onderbemand en
voordat ze bij ons zijn, zijn de raddraaiers al verdwenen.
Het kwaad is al geschied dus het heeft geen zin meer. Er komt toch niemand.
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•
•
•
•
•
•
•
•
Ja, bij de
politie

Ja, bij de
gemeente

•

Ik meld vaker als iets mis is of onnodig gesloopt wordt. De reacties zijn slecht !!
Meestal wordt er niets aan gedaan door te kort aan personeel.
Kwamen er achteraf achter sat ze aan onze poort hadden afgestoken, honden
gingen door het lint
Meerdere jaren gemeld, totaal geen zin gehad.
Melden heeft geen nut. Politie en handhavers treden toch niet op. Publiceer
eens hoe vaak er is opgetreden en hoe vaak er, te zwaar of illegaal vuurwerk in
beslag is genomen.
Omdat ik dat voorgaande jaren wel gedaan heb maar dit had geen effect
Tegen de tijd dat er een handhaver beschikbaar is, is,de nieuwjaarsborrel al
geweest
Vorige jaren heb ik steeds meldingen gedaan, dit jaar niet meer. Haalt niets of
weinig uit. De politie doet sowieso niks. Het Meldpunt Vuurwerkoverlast
bereikte te weinig.
Wij zijn "gevlucht", zijn één week op vakantie geweest

•

Politie gaf aan nog nooit zoveel meldingen te hebben gekregen.
het was volgens de agent ondoenlijk om voldoende te handhaven, de afstekers
van vuurwerk verplaatsen zich regelmatig.
Voor ons huis werd een prullenbak van de gemeente opgeblazen

•

Is niks mee gedaan
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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=588)

70%
60%
50%

3,9

4,1

40%

4,1
4,4

30%

4,5

4,8

20%

5,4

5,5

5,5

5,6

10%

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
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5,0
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Aan de hand van Bij vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores
naar voren:
1. Een publieksvuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,9)
2. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (4,1)
2. Meer handhaving (4,1)
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,4)
5. Hogere boetes, strengere straffen (4,5)

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.
Algeheel verbod op KNALvuurwerk voor consumenten
Alleen sierpotten toestaan of een algeheel verbod icm vuurwerkshow
Alleen siervuurwerk .
Betere controle op illegaal vuurwerk
Diegene die problemen veroorzaken aanpakken. Het vuurwerk is niet het probleem, maar de
personen die er misbruik van maken.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Drone show, geen knallen maar wel super mooi
Enkel verbod op knal vuurwerk
Enkel vuurwerk afsteken toegestaan in specifieke toegewezen vuurwerkzones
GEEN KNAL VUURWERK MEER!
Geen knalvuurwerk (2x)
Geen siervuurwerk
Geen!
Gen megaknallen meer, meer siervuurwerk
Georganiseerd vuurwerk in de diverse buurten
Handhaving !
Helemaal verbieden
Illegaal vuurwerk zeer streng bestraffen
Kan alleen een top 3 aangeven, meer is niet mogelijk
Kan er maar 3 aangeven
Knalvuurwerk verbod.
Knalvuurwerk, pijlen,illegaal vuurwerk
Legaal vuurwerk goedkoper maken Dan is illigaal niet aantrekkelijk
Meer voorlichting en strenger optreden en halt straffen
Meerdere centrale plekken in elke kern! Kern Sint Joost, Kern Slek etc. Voorkomen moet
worden dat mensen "ver" moeten reizen.
Mensen wijzen op eigen verantwoordelijkheid om veilig vuurwerk af te steken
Minderjarige laten werken als straf
Overlast beperken in de dagen en uren voor de officiële afsteektijden
Pak de raddraaiers en illegale vuurwerk aan en de mensen die niet om kunnen gaan met
vuurwerk i.p.v het afteschaffen voor de grootte menigte die het wel goed doen,.tevens is het
een traditie en dat mag niet nog verder ingeperkt worden zoals het landelijk het geval is van
onze cultuur!
Strenger straffen op vuurwerk vandalisme
Treedt in overleg met dorpsraden
Verantwoordelijkheidsgevoel verhogen door het gesprek aan te gaan met eventuele overlast
veroorzakers.
Verbod en strengere straffen op illegaal vuurwerk
Verbod op knal ( veel lawaai) vuurwerk
Verbod op knalvuurwerk en pijlen indien dit niet landelijk geregeld wordt
Zie toelichting vraag 2
Zolang er geen spullen worden vernield hoeft de politie niets te doen. Het is maar 1 x per jaar.

