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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.
In deze enquête wil de redactie van deze krant graag weten hoe de inwoners van Zoetermeer
aan kijken tegen het afsteken van (consumenten)vuurwerk. In een enkel geval willen we ook
al uw mening peilen, vooruitlopend op mogelijke nieuwe wetgeving.
De viering van oud en nieuw gaat in Nederland gepaard met het afsteken van vuurwerk.

1 Welke van de onderstaande zinnen is voor u het meest van
toepassing:Vuurwerk is:
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Weet niet

Op stelling 1 Welke van de onderstaande zinnen is voor u het meest van toepassing:Vuurwerk is:
antwoordt "42%" van de respondenten: leuk om naar te kijken maar ik steek niets af.

Anders, namelijk:






Afschuwelijk
Alleen siervuurwerk
Gevaarlijk dus graag verbieden . Centrale vuurwerkshow graag
Heb geen hekel aan vuurwerk, maar voor de dieren zou afschaffing fijn zijn
Helemaal een hekel aan december
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Ik heb geen hekel aan vuurwerk maar die knallen mogen ze wel weg laten. Ook veroorzaakt
het veel te veel overlast omdat men zich niet aan de regels houdt
Kan slecht tegen de rook van vuurwerk, heb ook een hekel aan achtergelaten rommel
Leuk om op 31 december naar te kijken, niet leuk om al in october midden in de nacht te
moeten aanhoren.
Luchtvervuiling
Mooi om naar te kijken maar helaas verknallen veel mensen het plezier door misdragingen
Onze hond is erg bang van vuurwerk, wij gaan altijd weg, waar geen vuurwerk wordt
afgestoken.
Op zich is vuurwerk leuk maar maximaal een half uurtje rond de jaarwisseling.
Te gevaarlijk te milieubelastend
Verbieden
Zeer slecht voor het milieu en de dieren

Toelichting
leuk om naar
te kijken én
om af te
steken



Ik vind het nog steeds leuk, maar dochter heeft astma en mijn honden zijn
panisch....dus heb er vooral erg veel last van

leuk om naar
te kijken
maar ik
steek niets
af





.................
Alleen op vaste plekken met Beveiliging en Toeziicht. Dier onvriendelijk !!
Alleen siervuurwerk, geen duizendklappers en rotjes die al weken worden
afgestoken
Goed siervuurwerk biedt plezier, alleen de kosten worden te hoog
Graag siervuurwerk, geen knallers
Ik ben doodsbang voor vuurwerk omdat ik asls kind een strijker toegeworpen
kreeg door " grote" jongens. Knalvuurwerk moet zeker verboden worden@
Ik kan realistisch gezien maar met een van de twee bezig zijn, dan gaat mijn
voorkeur toch echt uit naar het kijken.
Ik kijk beperkt en zie het liefst alleen siervuurwerk. Wij steken niet af maar bellen
wel opruimen. Strenge handhaving op afsteken voor en na oud jaar
Mooi stervuurwerk in de lucht vind ik soms mooi om naar te kijken.








leuk voor
anderen,
maar voor
mij hoeft het
niet





Eén centraal georganiseerd vuurwerk vind ik nog oké, omdat het de overlast en
de troep achteraf beperkt.
Ik heb er geen moeite mee als er voor de kleintjes een vuurpijltje wordt
afgestoken, echter de laatste jaren worden er steeds meer en vaker supercobra’s,
shells en nitraten afgeschoten en ook vaak door baldadige jeugd en of jongeren
die bewust naar mensen worden gegooid.
Mensen jongeren schieten niet verantwoord af

ik hou niet
van
vuurwerk




Het is vreselijk voor huisdieren
Ik vind het wel erg voor de dieren al dat geknal!

ik heb een
hekel aan
vuurwerk



Als hulpverlener heb ik nooit anders als ellende, vernielingen, vervuilingen,
milieuvervuiling en zo ervaren. Weg met die onzin en troep, alleen maar omdat
een grote groep mensen stoer wil doen met vuurwerk en een kleine groep
mensen in korte tijd heel veel geld willen verdienen!
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anders,
namelijk:






Weet niet



Bovendien moeten er zoveel hulpdiensten extra werken voor een vermaak die
voor heel wat angst en overlast zorgt
Het hel jaar kletsen we over CO2-uitstoot en bij de jaarwisseling vergiftigen we de
atmosfeer.
Het is bovendien nog erg slecht voor het milieu
Ik heb teveel gevaarlijke situaties gezien
Mijn huisdieren zijn compleet van slag die dagen
Vooral al het geknal vóór en na oud en nieuw vind ik griezelig. Je kunt bijna niet
meer over straat. Kleine kinderen die handenvol rotjes gewoon in je richting
gooien. Afschuwelijk! Vuurwerk om 12 uur met oud en nieuw is op zich een leuke
gewoonte, maar het is volledig uit de hand gelopen.
Vroeger vond ik het leuk om naar te kijken. De laatste jaren wordt het steeds
gekker. Dit jaar heb ik de eerste knallen al eind oktober gehoord. Mijn hond zit al
regelmatig te shaken.
60 a 70 miljoen kunnen wij beter aan gezondheid geven. Grote vervuiling van
lucht en mileau
Door mijn longproblemen durf ik de straat niet op
Gevaarlijk, gehoorbeschadigingen, oogletsel, enz.
schade aan huizen en auto'r
Leuk om op 31 december naar te kijken, niet leuk om al in october midden in de
nacht te moeten aanhoren.
Alleen leuk igvprof show
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2 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het
beste bij vuurwerk?
60%
50%

(Meerdere antwoorden mogelijk)
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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 "2 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij vuurwerk?" is het
meest gekozen antwoord (57%): "Gevaar / ongelukken".

Anders, namelijk:










Bij mistig weer veel luchtwegproblemen
Discussie over wel/niet
Er kan wel eens iets verkeerd gaan
Feest
Lichaamlijk Letsel
Medische ellende ( ongevallen, astma)
Met alle maatregrlen tegen gevaarlijke stoffen in oa consumentenproducten, is het
onbegrijpelijk dat zoveel zware metalen en andere stoffen de lucht in geblazen
worden.e
Schadelijk voor mens, dier en de planeet!!!
Vernielingen

Toelichting






.........................
Alleen leuk igv profshow
Deze aangevinkte delen gelden vooral voor de laatste jaren, vroeger was het een traditie en
gezelligheid, tegenwoordig is het vaak rotzooi maken en overlast geven.
Omdat de normen zo veranderd zijn jammer genoeg.
Dit is waar vuurwerk voor mij voor staat. sammen met vrienden en familie samen zijn en
genieten van het vuurwerk dat iedereen afsteekt, en wat door anderen wordt afgestoken.
Elk jaar vinden er zoveel ongelukken plaats, wat ik persoonlijk meemaakt is dat mensen in het
bijzonder jongeren geen rekening houden met voorbijgangers. Ze steken vuurwerk aan en gooien
gewoon naar voorbijgangers. Dit meid tot ergernis, het is dat ik een zoon van 9 hebt, anders had
zeker een paar van de jongeren hardhandig aangepakt. Het loopt overal in Nederland uit de hand
en geen enkel provincie neemt maatregelen.
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Er moet goed gehandhaafd worden bij illegaal vuurwerk en afsteken op dagen en tijden waarop
dat niet mag.
Het is traditie, hooguit het zwaardere illegaal vuurwerk aanpakken.
Het plezier van het kijken weegt niet op tegen de nadelen
Ik ben er altijd bang van
Knalvuurwerk dient te worden verboden en dan ook streng te worden bestraft, biedt totaal geen
vertier, daarnaast een kwelling voor mensen en dieren.
Sier vuurwerk is erg leuk, maar die vreselijke harde knallen vooral die op bommen lijken zou niet
mogen. Er wordt te weinig aan de dieren gedacht.
Siervuurwerk is mooi om naar te kijken, de harde knallen zijn niet nodig. De vernielingen door
vuurwerk plus de ongelukken die meestal gebeuren tijdens oud en nieuw zijn overbodig in de
huidige samenleving.
Stop het afsteken van vuurwerk! Maar maak een traditie om het centraal te doen
Vuurwerk was eeuwen geleden een uitvloeisel van vreugdevuur door verschillende volkeren in
de Wereld bij het vieren van bijzondere gebeurtenissen. Hoorde bij de viering van tradities. Waar
iedereen rond zo'n vreugdevuur (zoals bij kampvuur) gezamenlijk met elkaar erover nadenken
e/o praten. Vanaf de uitvinding van o.a. het middel om er een knal bij zo'n vreugdevuur te
veroorzaken, werd een ander dimensie aan zo'n vreugdevuur toegevoegd. Wat men tot heden
verder uit de hand is gelopen door "vuurwerk". Daardoor, is traditie dan op de achtergrond
geraakt.
Zo dubbel .. leuk om naar te kijken en het samen zijn, maar wie ruimt het op. Wie ziet de
mensen die het eng vinden. De dieren die het niet fijn vinden. Het heeft 2 kanten. En de
gezelligheid stopt daar waar te veel gedronken wordt...
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Vuurwerkverbod
Vooralsnog komt er geen landelijk vuurwerkverbod maar wordt gedacht aan een
wetswijziging om gemeenten zelf de bevoegdheid te geven om de hele gemeente
vuurwerkvrij te maken.

3 Vindt u dat het afsteken van vuurwerk dan verboden zou
moeten worden in de hele gemeente?
60%

(n=252)

53%
47%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja

Nee

Op vraag "3 Vindt u dat het afsteken van vuurwerk dan verboden zou moeten worden in de hele
gemeente?" antwoordt 53% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja
















Als er 1 plek komt waar georganiseerd vuurwerk wordt afgestoken
Als het zo is hebben wij er zeker geen probleem mee, mits er een vuurwerk show is die
vanaf de hele stad wel enigszins zichtbaar is én echt kindervuurwerk wel mag
De kosten van de achade kan beter besteed worden aan een collectief vuurwerk
Door de gemeente op 1 locatie georganiseerd vuurwerk is prima oplossing
Echter: handhaven is in NL al niet zo'n sterk punt, handhaven van een vuurwerkverbod zal
al helemaal niet lukken.
Een aparte gezamenlijke plats van maken (zones)
En dan per wijk één centraal vuurwerk
En organiseer per wijk een vuurwerkshow
Gecontroleerd vuurwerk vind ik leuk, maar die oeverloze herrie, rotzooi en overlast van
het individueel vuurwerk afsteken vind ik jaar in jaar uit weer een bezoeking.
Gemeente stee,t zelf op centrale plaats vuurwerk af
Het geeft te veel en te lang overlast voor dieren. Oude mensen durven rond de
jaarwisseling ook de deur niet meer uit. Het is het niet waard. Het is volledig uit de hand
gelopen.Alleen in NL is het zo'n gekte. Al zou het bij 2 uurtjes blijven van 24 tot 02 dan zou
ik er vrede mee hebben. Er kan niet op gehandhaafd worden.
Het is een enorme luchtverontreiniging, verspilling van grondstoffen. Past absoluut niet in
een tijd waarin we een omwenteling op milieugebied moeten bereiken.
Het kost de gemeenschap veel te veel en het levert bijna niks op.
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Nee
















Ieder jaar zijn er een hoop problemen rondom het omgaan met vuurwerk, het zou leuk
zijn als dat eens over was.
Ik kom in landen waar dit al jaren niet gebeurd. Waarom kan dit soort dingen NOOIT eens
in Nederland gebeuren!!!!!!!
Ik vind noet kunnen er is geen controle, jongeren schieten vuurwerk af zonder bij stil te
staan dat voorbijgangers last van hebben en kijken ook niet war ze het gooien. Het moet
verboden worden
Ja beter als regel: geen vuurwerk.
Ja, maar geef dan wel als gemeente toestemming voor in elke wijk een vuurwerkshow.
Maar dan, door de Gemeente geregeld, centraal vuurwerk.
Maar niet op de daarvoor toegewezen plaatsen
Ondeskundig gebruik. Om over illegaal nog maar niet eens iets te zeggen. Opslag van het
materiaal...
Schade aan natuur , milieu en de stad wordt steeds groter. Gewoon verbieden!
Wel centraal georganiseerd vuurwerk
Wel centraal vuurwerk, bv aan de Dobbe. Verder voor heel Zoetermeer een
vuurwerkverbod.
......................
1 x per jaar moeten particulieren vuurwerk af kunnen steken om het nieuwe jaar in te
luiden.
Alleen als je kan handhaven + één officiële plek
Alleen siervuurwerk toestaan buiten de natuurgebieden.
Als er op bepaalde goed gecontroleerde plekken vuurwerk wordt afgestoken wordt het
risico van schade en ongevallen sterk verminderd en kunnen nog veel mensen plezier
beleven.
De belangrijkste vraag die je moet stellen is wat nu daadwerkelijk het probleem is.
Overlast door vuurwerk is de meest gehoorde klacht en dat is logisch. Maar wat is nu
overlast? Vroegtijdig afsteken (niet de 31e december, maar bijvoorbeeld halverwege
december) is hinderlijk, net als de extreem harde knallen en het vandalisme wat hier soms
mee gepaard gaat. Dit soort overlast komt door vuurwerk wat al verboden is. Hoe kan een
verbod op het lichtere vuurwerk dat pas vanaf 28 december verkrijgbaar is zorgen voor
een afname van het toch illegale en dus verboden veel te zware vuurwerk? Dit zijn
schijnmaatregelen en gaan dus voorbij aan het oplossen van het daadwerkelijke
probleem.
Een algeheel verbod lost weinig/nauwelijks op van alle hinderlijkheden en de zeer nare
t/m dramatische gevolgen van vuurwerk. Gedrag van mensen veranderen is tegenwoordig
een zeer moeizaam ARTIKEL geworden. De bewustwording van menigeen is door de z.g.
"vreugde gevoel" bij of van het afsteken van vuurwerk erg laag geworden. Kortom, wil
men de eventuele gevolgen kunnen voorkomen bij afsteken van vuurwerk, dan zou die
"goed controleerbaar"moeten zijn.
Er moet ergens ruimte te vinden zijn voor hen die toch willen afsteken. Met toezicht dat
dan ook de rommel opgeruimd wordt
Er wordt nu ook niet of nauwelijks gehandhaafd, dus dat heeft denk ik totaal geen zin.
Geef 2 a 3 plekken aan als gemeente om vuurwerk af te steken.
Geef een zone aan per wijk waar mag worden afgestoken.
Probleem blijft dat de politie nauwelijks kan stoppen als er elders TOCH vuurwerk wordt
afgestoken. En zeker niet op de 31e december.
Geen verbod in de hele gemeente, maar toestaan op bepaalde plaatsen en verbieden in
de rest van Zoetermeer
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Geheel verbieden is in Zoetermeer niet te handhaven. De handhavers zijn nauwelijks in
staat om het dagelijkse gebeuren in Zoetermeer onder controle te hebben, laat staan een
verbod op het afsteken van vuurwerk. Ook gun ik de liefhebbers van vuurwerk hun
moment. Wel moet iets gedaan worden om de vernielingen en andere overlast tegen te
gaan.
Geheel verbieden lijkt mij onnodig, werk met vuurwerkvrije zones en handhaaf deze
(zowel politie als handhaving). Noteer direct de gegevens van mensen die zich niet aan
deze regels houden en verbind er consequenties aan als ze de regels meermaals
overtreden. Zo blijft het afsteken wel mogelijk, maar niet in bepaalde zones. Beide
partijen (voor en tegen vuurwerk) krijgen zo een mooie middenweg als oplossing.
Handhaving in december beter. Maar pak nu niet alle tradities af omdat een kleine groep
er 1 dag last van heeft.
Hebben wij al niet genoeg regeltjes 😭😈
Het tegengaan van vuurwerk afsteken, werkt ook weer illegale handel en activiteiten op.
En zorgt zo, maar mijn mening, weer voor nare ongevallen.
Ik zou ervoor kiezen het alleen op bepaalde vuurwerkpunten te laten gebeuren, bepaalde
gebieden juist af te sluiten
Ik zou vuurwerk vrij zones willen.
Laat de gemeente Zoetermeer een centraal vuurwerkfeest organiseren bij de Dobbeplas.
Daar kan iedereen die dat wil naartoe gaan en voor het daarna opruimen van de "zooi"
wordt dan ook netjes gezorgd.
Maar het zou beperkt moeten zijn zoals alleen rondom middernacht tussen 24.00-2.00
uur.
Mensen die vuurwerk willen afsteken doen dit in bepaalde delen van de stad inder
begeleidinh van politie en brandweer
Mijn voorkeur zou wel meer uitgaan naar een paar gemeentelijke of nationale
vuurwerken of een vaste plek waar mag worden afgeschoten
Nee maar centraal door bv gemeenten enz
Nee, tradities horen er bij. Wel meer handhaving op illegaal en zwaar vuurwerk. Door de
bezuinigingen (en lage lonen) politie is hier te weinig capaciteit voor.
Niet een totaal verbod. Maar in bepaalde zones vuurwerk toestaan.
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om elders naa vuurwerk te gaan kijken dus voor deze
mensen is het mooi om thuis de sfeer te kunnen meebeleven.
Op den duur wel, maar daar moet langzaam naar je gewerkt worden door vuurwerkvrije
zones uit te breiden.
Op vaste plaatsen niet in woonwijken
Speciaal aan gewezen plaatsen,,en bijv,,sneeuwbrillen verplicht,,
veiligheid voor alles..
We moeten niet zo betuttelen. Het levert een hoop geld op en bezorgd ook een hoop
plezier
Wellicht op bepaalde plekken dat je vuurwerk mag afsteken
Wijs enkele plekken aan en handhaven als een malle
Zo'n verbod is niet te handhaven met de huidige poitiebezetting.
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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. Het college
wijst voor de komende jaarwisseling extra vuurwerkvrije zones in de stad aan, het gaat hier
om vier natuurgebieden.
In welke mate ben u het (on)eens met de volgende stelling:

4 In hoeverre bent u het eens dat de gemeente vuurwerkvrije
zones aanwijst?
70%

(n=247)

62%
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22%
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Mee oneens

Zeer mee
oneens

1%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Weet niet

Op vraag "4 In hoeverre bent u het eens dat de gemeente vuurwerkvrije zones aanwijst?" antwoordt
84% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 7% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee
oneens". Het meest gekozen antwoord (62%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens










Balijbos plus andere natuur gebieden, ben ik het volledig mee eens.
Een eerste stap in de goede richting!
Vuurwerk is niet meer van deze tijd! Natuur en milieu zijn de grootste verliezer!
Een vuurwerkvrije zone is bescherming voor natuur en dieren, maar ook voor
ouderen en mensen die geen behoefte hebben aan al dat vuurwerk.
Goed voor de bewustwording, controleerbaar, en allen (wel / geen deelnemer)
kunnen van het vuurwerk genieten of mee genieten. Daarnaast ook met
aanwezigen gezellig kunnen praten.
Heel goed! Wat mij betreft heel zoetermeer zinder vuurwerk!
Het moet in woonwijken waar flats staan verboden worden
Hoeven toch niet perse alleen natuurgebieden te zijn
Ik vind de 4 vuurwerkvrijer zones veel te beperkt. Bij een melding bij gemeente
handhaving, bleek dat er het hele jaar door vuurwerk afgestoken mag worden van
de minder zware categorie.
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Mee eens





Neutraal






Mee
oneens




Zeer mee
oneens



Dan is gelijk de volgende vraag: hoe ga je dat handhaven?
Maar waarom niet het Stadshart, winkelcentra of doorgaande straten?
In de straat is het oke in een park/natuurgebied niet
Maar niet in mijn wijk
Als je het hebt over traditie en dus het uiteindelijke doel van de meeste
vuurwerkliefhebbers om rond de jaarwisseling zelf vuurwerk af te mogen steken,
dan is het niet meer dan logisch dat het niet wenselijk is om in natuurgebieden
vuurwerk af te gaan steken. Een vuurwerkvrije zone zou zelfs eigenlijk niet nodig
moeten zijn, maar helaas moet dat dus wel. Bij het bepalen van de vuurwerkvrije
zones is het belangrijk om rekening te houden met de soorten fauna van dat gebied
en tevens met de kans dat er daadwerkelijk vuurwerk afgestoken zal worden. Een
vuurwerkvrije zone kan ook weer in de hand werken dat men er vanuit gaat dat het
in de andere gebieden juist wel toegestaan is. Spreek iemand aan op zijn gedrag en
zorg dus voor bewustwording. Het grootste probleem zal vooral de mate van
handhaving zijn. Dat wordt best wel lastig.
Hangt van de plek af
Helemaal eens met vuurwerkvrije zones.
Helemaal oneens met aanwijzen van natuurgebieden in plaats van wijken/plaatsen
waar er vaak/veel last is van geluidshinder.
Het zou nergens meer mogen vuurwerk afsteken!
Je zal maar precies in die zone wonen kunnen je kinderen niet voor de deur
afsteken
Zie vraag drie



Handhaving gaat niet lukken, dus zinloos. Die tijd kan oom agent beter gebruiken
om in heel Zoetermeer iets te doen aan illegaal vuurwerk i.p.v. zich te concentreren
op een paar plekken.
Het gaat om handhaving en zie dat nergens gebeuren dus ook niet in Zoetermeer is
een papieren tijger.
Het idee is goed, maar wordt er wel voldoende gehandhaafd?



Ik zou een volledig vuurwerkverbod willen.



Weet niet

Maar heb sterke twijfels over het handhaven van vuurwerkvrije zone
Ook aangeven waar wel vuurwerk afgestoken kan/mag worden.
Dus beter: bv 5 of 10 plaatsen waar het wel mag en in de rest van Z. mag et niet
Op straat komen terwijl her en der vuurwerk afgestoken wordt is niet veilig.
Totaal verbieden
Verder het tijdstip van afsteken verlaten naar 23.00 uur
Vuurwerkvrije zones niet alleen op 31 december van 18:00-02:00 uur, maar
gedurende de gehele periode tussen Kerst en Oud en Nieuw.
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De gemeente wijst vier vuurwerkvrije zones aan, het gaat om vier natuurgebieden. Het
Balijbos al specifiek is bepaald, de andere drie natuurgebieden kunnen de inwoners van
Zoetermeer zelf kiezen.

5 Welke natuurgebieden zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?
(n = 227, 34% = weet niet)
Vuurwerkvrije zone :









































Alle (3x)
Alle natuurgebieden (2x)
Alle parken (3x)
Alle parken en natuurgebieden (2x)
Alle parken in Zoetermeer
Alle parken/groengebieden
Alle zoetermeerse parken
Baleibos
Balijbos (6x)
Benthuizerplas
Bentwoud (3x)
Beperk de tijd dat vuurwerk afgestoken mag worden
Binnenpark
Buitenpark
Buytenpark (4x)
Dorp
Heel Zoetermeer
Het hele Westerpark
Het natuurgebied achter snowworld ook vanwege het loslopend vee
Hoekstrapark
Meerzicht
Meerzicht park
Noord A
Noord aa (4x)
Noord Aa
Noord Aa (Prielenbos)
Noord aa en parken
Noord Aa gebied
Noord Aa/Benthuizerplas
Noord-Aa
NoordAA
Noorderkplassen gebied
Parken (3x)
Parken en waar veel mensen samen komen.
Parkjes
Sowieso alle parken in Zoetermeer
Strand
Van Tuyllpark
Westerpark (16x)
Balijbos
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Benthuizerplas
Bentwoud (2x)
Bij kinderboerderijen
Binnenpark
Boerderijen
Buitenpark
Hoekstrapark
Ieder groengebied
Noord aa
Noord aa gebied
Noord-AA
Park Buijtenwegh
Parkeerplaats bij keerpunt
Parken rond om zorgcentrums
Seghwaert
Westerpark (3x)
Winkelcentra
Balijbos (2x)
Bentwoud (3x)
Bij scholen
Binnenpark (2x)
Buitenpark (2x)
Burg. Venede park
Buytenpark (4x)
Centrum zoetermeer
Dekkerpark
Gebied rond snowworld
Geen
Heel zoetermeer
Meerpolder
Natuur
Noord A gebied
Noord aa
Noord AA
NoordAa
Noordhovense plas
Omg. kinderboerderijen
Overal waar 'vrije' dieren zijn + stadsboerderijen
Park bij de golfbaan
Van Tuijlpark
Van Tuyllpark
Vernedepark (2x)
Vrienden Natuurtuin Zoetermeer
Westerpark (5x)
Wilhelmina park
Wilhelminapark
Wilheminapark
Winkelcentra
Zoetermeerse Plas
13

Toelichting
Vuurwerkvrije
zone :













Vuurwerkvrije
zone :







Weet niet










Alle natuur gebieden en woonwijken vuurwerkvrij !!!
Alle natuurgebieden in en rond Zoetermeer, wat mij betreft.
Balijbos, Westerpark, Buytenpark en Noord Aa. ook in de omgeving van de
kinderboerderijen zouden er vuurwerkvrije zones moeten zijn.
In alle natuurgebieden moet vuurwerk worden verboden.
In het buytenpark lopen dieren. de gemeente kan het zich niet veroorloven dat
de dieren in deze gebieden gewond raken door verkeerd gebruik van vuurwerk.
Is een vuurwerkvrije zone aanwijzen het juiste middel? Ook dit kan een
schijnmiddel zijn. Dat dit geprobeerd wordt is goed, maar verbind hier geen
successen of mislukkingen aan indien het wel of niet slaagt. Na het aanstaande
oud en nieuw zal dus goed geëvalueerd moeten worden of dit het gewenste
effect heeft opgeleverd en vooral waarom dit nu wel of geen succes is
gebleken.
Natuurgebieden waar dan?
Verbieden bij alle plekken waar dieren kunnen verblijven
Vuurwerk hoort niet in de natuur
Vuurwerk moet in de hele gemeente worden verboden. Als er vuurwerkvrije
zones aangewezen moeten worden dan zeker alle natuurgebieden maar ook
wijken en straten.
Wat mij betreft alle parken en natuurgebieden
Alledrie
Alleen al voor het milieu, de natuur en alle dieren is Vuurwerk een drama.
Laten we er alsjeblieft mee stoppen
Bjj scholen en speeltuinen vind ik belangrijk omdat de dagen na nieuwjaar er
kinderen met vuurwerkafval gaan spelen
Deze gebieden heb ik gekozen vanwege dieren die daar rondlopen.
Hoeven voor mij niet te worden aangewezen.
Alle natuurgebieden zouden beschermd moeten worden van deze overlast.
Alsof mensen voor hun veiligheid en rust naar een natuurgebied zullen gaan
midden in de winter tussen 18.00 en 02.00 uur.
Enigszins een vreemde vraag. Ik vraag mij af of er veel vuurwerk wordt
afgestoken in natuurgebieden
Hoe zit het met de woonwijken, daar is het gevaar groter voor de mens. Het
moet dan afgeschaft worden
Ik zou een volledig vuurwerkverbod willen.
Volgens mij hebben niet alleen dieren last van vuurwerk, maar wellicht nog
meer mensen en huisdieren.
Waar veel dieren leven
Wat is een natuurgebied?
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Als u naast natuurgebieden ook andere gebieden aan mag wijzen als vuurwerkvrije zone.

6 Welke gebieden zou u dan als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?
(n = 224, 35% = weet niet)
Vuurwerkvrije zone :











































Alle
Alle natuurgebieden
Alle wegen
Alle winkelcentra (4x)
Alle woonwijken
Alleen centraal afgestoken vuurwerk
Alles
Balijhoeve
Bij uitgaansgelegenheden
Binnenstad
Buytenwegh
Centrum (3x)
De gehele gemeente
De hele stad
Dicht bij kinderboerderij
Dorp
Elke wijk behalve in directe omgeving van winkelcentrum
Evenemententerrein
Gebied rondom ziekenhuis en verblijven voor ouderen
Gebieden waar veel ouderen wonen
Geen
Geheel Meerzicht
Geheel Z.meer
Heel zoetermeer
Heel Zoetermeer (2x)
Heel Zoetermeer voor 31 december 23.30 uur en na 1 januari 01.00 uur
Hele stad
Honden speelvelden
Honden uitlaatplaatsen
Hondenspeelplaatsen
Hondenuitlaatplaatsen
In woonwijken
Kinderrijke buurten
Lange Landziekenhuis
Meerzicht
Meeste woonwijken
Nabij verzorgingcentra
Noord AA
NoordAa
Omgeving scholen
Oosterheem
Overal (2x)
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Plekken waar veel mensen samen komen.
Rond het ziekenhuis en alle verzorgings- en verpleeghuizen
Rond scholen en bejaardentehuizen
Rond verpleegtehuizen en ziekenhuus
Rond ziekenhuis
Rondom scholen
Rondom verzorgingshuizen
Rondom ziekenhuis (2x)
Seghwearter hout
Stadshart (3x)
Stations
Straten met huizen
Straten o.a. Driemanspolder
Van Tuiylpark
Wijken
Winkel en bejaarden huizen ziekenhuizen enz
Winkelcentra (5x)
Winkelcentra, scholen
Woonerven
Woonwijken (4x)
Ziekenhuis (2x)
Zoetermeer
Alle parken
Bewonersgebieden
Bij kinderboerderijen/overal bij dieren
Binnenstad
Directe omgeving flats
Dorpstraat
Het verzorgingstehuis
Hondenuitlaatplek
Omgeving (kinder)boerderij
Omgeving station
Rondom scholen
Rondom zieken- en verzorgingshuizen
Rondom ziekenhuis en ouderenopvang
Speelplaatsen scholen (ter voorkoming van brand)
Stadscentrum
Stadshart
Winkelcentra
WinkelcentrA
Ziekenhuizen
?
Alle parken
Alle wijken (2x)
Alle winkelcentra
Alleen siervuurwerk, geen knallen
Bejaardenhuizen
Bij dieren
Bij het hospice
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Bij kinderboerderijen
Bij scholen
Dieren asiels
Dorp (oudere bevolking)
Dorpsstraat
Driemanspolder
In wijk waar men dit grotendeels wil
Meer dan 1 km rondom stadshart, Oosterheemplein, winkelcentrum Rokkeveen
Nabij verzorgingshuizen
Omgeving kinderhuizen
Omgeving parken
Parkeerplaatsen en parken
Rest van de stad
Rond winkelcentra
Rondom ziekenhuis
Schoolpleinen (2x)
Stadscentrum
Stadshart
Verpleeghuizen en ziekenhuis
Verpleegtehuis
Verzorgingshuizen
Voorweg
Winkelcentra
Winkelcentra's
Winkelcentrum oosterheem
Winkelgebied centrum

Toelichting
Vuurwerkvrije
zone :











Alle Gebieden rond ziekenhuizen en bejaarden en verzorgingshuizen
Er zijn ook in woonwijken best wel plekken aan te wijzen waar vuurwerk kan
worden afgeschoten, dit moeten dan plekken zijn waar weinig mensen wonen.
Grote parkeerplaatsen etc.
Geen vuurwerk!
In de omgeving van de kinderboerderijen zouden er vuurwerkvrije zones
moeten zijn.
Nvt
Sowieso alle natuurgebieden
Waar veel publiek bij elkaar komt is het niet wenselijk om vuurwerk af te
steken. Op een evenemententerrein is een vuurwerkvrije zone toewijzen dus
zeker aan te raden. Bij verzorgingshuizen en het ziekenhuis zou een
inventarisatie moeten plaatsvinden. Het is namelijk een feit dat de mensen in
een verzorgingshuis of in het ziekenhuis het niet altijd eens zijn met de stelling
dat zij geen vuurwerk afgestoken willen hebben in de buurt. Rondom een
verblijf waar veel dieren zijn zou ook een vuurwerkvrije zone mogen komen.
Hiermee bedoel ik een kinderboerderij, boerderij met vee en een asiel.
Winkelcentra i.v.m. eventuele schade en bij basisscholen/middelbare scholen
en verpleegtehuizen en ziekenhuis i.v.m. dat iedereen naar deze openbare
gelegenheden moet kunnen gaan.
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Winkelcentra liggen meestal midden in de wijk, hebben ruime
parkeerterreinen. Op deze terreinen kan dan vuurwerk worden afgestoken.
Bewoners die van het vuurwerk willen genieten kunnen dan daarheen gaan.

Vuurwerkvrije
zone :



Waar veel dieren zijn geen vuurwerk

Vuurwerkvrije
zone :




De gebieden rond de winkelcentra kunnen worden gebruikt als de goed
gecontroleerde gebieden.
Zie boven, ik kan geen plaatsen aanwijzen waar wel geknald mag worden. ken
Zoetermeer niet goed genoeg






Heel de stad
Ik zou een volledig vuurwerkverbod willen.
Kies grote grasvelden voor vuurwerk
Zonder Handhaving geeneen

Weet niet
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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.

7 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow
georganiseerd zou moeten worden?
90%

(n=245)

78%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

22%

20%
10%
0%
Ja

Nee

Op vraag "7 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 78% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja











Als dat tee compensatie van de vuurwerkvrije gebieden of een verbod op vuurwerk is.
Als vuurwerk dan toch zo nodig moet, dan dat maar
Als we uiteindelijk naar een totaalverbod van consumentenvuurwerk willen dat is het goed
als er grote centrale shows worden georganiseerd
Bij een centrale vuurwerkshow zal er misschien minder particulier vuurwerk afgestoken
worden. Nog liever wil ik dat centraal vuurwerk in de plaats van particulier vuurwerk komt.
Dat zou denk ik wel helpen/nodig zijn wanneer er een verbod komt op het afsteken er
van. Er blijven toch veel mensen die het mooi vinden.
Een vuurwerkshow creërt een gezellige sfeer en nodigt mensen uit om naar vuurwerk te
kijken in plaats van af te steken. ook is de vuurwerkvrije zone daar makkelijker te
handhaven
Een vuurwerkshow in plaats van zelf vuurwerk af kunnen steken is niet de juiste gedachte.
Wel op het evenemententerrein zelf, want daar wil je niet hebben dat particulieren tussen
het publiek vuurwerk afsteken. Wanneer er een daadwerkelijk vuurwerkverbod komt is er
nergens een geschikte locatie voor een vuurwerkshow. De toestroom mensen zal voor
chaos zorgen, evenals wanneer men weg wil aan het einde van de vuurwerkshow. Door
het organiseren van een vuurwerkshow kan men zelf kiezen dit centraal te vieren of thuis
met of zonder zelf afgestoken vuurwerk.
En verder verbod in de hele gemeente
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Nee 















In de gehele stad een vuurwerkverbod maar rond de Dobbe (zoals laatst de lasershow
tijdens Halloween van Omroep Max) een spectaculaire vuurwerk/laser/lichtdrones-show
georganiseerd door de gemeente. Dit kan van het geld wat de gemeente dan niet kwijt is
aan vernielingen en herstel van nieuwjaarsschade. Met vuurwerkverbod ook een totaal
alcoholverbod op straat, m.u.v. bijvoorbeeld enkele horecapleinen zodat lokale horeca er
ook iets aan heeft
Ja mits er daarnaast alleen tussen 24 en 02 afgestoken mag worden, of alleen de centrale
vuurwerkshow
Maar alleen als er genoeg politie overblijft om in de andere straten toezicht te houden.
Maar dan ook handhaven.
Maar geen particulier vuurwerk
Maar niet als dat betekent dat er nergens anders vuurwerk mag worden afgestoken
Misschien niet eens zelf organiseren van gemeenschapsgeld, maar in samenwerking met
organisaties, individuen dit dit (op een veilige manier) zouden willen.
Niet alleen een vuurwerkshow maar laat iedereen die zelf vuurwerk wil afsteken , naar 5 of
10 vastgestelde plaatsen gaan waar dat is toegestaan.
Geef mensen de kans om die lol van zelf afsteken te beleven!!
Rotterdam is een heel mooie voorbeeld!
Als ouder met een feestelijk drankje op ben je niet meer instaat om naar de show te rijden
met jonge kinderen!
Eén??
Geen belastinggeld de lucht inschieten.
Geen moeten
Geld kan beter gebruikt worden en hele groepen (aangeschoten/dronken?) mensen bij
elkaar lijkt me geen goed plan.
Het is gewoon milieuvervuiling
Het moet niet ten koste mogen gaan van het zelf afsteken van vuurwerk.
Hoeft niet van mij, mag wel
Kost een hoop geld
Omdat mensen die erg slecht ter been zijn er dan niet naar toe kan gaan.
Tenzij de inwonerers zelf geen vuurwerk mogen afsteken
Tenzij er een vuurwerkverbod geldt voor de hele stad
Vuurwerk geheel verbieden. Maar als dat niet kan dan maar een gemeentelijke show
Vuurwerkshows in de wijken geeft meer mensen de mogelijkheid te genieten van mooi
vuurwerk.
Wordt al gedaan door partikulier. Geen gemeente taak.
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8 Wie zou een centrale vuurwerkshow moeten organiseren?
60%

57%

(n=244)

50%
40%
27%

30%
20%

16%

10%
0%
Gemeente

Overlaten aan particulierinitiatief

Anders

Op vraag "8 Wie zou een centrale vuurwerkshow moeten organiseren?" antwoordt 57% van de
respondenten: "Gemeente".

Anders, namelijk:

























Alle twee
Bijde
Combinatie van burgerinitiatief en gemeente
De keuze bij de burgers laten
Een combinatie van bovenstaande 2
Geen (2x)
Geen idee
Geen voorkeur
Gemeente én de burgers
Gemeente in overleggen lokale bewoners
Gemeente ism particulier initiatief
Gemeente samen met donateurs zoals jaren in Oosrerheem was
Gezamenlijk
Gezamenlijk gemeente en bedrijven
In opdracht van gemeente
Liever niets maar anders gemeente
Maakt mij niet uit
Maakt mij niet uit.
Maakt niet uit
Maakt niet uit als het maar zeker weten veilig is, en vooral mooi vuurwerk en geen
knalvuurwerk
Maakt niet uit gemeente of particulier initiatief
N.v.t.; zie antwoord op vraag 7
Niemand (2x)
Niet
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Niet doen
Niet doen ik ga niet in de nacht op pad met al die straat vuren
Onder regie van de gemeente en uitvoering overlaten aan particulier initiatief
Ondernemers
Particulier bedrijf in opdracht van gemeente
Samen met gemeente
Samenwerken dacht ik. Help mee om als buurt met elkaar verantwoording te nemen samen
met de gemeente.
Samenwerking particulier/gemeente
Samenwerking van meerderen, particulier en gemeente
Sja
Smenwerking gemeente en particulier initiatief
Wijkposten
Zowel de gemeente als een particulier bedrijf. Als een samenwerking

Toelichting
Gemeente






Overlaten aan
particulierinitiatief







Anders, namelijk:





Als gemeente erover gaat, makkelijker voor regels ed.
Dan is er iig 1 show georganiseerd
De kosten en organisatie voor een vuurwerkshow op 31 december zijn
niet terug te verdienen door een particulier initiatief. Dit zal dus volledig
vanuit gemeenschapsgeld betaald moeten worden.
Het zou echt goed zijn voor de samenleving. Gefinancierd dmv geen
schade en er zijn zeker ook mensen die willen sponseren omdat ze geen
vuurwerk hoeven te kopen
Als het dan toch moet dan niet van gemeenschaps geld
Maar wel volgens strenge, rechtvaardige regels en onder toezicht
Tenzij er een algeheel vuurwerkverbod in de hele stad komt, dan moet de
gemeente het organiseren.
Wel in samenwerking met de Gemeente.
Wel onder toeziend oog van de gemeente
De gemeente kan dit organiseren in samenwerking met particulieren
zodat voor bijde partijen niet volledige kosten kosten hebben. en zo
hebben de burgers van de het plezier ervan.
Jaja... de gemeente zoetermeer en vergunningen...
Omdat die het beste weten welke zone er het meest geschikt voor is
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9 Zou u zelf naar de centrale vuurwerkshow komen kijken?
50%

(n=244)

47%

45%

41%

40%
35%
30%
25%
20%
15%

11%

10%
5%
0%
Zeker

Misschien

Nee

Op vraag "9 Zou u zelf naar de centrale vuurwerkshow komen kijken?" antwoordt 47% van de
respondenten: "Misschien".

Toelichting
Misschien 





Nee










Als ik geen vuurwerk af mag steken
Ik steek liever zelf vuurwerk af
Ligt eraan hoe de weeromstandigheden zijn.
Meestal durf ik de straat niet op vanwege rotjes en vuurwerk gooiende jongeren...
dus...
Met kleine kinderen ga ik liever niet middenin de nacht de straat op.
Mits deze show wordt gegeven en het afsteken van vuurwerk onverandert blijft.
Ga de deur niet uit
Ik heb jonge kinderen en ga/kan dus niet midden in de nacht kinderen op sleeptouw
nemen.
Ik vier oud en nieuw liever thuis met familie en/of vrienden i.p.v. een paar uur in de
kou staan tussen heel veel publiek. Ook wil ik dat niet vanwege mijn kinderen.
Tevens vind ik het veel te leuk om zelf vuurwerk af te kunnen steken en dus een
eigen show te bouwen.
Is niet praktisch als iedereen naar het centrale punt moet gaan
Met 2 kleine kinderen is dit nog geen optie
Te veel mensen
Wrs te massaal en te laat ivm kleine kinderen
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10 Als er een centrale vuurwerkshow is, zou u dan zelf, geen
of minder vuurwerk afsteken?
90%

(n=243)

79%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
6%

5%

10%

11%

0%
Ik zou zeker stoppen met Ik zou minder vuurwerk
eigen vuurwerk af te
afsteken
steken

Ik zou even veel
vuurwerk afsteken

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

Op vraag "10 Als er een centrale vuurwerkshow is, zou u dan zelf, geen of minder vuurwerk
afsteken?" antwoordt 79% van de respondenten: "Ik steek nu geen vuurwerk af en zou dat dan ook
niet doen".

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




Ik steek geen vuurwerk af.
Sinds ik in Zoetermeer woont, steek ik niet af. Zoetermeer is een niet
sfeervolle stad voor mij. Het liefst was ik allang weg van Zoetermeer
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11 Als het aan mij ligt dan zie ik het liefste:
60%
50%

(* Deze opties zijn wettelijk (nog) niet mogelijk maar vooruitlopend op een eventuele
wetsaanpassing willen wij alvast peilen wat onze inwoners hiervan zouden vinden).
56%
47%
46%
45%

(n=233)

34%

40%
30%
20%
10%

9%

7%

1%
Geen voorkeur

Anders

Vuurwerkvrije zones
instellen

Een centrale
vuurwerkshow
introduceren

Bepaalde soorten
vuurwerk verbieden*

De afsteektijden van
vuurwerk inperken*

De gehele gemeente
vuurwerkvrij maken*

Alles laten zoals het
momenteel geregeld
is

0%

Bij stelling 11 Als het aan mij ligt dan zie ik het liefste (Meerdere antwoorden mogelijk): is het meest
gekozen antwoord (56%): "Een centrale vuurwerkshow introduceren".

Anders , namelijk:

















ALLE SOORTEN VUURWERK VERBIEDEN
Alleen siervuurwerk
Beperkt aantal centrale gebieden voor de vuurwerkshows
De hele gemeente vuurwerkvrij maken, behalve op de parkeerplaatsen bij winkelcentra.
Elke wijk een gemeenteshow
Extra toezicht op plekken waar in vorige jaren vernielingen waren of vuurwerkbommen
afgestoken zijn,
Handhaven
Hogere straffen opleggen en bijv straatverbod opleggen voor de volgende jaarwisseling
Hoofdstraten aanwijzen waar vuurwerk wel afgestoken mag worden
Meer en betere handhaving
Meerdere centrale vuurwerkshows, per wijk b.v.
Schade op straatvuren bestraffen
Veel meer reguleren!!!!
Veel strenger straffen bij overtreding
Voorlichting geven wat vuurwerk doet met dieren en het milieu in ons "Duurzaam Zoetermeer"
Vuurwerkvrije zones in natuurgebieden en bij siele en kinderboerderijen wel instellen

Toelichting


Als we met het milieu wilt besparen, vind ik het zot dat je op één avond alles wat je het hele jaar
door bespaart, teniet doet....
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De afsteektijd verkorten heeft geen zin. Het is nu al vrij laat voor gezinnen met kleine kinderen
die voorpret willen door overdag vuurwerk af te steken of voor het slapen gaan vuurwerk voor
de deur af willen steken omdat de kinderen blijven slapen tijdens de jaarwisseling. Zoals ik al
aangaf in het begin van de enquete is het belangrijk om eerst te kijken naar wat nu daadwerkelijk
het probleem is, want als je niet weet wat het probleem is, dan kun je het ook niet oplossen. Het
zou kunnen zijn dat er veel baldadigheid is met vuurpijlen doordat dit bijvoorbeeld vanuit de
hand afgestoken wordt. Dan zou je kunnen besluiten om dit te verbieden. Het zelfde geldt voor
knalvuurwerk. Het kan zijn dat het voor de politie lastig is om te herkennen wat nu wel of niet
toegestaan is qua knalvuurwerk. Als je knalvuurwerk verbiedt, dan maak je het op deze wijze
simpeler om te kunnen handhaven en voorkom je dat liefhebbers van vuurwerk die het zelf af
willen steken omdat ze het mooi vinden hier de dupe van worden. Siervuurwerk vindt vrijwel
iedereen mooi en zolang je hier normaal mee omgaat zal er weinig tot geen overlast zijn. Graag
wil ik wel laten weten dat ik de enquête soms erg suggestief vindt. Als er vragen gesteld zouden
worden over wat men als overlast ervaart, dan wordt er een veel beter beeld gekregen van wat
nu daadwerkelijk de overlast is. Het gaat heel erg de diepte in qua verbieden van en dat vind ik
wel jammer. Hiermee wordt een verkeerd beeld gekregen.
Die harde knallen, vooral van het illegale vuurwerk, is verschrikkelijk voor dieren en oudere
mensen.
En handhaven!!
Geen knalvuurwerk
Het controleren of er geen vuurwerk wordt afgestoken is bijna niet te doen lijkt mij, dat is nu ook
al niet. Het enige wat wel werkt is dan hoge boetes hanteren.
Het probleem ligt bij het reeds verboden vuurwerk. Hier moet beter op worden gecontroleerd. Ik
snap dat het dweilen met de kraan open is, maar wanneer je vuurwerk gaat verbieden dan
worden daar de mensen mee gestraft die het als traditie zien, waaronder ikzelf. Het verbroedert,
het verbind, en wanneer dat soort dingen verboden worden voor die enkele uurtjes per jaar dan
zijn het de "goeden" die gestraft worden voor de daden van de "slechte", die overigens met of
zonder verbod hun vuurwerk wel afsteken. En de brave burger die houdt zich daar aan en baalt
van deze keuze.
Ik snap overigens ook dat het veel overlast oplevert, vernielingen etc, maar dit komt alleen door
jongeren met illegaal vuurwerk.
Ook vind ik dat Zoetermeer gewoon de Sinterklaas intocht weer moet doen en dan politie (indien
het operationeel mogelijk is) daar aan mee kan werken, of evt zonder politie. Ik mag hopen dat
die zwarte pieten discussie daar los van staat. Ik schaam mij al diep, als trotse Nederlander, hoe
het er vandaag aan de dag in de politiek er aan toe gaat, dus ik hoop niet dat ik mij nu ook voor
Zoetermeer moet schamen, omdat die zwichten onder druk van een klein groepje personen.
Terroristen vind ik het. Gefrustreerde personen en beroepswerklozen die de samenleving in
Nederland nog verder ontwrichten.
Excuus voor het lange bericht maar moest dit even kwijt.
Mvg
Ik ben voor sterke inperking. Het geeft te veel overlast voor milieu, dier en mens. Bovendien kan
er wel wat beters gedaan worden met het geld> Niet alleen het geld dat mensen ervoor over
hebben, maar ook het opruimen van de rotzooi, het vandalisme.
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Ik heb bij vraag 11 verschillende antwoorden gegeven. Die antwoorden lijken wat in tegenspraak
met elkaar, maar het komt er voor mij op neer: liever helemaal geen vuurwerk, maar als het dan
tot gebeurt, dan graag centraal, georganiseerd door de gemeente Zoetermeer.
Bij ons in de wijk Meerzicht (Bergenbuurt en Westerpark) is het vuurwerk afsteken nu al
begonnen (november 2018). Dat mag niet, maar gebeurt toch. De zooi blijft liggen, jonge
kinderen en (tamme en in vrijheid levende) dieren schrikken enorm, maar "er iets tegen doen" is
bijna onbegonnen werk, want ouderen of jongeren steken af en lopen/rennen weg. We spreken
hen erop aan, hopen dat men tot inzicht komt, bellen de politie als het te erg wordt. Maar het is
vaak echt vechten tegen de bierkaai. Ik hoop dus echt dat de gemeente Zoetermeer
"duurzaamheid", ook wat dit betreft, hoger in het vaandel zet. Veel succes, allen!
Ik vind dit initiatief uitstekend. Na afgelopen jaarwisseling 2017/2018 vond ik een vernielde
afvalbak op het speelplein achter ons huis met daarnaast een ijzeren buis die als bom gebruikt is.
Ik ben erg geschrokken van dit soort acties op geen 50 meters van ons huis. Pleintje tussen
Essehout / Woutdaan / