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1. Rechte tellingen
Vuurwerk
In de afgelopen jaren is er discussie ontstaan over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en
Nieuw. - Ook landelijk is er veel aandacht voor vuurwerk en de mogelijkheden om wet- en
regelgeving aan te passen. De meeste regels over vuurwerk worden landelijk bepaald, zoals
op welke tijden vuurwerk mag worden afgestoken en door wie, wanneer en welk soort
vuurwerk mag worden gekocht, verkocht en afgestoken.
Gemeenten hebben beperkt de mogelijkheid om zelf aanvullende regels over vuurwerk op te
stellen, er wordt wel nagedacht om gemeenten meer bevoegdheden te geven.
Hoe kijken de inwoners van Molenlanden aan tegen het afsteken van
(consumenten)vuurwerk?

5 Vuurwerk is:
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45%
39%

40%
35%
30%
25%
18%

20%

15%

14%

15%

9%

10%

6%

5%

0%

0%
leuk om naar leuk om naar leuk voor
ik hou niet
ik heb een
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niets af
hoeft het niet

anders:

Weet ik niet

Op stelling 5 Vuurwerk is: antwoordt "39%" van de respondenten: 5 Vuurwerk is:.

Anders:








Aan vuurwerk wordt beschamend veel geld uit gegeven. En verder is het gevaarlijk. Eventueel
show geven maar wel met mate afsteken
Alleen geschikt voor shows
Als het alleen op oudejaarsavond zou zijn en er goed toezicht was bij voortijdig afsteken heb ik er
niet zo'n probleem mee, ondanks ik er niet dol op ben.
Er wordt te weing gedacht aan honden eigenaren waarvan honden bang zijn van vuur werk of
bang worden gemaakt door vuurwerk omdat er zo wie zo overdag te weinig aandacht is voor het
afsteken hiervan. Daar wordt niet hard genoeg tegen op getreden. Dit niet alleen op oudjaarsdag
maar ook de weken er voor
Georganiseerd om 00.00 uur. Niet ervoor of erna. Veel dieren zijn doodsbang. Nu begint de
ellende in november al en loopt door tot eind januari. Voor consument verbieden!
Gevaarlijk
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Heb er geen hekel aam maar vind het minder voor de dieren zoals mijn aktten



Het knal vuurwerk vindt ik echt veselijk. Siervuurwerk begrijp ik nog wel. Van mij mag het ook
wel verboden worden en meer grote vuurwerk shows.
Ik hou niet van harde knallen
Ik steek zelf niets af, maar onze hond is tijdens de hele periode helemaal van slag en wordt er
panisch van.
Ik vind het gewelldig, maar steek het niet af
Ik vind vuurwerk leuk om te zien, maar afschafte van mij mag,. Het kost miljoenen om te kopen,
en..het kost elk jaar de nodige euro door vandalisme.
Leuk maar niet dat hele harde vuurwerk
Mijn vrouw
Pijlen zijn leuk ... maar ik haat knalvuurwerk
Siervuurwerk is leuk om naar te kijken. Knalvuyrwerk mag afgeschaft worden
Siervuurwerk is leuk, aan die bommen heb ik een gruwelijke hekel
Siervuurwerk is mooi knallen niet
Veul teveul overlast
Vind vuurwerk wel leuk, maar heb net te vaak (zwaar) vuurwerk naar me toe gegooid gekregen.
Ik ben liever niet hier / buiten tijdens het vuurwerk afsteken en de dagen ervoor
Voor veel dieren een ramp, zelf vind ik leuk om naar te kijken
Vroeger erg leuk, sinds ik in mijn jeugd een vriending er aan ben verloren ben ik zwaar tegen het
zelf afsteken van vuurwerk
Vuurwerk an sich prima, de overlast en de gevolgen zijn niet meer acceptabel
Vuurwerk is wrl leuk maar wel alleen op oudejaarsavond. Te pas en te onpas knallen vind ik
vreselijk en ik heb een vuurwerkangstige hond die in paniek raakt te


