Toelichting
•
•
•
•

•

Hogere boetes en verhoging van leeftijd heeft geen nut om dat de politie hier niet genoeg
mensen voor heeft om te handhaven. Alleen een algemeen verbod en alleen door een
georganiseerde show is dat wel mogelijk
Ik kan maar 3 opties aanklikken? Meer handhaving en de leeftijd naar 25 jaar verhogen zou ik
als 4 en 5 willen aangeven.
Ik kan maar een top 3 aanklikken, werkt niet tot 5.
Neem als gemeente je verantwoording. Controles schijnen niet of onvoldoende mogelijk. Geef
een vuurwerkshow zodat iedereen die ervan houd gecontroleerd kan genieten van het
vuurwerk. Bij knallen buiten deze show is geen dicussie en is het altijd illigaal. Treed dan ook
streng op met een echte hoge boete die ook effect heeft.
Voor mij is het op dit moment enkel de handhaving die beter zou kunnen. Verder heb ik geen
last van vuurwerk en ben ik blij dat we deze traditie nog mogen voortzetten.
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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=610)
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Neutraal
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Negatief
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Zeer negatief
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Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 59% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 23% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•
•
•
•

•
Positief

•
•

Bij algeheel verbod hoef geen zones aan te wijzen
Geheel verbod
Heke gemeente vuurwerkvrij m.u.v. georganiseerd vuurwerk
Liever geen vuurwerk!
Liever niet meer, maar anders zeker zones
Maar jeugd zal zich er niet aan houden
We zijn 2 jaar niet thuis geweest met de jaarwisseling. Wat wij merkten dat deze
keer veel harder er aan toe ging dan de jaren ervoor.
Het voelde net dat de mensen dachten, dit kan wel eens het laatste jaar zijn! Zo
hard waren de knallen. En wat ik miste dat je
niet eens politie zag, ook niet toen die avond om 18.30 u.de stroom in ons dorp
was uitgevallen een uur lang. Het ging hier goed tekeer en hard, soms om bang
van te worden.
Binnen was je veilig!
Wel door de gemeente opgelegd en streng handhaven.
Als zo’n verbod in het centrum bijv geldt en in de buurten mag het wel dan heb ik
er nog niks aan.
Bij het ervaren van overlast, ik denk aan verpleeghuizen, zikenhuizen etc. Wellicht
willen mensen daar wel extra siervuurwerk zien, en geen kanlvuurwerk.
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Neutraal

•

Maar dan op meerdere plaatsen

•

Ben voor al geheel verbod. Vele houden zich nl niet aan de afspraken en dat zal ook
niet veranderen. Daarbij wordt er totaal niet gehandhaafd. Alles wordt oogluikend
toegestaan zelfs als je melding maakt.
Dat heeft geen zin als er niet gehandhaafd wordt.
De hele gemeente als vuurwerkvrije zone
Ik kies voor een algeheel vuurwerkverbod dus ook geen vuurwerkvrije zone. Totaal
geen vuurwerk!
Lastige maatregel om in te stellen, dan moet de buurt op één lijn zitten en dat is
moeilijk te bewerkstelligen.
Liever algeheel verbod, maar wel centrale vuurwerkshow

•
•
•
•
•
Negatief

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer
negatief

•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

•
•

Alles valt en staat met handhaving. Zie toelichting 5.2
Ben voor een verbod en voor een vuurwerkshow
Dit is niet te handhaven en leidt wellicht toch agressie op straat als burgers elkaar
aanspreken
Een halfslachtige stap die nog veel moeilijker te handhaven is dan nu en zeker
moeilijker dan een algeheel verbod.
Heeft geen zin omdat niet wordt gehandhaafd.
Het milieu heeft er niets aan. Er wordt toch niet gecontroleerd.
Ik zie liever een algeheel verbod, is het ook beter te handhaven
In deze tijd is het niet meer te handhaven
Is dit jaar in andere gemeentes niet echt effectief gebleken
Is geen oplossing
Is zo'n halve maatregel
Je neemt de overlast en de gevaren daarmee niet weg !
Mijn inziens heeft dat weinig effect, maar alles wat geprobeerd om overlast tegen
te gaan is positief.
Overal moet kunnen worden afgestoken. Als je er normaal mee omgaat, binnen de
afgesproken tijd kan het ook overal worden afgestoken. Dan hebben we het over 3
uurtjes per jaar aan (geluid-milieu) overlast door vuurwerk.
Totaal verbod !!
Algeheel verbod op afsteken vuurwerk
Controle schijnt niet mogelij te zijn.
Geen consumentenvuurwerk, verkoop leidt nl toch tot overlast. Probleem zal
worden handhaven omdat aankoop in België en Duitsland mogelijk blijft.
Heeft geen zin ze doen het toch wel. Het gebeurt nu zelfs al voor de toegestane
tijden en zelfs na 2 uur in de nacht hoor je nog knallen.
Helemaal geen vuurwerk. Lijkt me meest duidelijk en veilig voor alles en iedereen.
Nu wordt zich al niet aan de regels gehouden. In de natuurgebieden. Je hoort al
vanaf half december knallen. Zelfs rondom 2300u. Niet te zien waar het vandaan
komt. Het is voor politie niet te doen om te gaan zoeken.
Zoals gezegd, men kan zich niet meer aan regelgeving houden, daarbij zijn
genoemde tijden TE lang.
Daarmee kun je niet voorkomen dat er dieren getraumatiseerd geraken. Hoogstens
minder zwerfvuurwerk.
De knallen reiken toch ver dus dieren blijven last houden
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•
•

Mogelijk zit ik, omdat de vuurwerkvije zones nog niet bekend zijn, toch in een zone
waarvoor geen verbod geldt.
Voor mij een volledig verbod.
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7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen
wijzen? (n=346)
Suggestie (46%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

't Thaal
30km zones
Alle
Alle buitengebieden voor alle dieren
Alle buitengebieden/wandelgebieden
Alle dorpskernen
Alle gebieden, op centra na
Alle woongebieden (2x)
Alle woonwijken
Alle Woonwijken
Alleen vuurwerk tussen 24.00 uur en 1.00 uur
Alles
Bandert op veld
Bandertlaan
Bebouwde kom (3x)
Bejaarde huizen
Bejaardenhuis e.o.
Bij bejaarde wooningen
Bij ouderen tehuizen
Bij tunnels
Bij verzorgingshuis
Binnen bebouwing
Binnen de bebouwde kom
Buiten bebouwde kom
Buiten het centrum van de dorpen behorende bij onze gemeente
Buitengebied (6x)
Buitengebieden (3x)
Buitengebieden met dieren
Buurt waar bejaardenwoningen staan
Centra van dorpen
Centraal
Centrale vuurwerkshow
Centrum (5x)
Centrum Echt
Centrum Susteren
Centrums
Compleet vuurwerkvrij
De hele bebouwde kom
Dicht bewoonde buurten
Dierenpark (2x)
Dorpskernen
Dorpspleinen
Drukbewoonde kernen
Echt
Echt Noord
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fietspad achter varenbeuken doorlopend naar links en rechts
Gebied rond de Eghte
Gebieden waar dichtbevolkt is
Geen vuurwerk in bebouwde kom
Gehele bebouwde kom
Gehele gemeente (2x)
Gehele gemeente echt susteren inclusief buitengebieden (2x)
Gehele gemeente op een centrale vuurwerkshow na
Heel Echt-Susteren
Hele gemeente (3x)
Hele gemeente behalve markt
Helemaal geen en zeker niet in het buitengebied.
Het buitengebied
Hingen
Huisvesting dieren
In buurt met paarden
In de buurt van natuur
In de buurt van seniorenwoningen
In de wijk
In woongebieden
In woonwijken (2x)
Industrie terein
Kern
Kern echt
Kern Nieuwstadt
Kern van dorp of stad
Kleine dorpskernen
Koningsbosch met buitengebied
Koningsplein koningsbosch
Markt
Markt bij gemeente huis
Markt Echt
Markt in Echt
Marktplein
Marktplein oud gemeentehuis te Susteren
Marktplein susteren
Middelveld
Mijn buurt
Natuurgebied. Aan het kanaal
Natuurgebieden (2x)
Natuurgebieden en bossen
Omgeving station
Omgeving zorgcentra
Omliggende dorpen
Openbare parkeerplaatsen
Overal (2x)
Overal behalve plekken waar voldoende ruimte is bijvoorbeeld pleinen
Overal behalve winkelstraten
Overal tussen de huizen
Overal, alleen op bepaalde plaatsen wel afsteken.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Park in de mehre
Parkeerplaats gemeentehuis
Pey
Platz
Raadhuisplein
Recreatiegebied, speeltuin
Rondom dierentuinen, kinderboerderijen, kennels e.d.
Rondom ouderzorgwoningen
Rondom school
Rondom verzorgingshuizen en woningen van ouderen
Rondom zorginstellingen
Roosteren
Speeltuinen
Sportvelden
Susteren
Tunnel heidestraat
Velden
Voetbalterrein susteren
Waar bejaarden wonen
Waar huizen kort op mekaar staan .
Waar ouderen gevestigd zijn
Waar senioren wonen
Wijk
Winkelstraten
Woongebieden (2x)
Woongebieden. Geef enkele gebieden vrij waar er geen overlast veroorzaakt wordt voor mens
en dier.
Woonkern echt
Woonwijken (11x)
Ziekenheuizen
Alle gebieden m.u.v. gebieden bedoeld bij toelichting vraag 2
Bebouwde kom (2x)
Bejaarden huizen
Bejaardenhuizen (4x)
Bij bejaardenhuis
Bij dierenopvang
Bij dierentuin
Bij schoolen
Bosgebieden
Bossen buitengebied
Brandgevaarlijke omgeving
Buiten de bebouwde kom
Buiten dieren
Buitengebied
Buitengebied, boerderijen
Buitengebieden (2x)
Buurt rondom beeldentuin/bejaardentehuis Susteren
Centrum
Collectief door inwoners aangemelde plekken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gehele gemeente M.u.v. Een centrale plek waar door de gemeente om 00.00 uur vuurwerk
wordt afgestoken
Dierenpark Echt
Dierentuin
Dorpskern
Dorpskernen (2x)
Echt
Hele gemeente
In centrum
In de Merhe in het park
Kern nieuw plan Nieuwstadt
Markt
Markt in Pey
Nabij de Eghte
Natuurgebieden
Niet in de buurt van dieren
Niet tussen huizen
Nieuwe markt
Omgeving ouderenzorg
Omringende straten centrum
Open velden
Openbare weg
Pey
Plein voormalige bib Mariaveld
Rondom (basis)scholen
Rondom bejaardentehuizen
Rondom dieren/kinderboerderij/stallen/maneges
Rondom Vastrada
Rondom voorzieningen zoals huisarts, winkel, apotheek
Schilberg
Senior en woningen
Sportpark susteren
Sportvelden
Susteren
Vb bij voetbalvelden ( liggen vaak wat geisoleerd)
Voetbalvelden
Voetbalvereniging evv
Waar dieren zijn
Waar veel ouderen zijn
Wandelgebieden direct bij het dorp voir mn huisdieren
Wijken waar veel senioren wonen
Winkelgebieden
Winkelstraat
Woonkern Maria hoop
Woonwijken (5x)
?
Alleen in open veld zonder dieren
Bebouwde kom
Bepaalde woongebieden
Bij bejaarden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij verzorgingsthuis
Bij winkels
Boerderijen
Centra St. Joost, Pey, Susteren, Nieuwstad.
Echt Zuid
Een plek waar mensen met echt bange huisdieren terecht kunnen.
In de buurt van huizen
Laat wijken/buurten dit zelf inbrengen
Liefs geheel Nieuwstadt
Nabij senioren woningen
Nieuwstadt
Onder bruggen zoals bij het kanaal
Op de heide een lokatie te Susteren
Op de markt
Rondom seniorenwoningen
Schilberg
Speeltuinen/speelgelegenheid
Station
Stations
Waar veel dieren zijn en wilde dieren buitengebieden
Woonkern Susteren
Woonwijken
Geen idee, wel in goed overleg met bewoners
Geen vuurwerkvrije zones, maar vuurwerkzones.
Enkel afsteken toestaan in de daarvoor toegewezen vuurwerkzones.
In het centrum vindt het uitgaansleven plaats. Daar kan vuurwerk afgestoken worden. Alles
buiten centrum verbieden. Zo kunnen mensen zelf kiezen.
Laat vuurwerk buiten de wijk afsteken
Of meerdere locaties gecontroleerd vuurwerk
Vooral ook in nieuwstadt want buiten de rotzooi die we nu hebben met de bestratingen
enzo...valt Nieuwstadt nogal vaak overal buiten...vroeger hadden we stadsrechten nu zijn we
maar een tussendorpje
Zie eerdere opmerkingen. In het buitengebied zijn het vooral de dieren die lijden onder het
vuurwerk. Paarden, vossen, reeën, vogels....

Ik heb geen suggesties (37%)
Weet niet (19%)
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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.)
90%
80%

(n=318)
1,9

70%
2,4

60%
50%
40%
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3,3
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3,8
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3,9

0%
Via internet
en sociale
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Via borden bij
Via
Via
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plattegronden raamposters in de (lokale)
betreffende op posters die
krant
zones
in de stad
worden
opgehangen

Andere
manier 3,0
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 (1,9)
2. Via borden bij de betreffende zones (2,4)
3. Via een artikel in de (lokale) krant (3,2)

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

Bij de verkooppunten
Brief van de gemeente
Briefpost
Brieven sturen naar iedereen met info
Flyer huis aan huis
Geadresseerde brief aan de inwoners van de gemeente. Er vanuit gaan dat de iedereen social
media of kranten leest is niet voldoende
Info in de brievenbus
Internet
Per post
Reclamespotjes met website waar de gebieden op staan
V2ia reclame weekblad
Via flyer in de bus
Via sms

Toelichting
•

Wat zijn de criteria voor vuurwerkvrije zones? Probleem blijft dat in aangrenzende landen
zwaarder vuurwerk te kopop is. Hoe is dit te handhaven bij open grenzen en geen europees
vuurwerkbeleid.

37

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=603)

55%

Nee

32%

Weet niet

14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ja". 32% van de respondenten antwoordt met:
“Nee”.

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als er toch geknald moet worden, dan op één centrale plaats van middernacht tot
max. 2 uur.
Dan zou ik wel in elk dorp een vuurwerkshow doen zodat iedereen ervan kan genieten
dan want ouderen vinden t ook leuk om naar te kijken en hebben niet allemaal
vervoer
Dat zou veiliger zijn en misschien ook nog goed zijn voor de onderlinge contacten:
mensen van Echt kunnen elkaar bij het kijken een goed nieuwjaar wensen.
Een grote Centrale Show bijvoorbeeld voor het gemeentehuis en in buitenzones
enkele vuurwerkzones, waarbinnen vuurwerk afgestoken kan en mag worden.
Buiten deze centrale show en de vuurwerkzones afsteken niet toestaan.
Eigenlijk nee, maar gezien de meerderheid van de mensen totaal geen behoefte voelen
om rekening te houden met andere kunnen ze op deze manier wel hun pleziertje
behouden. Als deze dan gehouden wordt, in de grote kernen.
Eventueel op meerdere aangewezen plekken
Geen knalvuurwerk.
Ik vind letsel dat bij anderen kan ontstaan de belangrijkste reden voor verbod. Bij
centrale show kan veiligheid beter geregisseerd worden
In bepaalde gemeentes zijn meerdere centrale plekken, mijn voorstel is om er ook
meerdere te doen zodat het voor iedereen toegankelijk is
Ja maar op meerdere plaatsen
Kan goed onder controle gehouden worden
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•
•
•
•
•
•
•

Nee

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Maar alleen bij een volledig vuurwerkverbod, anders niet nodig
Maar niet maar 1, daar is de gemeente te groot voor. Zorg hiervoor in elke buurt.
Niet alleen in de hoofdgemeente maar ook eromheen susteren nieuwstadt enz
Ook beter voor de sociale omgang tussen mensen. Ze komen dan gezamelijk naar een
plek. Zorg voor warme chocomelk en wafels.
Persoonlijk heb ik hier geen behoefte aan, maar zou dit als optie doen om personen
die wel graag vuurwerk willen, tegemoet te komen.
Voor ons niet perse noodzakelijk, maar mag wel
Wel op meerdere plekken binnen de gemeente aangezien er meerdere dorpskernen
zijn
-Het verliest zijn charme
- Wat gaat dat kosten? Het blijft gemeenschapsgeld. Wel een vuurwerkshow van
10.000 eu bekostigen maar geen traplift etc bekostigen.
- Met nieuwjaar drinken mensen, er zou ruzie kunnen ontstaan op het centrale punt,
mensen stappen onder invloed in de auto.
1. Doe aub wat nuttigs met gemeenschapsgeld. 2. Ik kan me niet voorstellen dat
mensen hun huis gaan verlaten om dan met de auto naar een centrale plek te rijden.
Als dit de enige oplossing is moet het ook op een centraal punt in de gemeente
gebeuren en dat punt ligt ergens buiten iedere kern. Dat wil toch geen hond.
Als er vuurwerk afgestoken wordt dan kies ik voor een centrale vuurwerkshow.
Ben van mening dat mensen uit omringende kernen niet naar 1 centraal punt komen
om een show te zien.
Elke kern een eigen show lijkt me niet haalbaar.
Daar betaal ik ook aan mee
Daar hebben alleen de mensen plezier van die er in de buurt wonen. Daar er
gedronken wordt is het niet verstandig of haalbaar om deze show te zien als je in een
buitengebied woont.
Dan moet je naar een centraal punt lopen vóór 24:00uur.
Maar ik wil dan thuis zijn om mijn familie/vrienden nieuwjaar te wensen.
Niet met vreemden.
Het afsteken zelf is te leuk
Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die dit wel op prijs stellen, voor mij
persoonlijk hoeft het niet
Ik vind een vuurwerkshow erg oneerlijk. Als je in een dorpje woont van de gemeente
zoals ik en je wilt toch vuurwerk zien, moet je ergens heen gaan. Terwijl de meeste
mensen het toch liever thuis vieren.
Ik wil niet via een omslag betalen voor een vuurwerkshow.
Indien de gemeente/wij moeten betalen voor de kosten om al die troep op te ruimen.
Kunnen mensen niks meer drinken als ze met de auto moeten komen en grote
groepen kan ook ruzie veroorzaken
Liever niet, maar kan begrip tonen voor deze traditie.
Met als voorbeeld de vuurwerkshow bij afloop van de kermis lijkt me dit geen goed
plan.
Mensen zijn niet geneigd om zich te verplaatsen om naar een centrale plaats te gaan
voor een vuurwerkshow.
Niet realistisch; te duur en te weinig gecertificeerde bedrijven om het af te steken. En
wordt het er veiliger op? Dronken automobilisten op weg naar de vuurwerkshow, een
idioot die zwaar illegaal vuurwerk tot ontploffing brengt in de menigte, grote menigten
kan leiden tot rellen (anonimiteit in een groep, veel mensen onder invloed bij elkaar..)
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•

•
•
Weet
niet

•
•

•
•
•
•
•
•

Vanuit milieuoogpunt, de dieren en kostenoogpunt vind ik vuurwerk in ieder opzicht
negatief. Het argument ‘traditie’, of ‘we doen het, omdat we het altijd zo gedaan
hebben’ zijn weinig doordacht. Tijden veranderen, toch? Het is juist goed om bepaalde
gewoontes af en toe kritisch onder de loep te nemen en te bepalen if het nog wel past
bij deze tijd.
Vervoer, alcohol gebruik buitenshuis
Werkt niet daar de gemeente te uitgestrekt is
Als wij dat moeten betalen hoeft het niet
Centraal, maar waar. Echt met zijn vele kerkdorpen. Ieder jaar in dezelfde plaats of
wisselend. Dit jaar Koningsbosch, Volgend jaar, Echt, dan Sint Joost, of Maria Hoop.Het
vereist dat mensen gaan reizen. Deze "last" kan men niet jaarlijks op dezelfde groep
mensen leggen. Hoe worden mensen slecht ter been naar het evenement gebracht?
Het is een optie, echter niet in plaats van....
Ik sta hier niet positief tegenover omdat het waarschijnlijk toch in Echt of in Susteren
zal gaan plaatsvinden. Wij hebben het er niet voor over om in de nacht te gaan reizen!
Lastig want om deze te zien moet je de deur uit. Dat wil je niet, reizen in
nieuwjaarsnacht
Liever helemaal geen vuurwerk, ook om milieuredenen niet meer te verantwoorden in
deze tijd, maar liever centraal door gemeente dan door consumenten
Misschien
Voor mij hoeft dat niet
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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=604)

20%

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%
8%
38%

Helemaal geen vuurwerk

26%

Anders

2%

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 38%
van de respondenten: "Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon".

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

Afsteken binnen 22.00 en 02.00 en een vuurwerkshow van de gemeente
Alleen \siervuurwerk
Alleen sier en geen knal vuurwerk meer
Alleen siervuurwek en vuurwerkvrije zones
Alleen siervuurwerk
Alleen siervuurwerk toestaan
Alleen siervuurwerk( blokken) in de straat en alleen om 00.00uur tot 01.00uur
Db beperking van siervuurwerk. geen knalvuurwerk. maar hoe zit dat met chinees nieuwjaar?
Een grote centrale vuurwerkshow, en in buitengebieden enkele kleine vuurwerkzones, waar wel
afgestoken mag worden, maar verder niet.
Een vuurwerkshow en verder helemaal geen vuurwerk
Geen illegaal vuurwerk en geen vernielingen
Instellen vuurwerkzones en thuis alleen vuurwerk steken categorie 1 met veel handhaving
Laser
Op de markt in Echt een professionele show
Verbod op pijlen, knalvuurwerk en illegaal vuurwerk

Toelichting
Eén grote centrale
vuurwerkshow in de
dorpskern waar ik
woon

•

•
•

Als hondenbezitter en dierenliefhebber ben is tegen het afsteken van
vuurwerk. Vooral buiten de toegestane afsteektijden.
Maar ik gun de liefhebbers van vuurwerk ook hun plezier. Een
vuurwerkshow op een centrale plek om 00.00u lijkt me een prima idee.
Een vuurwerk show per dorpskern met strikte tijdsplanning
Het liefste alles verbieden maar anders op een centrale plaats een
vuurwerkshow geven
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Helemaal geen
vuurwerk

•

Indien er in de woonkern een show(tje) georganiseerd kan worden, ben
ik daar voor!

•
•

Dan kan en durf ik naar buiten.
Liefst geen vuurwerk maar indien wel dan 1 centrale plek vuurwerkshow
en niet met die oorlogs knallen
Vuurwerk is geen traditie in Nederland, wel in China waar ze ook een
reden hebben om het af te kunnen steken maar niet hier.

•
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipEchtSusteren
Vuurwerk in onze gemeente
Centrale vuurwerkshow
Tot slot
14 januari 2020 tot 24 januari 2020
695
3,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
24 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 ±3,7%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragen zijn opgesteld door onderzoeksbureau Toponderzoek.
Op 14 januari is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 21 januari is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

43

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

Rankingvragen
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. TipEcht-Susteren
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 Echt en Susteren
vergroten. Via het panel TipEchtSusteren kunnen alle inwoners in de gemeente Echt-Susteren 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.tipechtsusteren.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.
TipEchtSusteren 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.
TipEchtSusteren maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Echt en Susteren en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Politie’, ‘Religie’ en ‘Vakantie’.
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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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