Toelichting
leuk om

naar te
kijken, maar 
ik steek niets 
af




Geen vuurwerk meer voor mij (wel geweest) vind het te gevaarlijk en zonden van
het geld.
Ik vind siervuurwerk mooi, de rest vind ik overlast
Vuurwerk afsteken rond 00:00 oudejaarsnacht is een leuke oude traditie. Waar ik
van baal is dat het al weken voor de tijd afgestoken wordt. Dáár heb ik last van.
Vuurwerk is onlosmakelijk verbonden met oud en nieuw. MAAR: ik ben wel van
menig dat het uit de hand gelopen is. Het gewoon vanuit 12 uur afsteken van wat
vuurwerk om het nieuwe jaar in te leiden is veranderd in een klopjacht op zo veel
mogelijk vooral hard geklap al dagen van te voren. Daar heb ik moeite mee, want
dan heeft het niets meer te maken met het inluiden van het nieuwe jaar.
Zolang het siervuurwerk is, die granaten daar heb ik niets mee.

leuk voor
anderen,
maar voor
mij hoeft het
niet




Arme dieren
Siervuurwerk is leuk om te zien, maar die harde knallers hoeven van mij echt niet

ik hou niet
van
vuurwerk




Het vervuilt de lucht en kost enorm veel geld.
Ik hou alleen van siervuurwerk. Die harde knallen dagen lang zijn niet leuk en een
marteling voor de (huis)dieren.
Triest dat er toch altijd weer gewonden bij vallen. Verder angst bij mens en dier.
Bovendien de luchtvervuiling, waar heel Nederland het nu over heeft. Het vele
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ik heb een
hekel aan
vuurwerk










anders,




geld wat er aan wordt verspild. En ook de vele, vele rommel die het achterlaat.
(Ook de overlast die vaak al begin december begint)
De natuur en de luchtkwaliteit worden ernstig vervuild door vuurwerk. Veel
dieren zijn bang en onrustig. De meeste vuurwerkafstekers laten de hele bende
op straat of in de bermen en tuinen liggen. Soms zie je in juni nog de rode
vlekken van neergekwakt vuurwerk op straat.
Het is levensgevaarlijk en veroorzaakt veel overlast voor mens en dier.
Mijn huisdier is een week van slag door die troep bovendien begint de overlast
over het algemeen al een maand voor oud en nieuw !
Voor dieren (vogels, honden, katten, paarden, schapen etc.) Is vuurwerk een
ramp.
Vuurwerk is milieubelastend, het stinkt en geeft enorm veel rommel op straat.
Het geeft geluidsoverlast. Het geeft veel ongevallen en branden met de
bijbehorende kosten. Het is weggegooid geld dat beter besteed zou kunnen
worden.
Vuurwerk is zo'n onzinnige traditie: gevaarlijk, zeer schadelijk voor milieu en
kostbaar.
Me vrouw heb er een hekel aan, dus ik vind t mooi
Siervuurwerk is leuk, aan die bommen heb ik een gruwelijke hekel
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6 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het
beste bij vuurwerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere woorden

Milieuschade /
Vuurwerkafval

Schade (aan bijv.
openbare ruimte)

Geluidsoverlast / knallen

Gevaar / ongelukken

Angst bij mensen en
dieren

Leuk om naar te kijken

Leuk om af te steken

Vreugde / opwinding

Gezelligheid /
samenkomen

Traditie

0%

Op vraag "6 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij vuurwerk?" is het
meest gekozen antwoord (54%): "Traditie".

Andere woorden, namelijk:



















Alles wat vernielt wordt is jammer
Angst bij dieren mensen hebben een keuze blijf gewoon binnen
Dieren vergeten?
Dubbel gevoel
Enorm zonde van al dat geld dat de lucht in wordt geschoten
Fijnstof
Geldverspilling (2x)
Heel erg mooi als het om mooi vuurwerk gaat dat verantwoord wordt afgestoken. Helaas
tegenwoordig niet altijd alleen maar leuk en verantwoord waardoor schade en overlast wordt
veroorzaakt...
Ja joh doe normaal
Kinderen lopen gevaar
Lichamelijk letsel
Molest
Ongelooflijk dat dit nog kan qua oogletsels en milieuoverlast
Prachtig
Te duur, zowel in aanschaf als schade.
Te vroeg en illegaal (zowel soort vuurwerk als moment van afsteken).
Traditie/leuk/rekening met anderen
Vuurwerk kan leuk zijn rondom de jaarwisseling. Ervaring leert echter dat er vaak al vroeg in de
herfst vuurwerk wordt afgestoken en tot overlast leidt. Ik heb een hond onder de medicatie en
die s avonds nauwelijks naar buiten durft in deze maanden. Ze heeft veel stress en veroorzaakt
veel stress. En dat is alleen maar bij mij in het gezin. Ik ben er echt klaar mee. Vuurwerk is oke op
oudejaarsavond want ik gun iedereen zn lolletje maar het is zo niet leuk meer
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Vuurwerk vandalisme. vooral naar dieren toe. denk maar aan het vuurwerk in de sloten gooien
waardoor er vissterfte optreedt.
Zinloze vernielingen, lichamelijke letsels

Toelichting












Bier zuipen, de boel onderkotsen en de buurvrouw tongen, ik hou ervan
Hier in Groot Ammers hebben ze de gewoonte om midden in de nacht ( rond 3 uur ) elk weekend
een stuk illegaal vuurwerk af te steken waardoor je rechtop in je bed zit , over de hond maar te
zwijgen .. en dat al maanden van te voren.
Hoort er bij, maar het is jammer dat het hele zware vuurwerk, eerder bommen zijn als normaal
vuurwerk. en daardoor meer vernielt wordt dan nodig is.
Ik vind het altijd toch leuk om te ijken naar al het vuurwerk om 12 uur 's nachts, maar voel me
dan toch niet fijn door het idee dat het niet goed is wat we met z'n allen doen. Dus er zitten
gewoon negatieve en positieve kanten aan.
In mijn werk als wijkverpleegkundige heb ik ervaren dat vanaf half december, en (met name)
oudjaarsdag door veel oudere en kwetsbare mensen als een hele akelige dag wordt ervaren.
Veroorzaakt door ernstige geluidsoverlast door (veelal illegaal ) knalvuurwerk. Ik denk hierbij
aan de bejaarden woningen rondom de Prins Clausstraat in Brandwijk, en Burgemeester Visser
werf in Ottoland. Ik zie echt angst en ontregeling in deze kwetsbare situaties.
Leuk om naar te kijken, maar weegt niet op tegen het aantal ongelukken en de overlast die
mensen ervaren. Kleine kinderen die (ondanks waarschuwingen) de straten afstruinen naar
overgebleven vuurwerk, veel te gevaarlijk.
Van mij zou er een vuurwerkverbod mogen komen. Milieutops komen in een vreemd daglicht te
staan als tijdens oud en nieuw opeens alles mag en kan.
We hebben het toch allemaal over uitstoot van verkeerde stoffen e.d. dan ook vuurwerk
verbieden!
Zie opmerking vorige vraag
Zolang het beperkt blijft tot oudejaarsavond heb ik geen bezwaar.
Wel streng toezicht op gevaarlijk, illegaal vuurwerk.
En straffen voor afsteken op andere momenten.
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Vuurwerkvrije zones
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.
In welke mate ben u het (on)eens met de volgende stelling:

7 ‘In Molenlanden moeten vuurwerkvrije zones worden
aangewezen’
(Vraaginstructie: Denk bijvoorbeeld aan gebieden waar altijd veel overlast is van
vuurwerk, of rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen of locaties waar veel dieren
verblijven).
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15%
10%
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0%

(n=407)

44%

26%
14%
7%

7%
2%

Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet ik niet

Op stelling 7 ‘In Molenlanden moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen’ antwoordt 70% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Toelichting
Zeer mee
eens












Bij kerken en winkelcentra en bejaardenhuizen
Denk hier ook aan bijvoorbeeld huizen met rieten kappen
Groot ammers fortuijnplein margrietstraat bernhardstraat
Ik ben bang dat het niet helpt men ga toch overdag vuurwerk afsteken vanwege
dezeer kleine pakkans!
Ik ben het er zeer mee eens, alleen dan zal de Gemeente ook moeten handhaven. Ik
heb echter de BOA nog nooit gezien tijdens oud en nieuw. Politie heeft het al druk
genoeg. Misschien trouwens wel een goed idee om de BOA meer te laten werken
en ook tijdens Oud en Nieuw.
Ik vind het een goede zaak als er vuurwerkvrije zones worden aangewezen en dan
met name in die gebieden waar relatief veel mensen wonen en/of dieren zijn
gehuisvest. Bovendien wordt op deze wijze ook het milieu enigszins ontzien.
Liefst geheel Molenlanden.
Met dag en nacht handhaving
Officiële stiltegebied moeten automatisch vuurwerkvrij zij. Hoewel het geknal en de
stank toch wel doordringt...
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Mee eens





Verbieden zou ik kiezen
Verbod nog beter
Weg met die rotzooi.



Alleen rondom bejaardentehuis en winkels. Verder vind ik niet dat het verboden
moet worden. Wij kijken er graag naar en steken het ook graag af. Maar dan alleen
bij de jaarwisseling en alleen siervuurwerk.
Als er gehandhaafd zou worden op de bestaande regels rondom zou zo’n zone niet
nodig zijn wellicht. Maar omdat het al niet lukt om daarop te handhaven, vraag ik
me af of vuurwerkvrije zones dan wel handhaafbaar zijn.
Bv rond bejaardencentra of woonvoorzieningen voor mensen met een
beperking..... maar dan vooral knalvoorwerk is dan het meest akelig
Een vuurwerkvrije zone om honden uit laten en bij winkels en drukbezochte
plekken
Heel mooi gedacht, maar wie handhaaf dit. In Groot-Ammers dan graag verbod op
het Oranjeplein en verzorgingshuis DE Hof.
Ik zou het heel erg op prijs stellen als er rondom de Vijverhof in Nieuwpoort geen
knal vuurwerk meer afgestoken mag worden met namen aan de Tiendweg kant
waar een woongroep is voor dementerende ouderen waarvoor het zeer angstig en
bedrijgend is het knalvuurwerk.
In princpe mee eens, helaas is de handhaving onmogelijk en de pakkans nihil.
(hooguit een paar jochies met astronautjes)
Ook in nabijheid van rieten daken
Waar veelal ouderen wonen is het m.i.gewenst
Wel kunnen handhaven, anders heeft het geen zin











Neutraal











Mee
oneens




...
Ben wel voor, maar heb mijn vragen over wie bepaald waar een vuurwerkvrije zone
is.
Lastig te handhaven en grotere overlast van vuurwerk in gebieden rondom de
vuurwerkvrije zone.
Moet et illegalen harder aanpakken
Naar mijn idee is dat het verschuiven van het probleem naar een ander gebied waar
dan weer meer overlast is. en dat is niet terecht. Beter controle handhaving.
Neutraal omdat geluid en stank overlast niet gestuurd kunnen worden er moet wel
rekening worden gehouden met de medemens
Overlast van vuurwerk vindt vooral plaats door illegaal vuurwerk of het afsteken
van vuurwerk op niet toegestane tijdstippen. Het instellen van vuurwerkvrije zones
zal daar niets aan veranderen, want het is nu al illegaal!
Vuurwerkvrije zone (dus beperkt in tijd) bij verzorgingshuizen en/of ziekenhuizen
kan ik mij wel wat bij voorstellen.
Vuurwerkvrije zones hebben op zich geen nut. Aan de randen van zo'n zone heb je
sowieso overlast, naast het feit dat er geluidsoverlast zal zijn afhankelijk van de
windrichting. Het zou andersom moeten, gebieden aanwijzen waar vuurwerk mag
worden afgestoken.
Hooguit rond bejaardenwoningen
Indien we legaal (sier)vuurwerk gebruiken moet dat ook gewoon thuis kunnen. Die
abnormaal harde illegale dreunen moeten direct verboden worden.
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Zeer mee
oneens



Oudere mensen kunnen ook genieten van mooi vuurwerk, als je zit ook nog eens
ontneemt zullen ze dat misschien wel net leuk vinden.




Ga in een kutje op de hei zitten! Denk dat ik dat maar doe. Vriendin mee
Met vuurwerkvrije zones verschuift het probleem naar andere gebieden. Overlast
en schade is alleen te beperken door een algeheel verbod op verkoop en particulier
afsteken.
Vuurwerk is ook erg leuk en brengt veel gezelligheid met zich mee
als je het gaat verbieden komt er veel meer illegaal vuurwerk in de omloop
Waar ik woon is geen overlast, afstekers houden zelf al rekening met
ouderen/baby's en of dieren




Weet ik
niet



De laatste week van het jaar wordt zeer regelmatig vuurwerk afgestoken in mijn
omgeving.
Ik heb niet het idee dat hierop toegezien wordt.Van handhaving merk ik niets.....
Ik heb ook niet de illusie dat er geen vuurwerk door inwoners van de gemeente zal
worden afgestoken als er een vuurwerkvrije zone wordt aangewezen.
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Vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd. Het
is dan mogelijk om het gebied rondom de vuurwerkshow aan te wijzen als vuurwerkvrije
zone, maar hiermee kan niet voorkomen worden dat particulieren ook vuurwerk afsteken.

8 Vindt u dat er in de gemeente Molenlanden centrale
vuurwerkshows georganiseerd zouden moeten worden?
50%

(n=415)

44%

45%

40%

40%
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20%

17%

15%
10%
5%
0%
Ja

Nee

Weet ik niet/geen mening

Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente Molenlanden centrale vuurwerkshows georganiseerd
zouden moeten worden?" antwoordt 44% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja













'moeten' is een groot woord, maar ik zou het geen gek idee vinden
Als dat zou resulteren in minder particulier vuurwerk wel.
Centrale vuurwerkshows vernielen geen eigendommen. Ongelukken en
verminkingen behoren tot het verleden. De druk op ambulanceposten,
spoedeisendehulpposten en operatiekamerpersoneel neemt sterk af.
Dat is een goed alternatief
Ik vindt het prima , ben dus zeker niet tegen, maar niet als moeten. zie ook vorige
vraag.
het is weer verschuiven van het probleem en iedereen kan nog steeds doen wat
ze niet laten kunnen. Dus het lost niets op.
In iedere dorpskern wat organiseren, verder particulieren alleen vuurwerk laten
afsteken buiten de bebouwde kom, op 500 m afstand van woningen en alleen
binnen toegestane afsteektijden.
Maar dan wel in ieder dorp
Maar dat zou wel moeten inhouden dat er op andere plaatsen geen vuurwerk
mag worden afgeschoten. Dit laatste lijkt mij dus niet te handhaven.
Maar ook zelf afsteken
Mits het in elke kern gebeurt en mensen er dus niet met een slokje op voor in de
auto hoeven stappen.
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Nee


















Weet ik
niet/geen
mening







Daar is de gemeente veel te groot voor
Daar is onze gemeente veel te uitgestrekt voor. Als dat bv in Bleskensgraaf of
Groot Ammers zou zijn gaan mensen uit de andere dorpen daar toch niet heen.
In ieder dorp een vuurwerkshow lijkt mij veel te duur worden.
Dieren blijven angst houden
Ik denk dat wij hier nog niet aan toe zijn misschien over een paar jaar Denk n iet
dat wij hier voorop moeten lopen.
Ik vind het zonde als gemeente hier veel geld aan uitgeeft.
Ik vind niet dat de gemeenschap voor kosten op moet draaien
Is in ieder geval beter als dat 90% van de bevolking het afsteekt
Ja tuurlijk joh. Steek de boel maar in de hens
Maar als dat dan een alternatief is voor een verder totaal vuurwerkverbod kan ik
er nog enigszins mee instemmen.
Nu al regelmatig onenigheid, soms vechtpartijen tussen jeugd uit verschillende
dorpen. Breng je ze bij elkaar op een centrale plek dan is het risico op uit de hand
lopen meer aanwezig. Aan de andere kant wel makkelijker om op te treden en ze
massaal een bus in te werken bij wangedrag/onenigheid.
Vuurwerkshows zijn uitermate milieuonvriendelijk
Waar zou je die met 20 kernen moeten houden?
Waarom moet hier gemeenschapsgeld naartoe?
We moeten van deze milieu ,dier onvriendelijke overlast af
Zou je per kern moeten regelen. Dat wordt een forse kostenpost die binnen
enkele jaren sneuvelt op de begroting.
Het lijkt me wel een goede mogelijkheid om het op central plekken te doen, maar
verwacht niet dat mensen zich laten weerhouden om zelf ook vuurwerk af te
steken.
Ligt eraan hoe het georganiseerd wordt. Kan mij niet voorstellen dat in onze
gemeente in alle kleine dorpjes een show zal komen. Vuurwerk moet ook
toegankelijk blijven
Lijkt me lastig met zoveel dorpen. Ik ga niet naar een ander dorp en verwacht wel
veel van zo'n centrale show
Op zich zou het best een mooie show worden waar ik op wat grotere afstand
naar zou gaan kijken. Maar ik vind dat het organiseren daarvan niet past bij een
"groene gemeente"
Persoonlijk heb ik niets met een vuurwerkvrije zone. Oud/nieuw is voor mij een
familie ding en dat wil ik thuis doen. Ik wil voor een vuurwerkshow niet van huis
weg maar vuurwerk hoort wel bij oud en nieuw en wil ik wel blijven doen
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8.1 Wie zou deze centrale vuurwerkshows moeten
organiseren?
70%

(n=166)

63%

60%
50%
40%
30%
19%

20%
10%

8%

10%

Iemand anders

Weet ik niet

0%
Gemeente

Overlaten aan particulier
initiatief

Op vraag "8.1 Wie zou deze centrale vuurwerkshows moeten organiseren?" antwoordt 63% van de
respondenten: "Gemeente".

Iemand anders, namelijk:















Een club enthousiaste vuurwerkafstekers uit de kernen.
Een specialist
Gemeente i.s.m. particuliere afvaardiging
Gemeente in samen werking met mensen uit de woon kernen.
Gemeente in samenspraak met vewoners
Gemeente samen met particulier comité
Gespecialiceerd bedrijf, onder regie van de gemeente
Gespecialiseerde bedrijven in dienst van gemeente.
Gezamenlijk
Oranjevereniging, buurtverenigingen e.d.
Per dorp iemand aanstellen
Professionele bedrijven
Publiek private samenwerking
Twin City, op de rivier i.s.m. de overkant gemeente.

Toelichting
Gemeente 




Als gemeente heft in eigen handen houden, door bijvoorbeeld mensen in te laten
schrijven voor de organisatie. Beste initiatief mag het organiseren. Als gemeente elk
ingediend plan toetsen op veiligheid, belang/vraag van de inwoners enz.
Gemeente icm met een professioneel bedrijf.
In combinatie met particulieren / ondernemers
Wel in samenwerking met de particulieren en bedrijven. Faciliteren door gemeente
en uiteindelijk op laten pakken door de gemeenschap.
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9 Als er een centrale vuurwerkshow in uw kern is, zou u dan
zelf, geen of minder vuurwerk afsteken?
80%

(n=416)

73%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
5%

10%

8%

10%
3%

0%
Ik zou zeker
Ik zou minder
Ik zou even veel
Ik steek nu geen
stoppen met eigen vuurwerk afsteken vuurwerk afsteken vuurwerk af en zou
vuurwerk af te
dat dan ook niet
steken
doen

Weet ik niet

Op vraag "9 Als er een centrale vuurwerkshow in uw kern is, zou u dan zelf, geen of minder vuurwerk
afsteken?" antwoordt 73% van de respondenten: "Ik steek nu geen vuurwerk af en zou dat dan ook
niet doen".

Toelichting
Ik zou even veel vuurwerk
afsteken




Ik zou ook niet naar dit evenement gaan.
Weet ik niet, ik zit in een kutje

Ik steek nu geen vuurwerk af en
zou dat dan ook niet doen




Alleen mijn dochter, zij heeft kindervuurwerk
Op de jeugd zou het weinig invloed hebben, ook omdat de
show van tijdelijk aard is.
Wij steken alleen zogenoemde sterretjes af met de kinderen,
ik zou het wel erg jammer vinden als dat ook moet stoppen...



Weet ik niet



Ik zou wel gaan kijken bij de show. Omdat ik verwacht dat het
dan mooi siervuurwerk is.
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10 Als het aan mij ligt dan zie ik het liefste:
(Meerdere antwoorden mogelijk) (Vraaginstructie: * Deze opties zijn wettelijk (nog)
niet mogelijk maar vooruitlopend op een eventuele wetsaanpassing willen wij alvast
peilen wat u hiervan zou vinden).

(n=412)

39%
33%

32%

28%
23%

21%

1%

0%

Geen voorkeur

Weet ik niet

Anders

Vuurwerkvrije zones
instellen

Een centrale
vuurwerkshow
introduceren

Bepaalde soorten
vuurwerk verbieden*

De afsteektijden van
vuurwerk inperken*

De gehele gemeente
vuurwerkvrij maken*

6%

Alles laten zoals het
momenteel geregeld is

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Bij stelling 10 Als het aan mij ligt dan zie ik het liefste: is het meest gekozen antwoord (39%):
"Vuurwerkvrije zones instellen".

Anders , namelijk:


















Belangrijk is ook handhaving en binnen een gemeente als Molenlanden lijkt mij dit bijna
onmogelijk.
Beter naleven verbod op extreem zwaar vuurwerk
Beter optreden tegen mensen die eerder afsteken
Betere en strengere Handhaving
Centraal vuurwerk en verbieden voor particulieren
Controle op afsteektijden, dus niet meer om 3 uur ´s nachts
Dat mensen intrinsiek meer respect tonen voor mens, dier en omgeving. (Bijvoorbeels
De afsteek tijden weer uitbreiden. van 18:00uur tot 0200uur is veel te kort. Men kan alleen in
het donker knallen, dit kan juist voor jeugd die nog in hun uitprobeer fase zitten tot onveilige
situaties leiden.
Eerst en snel vuurwerkvrije zones instellen. Omdat handhaving een utopie is in ons land alle
energie steken in het introduceren van een centrale vuurwerkshow.
Gewoon laten gaan
Handhaven
Handhaving verterken
Het opruimen door afstekers laten doen
Hoge boetes op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden.
Iets organiseren voor de jeugd zodat ze ergens naar toe kunnen, zoals in het verleden naar
Talanie
Illegale verkoop van vuurwerk harder aanpakken (sluiten van webshops met illegaal vuurwerk
sluiten) en kopers traceren.
Meer handhaven op zwaar vuurwerk
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Meer inzet vanuit gemeente tijdens en voor Oud en Nieuw door bijvoorbeeld de BOA in te
zetten.
Meer mensen laten controleren op iligaal vuurwerk ook met oog op dat er ook mensen zijn die
het nodig vinden om met iligaal zwaar vuurwerk dingen kapot maken,
Meer voorlichting dat vuurwerk moet kunnen, maar dat we rekening moeten houden met
mensen/dieren in onze omgeving.
Niet te veel inperken, kinderen moeten overdag ook lol kunnen hebben van vuurwerk op een
veilige manier
Tijdstip eeerder is het bij de jonge jeugd al op
Toezicht Politie wenselijk
Vuurwerk verbot buiten de perioden handhaven, maar ja het woord alleen al in NieuwLekkerland. (Politie ?????_ waar zijn ze ???)
Zeker knal vuurwerk verbieden.

Toelichting

















Alles staat of valt met wat is te handhaven?
Als er een vuurwerkshow wordt geintroduceerd. Hoe wordt er dan met de zondag omgegaan als
1 januari op zondag valt. Vuurwerkshow per dorp of per gemeente ?
Beter handhaven op jeugd die rotjes afsteken buiten de wettelijke afsteektijden. Zeker als ze
naar mensen (fietsers of auto's) gegooid worden.
Beter toezicht op de regelgeving.
Controle op vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden zal moeilijk zijn, maar nu op sommige
plaatsen Brandwijk al vanaf september o.a na het beeindigen van wekelijkse "kerkelijke
activiteiten" op vrijdagavond. Aanspreken en melding van maken heeft geen tot weinig effect.
Ouders bagatelliseren het gedrag van hun kinderen ook nog of geven aan dat hun kinderen dat
beslist niet doen.
Dat mensen meer rekening houden met de ander
De jeugd is al maanden bezig met vuurwerk. toezicht handhaving is daarop weinig tot niet. en
straf... tja onbegonnen werk. dus wat is wijsheid he
Deze volgorde zou ik graag zien:
1. Een centrale vuurwerkshow introduceren.
2. Vuurwerkvrije zones instellen.
3. De hele gemeente vuurwerkvrij.
Een centrale vuurwerkshow in combinatie met een centrale gelegenheid voor gezelligheid is
wellicht het proberen waard. Het hoeft geen grote feesttent te zijn maar er moet in ieder geval
een biertje besteld kunnen worden.
Het aanpakken van -illegaal- zwaar vuurwerk sterk verbeteren daar ligt het probleem. het is niet
meer een rotje afsteken als vroeg, maar het zijn meer bommen. Daar ligt denk ik het grootste
probleem. en echt handhaven!
Je hoopt altijd maar dat alles heel blijft.
Het liefst zie ik helemaal geen vuurwerk, maar dat is niet realistisch. Ook het geheel verbieden,
zal waarschijnlijk toch leiden tot overlast, misschien wel meer. Een oplossing kan zijn een
centrale vuurwerkshow, zodat mensen daar heen zullen gaan in plaats van zelf vuurwerk
afsteken. Natuurlijk bepaalde soorten (zwaar) vuurwerk verbieden, de afsteektijden inperken en
vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld niet rond kerken tijdens kerkdiensten of bij
oudereninstellingen.
Ik begrijp niet waarom er al vanaf 18.00 uur vuurwerk kan worden afgestoken, iedereen weet dat
kinderen moeten slapen, honden nog voor oud en nieuw worden uitgelaten e.d.
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Ik pleit ervoor om vuurwerkshows te introduceren op redelijk afgelegen plekken van de
bewoonde gebieden en het instellen van vuurwerkvrije zones nabij woonwijken. Het liefst
zouden wij zien dat het afsteken van particulier vuurwerk geheel afgeschaft en verboden zou
worden. Er ontstaat vaak veel (onnodige) schade aan algemene openbare attributen en
persoonlijke ongelukken door particulier afgestoken vuurwerk.
Tevens krijgen stal- en huisdieren, door het instellen van een vuurwerkshow en het verbod op
afsteken van particulier vuurwerk, wat meer rust. Elk jaar is het namelijk weer een "gevecht" om
onze huisdieren tussen Kerst en Oud- en Nieuw zo nu en dan veilig buiten te kunnen laten zodat
ze hun behoefte kunnen doen. Ze kunnen namelijk niet tegen binnen blijven en hun behoefte op
een bak te doen.
Kan beter meer op het illegale Vuurwerk de aandacht geven dan op het Legale vuurwerk
HET ILLEGALE VUURWERK VERPEST HET VOOR HET NORMALE VUURWERK.
GA DAAR ACHTERAAN
Mede om risico op brand in rieten daken van oude boerderijen te voorkomen.
Mijn vrouw een eneltje Papoe Nieuw-Guinea geven. Maar dat kost duur man
Tussen 0:00 en 2:00 uur is het vuurwerk vaak nog wel "gezellig". Tussen 2:00 en 6:00 uur worden
er de meeste vernielingen aangericht en is het niet gezellig meer omdat er meerdere mensen te
veel gedronken hebben. Juridisch zou het wel niet kunnen, maar ik zou graag een soort
opstraatloopverbod zien in die periode. En dan ook handhaven uiteraard.
Vuurwerk is een traditie, maar dan is het wel een jonge traditie. Zoals het zich nu ontwikkelt
staat het welhaast los van hoe het ooit was. Gereguleerde afsteektijden zijn ook traditie, alleen
houdt niemand zich daar aan. Er wordt nu al vuurwerk afgestoken. En alle maatregelen vallen of
staan met handhaving, en die is er gewoon niet. Ik kan meldingen doen bij de politie, zelfs met
foto's van de afstekers, gebeurt niets mee. Zoals gezegd, er is geen handhaving. Als iedereen zich
hield aan de afsteektijden dan was het allemaal nog enigszins te verteren. Ook als je absoluut
geen fan bent.
Vuurwerk is prima, maar het illegale heel zware werk maakt het belastend.
Zie vraag 9
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Kerst
Vuurwerk
Vuurwerkvrije zones
Vuurwerkshow
07 december 2018 tot 16 december 2018
421
4,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
3 minuten en 24 seconden
17 december 2018
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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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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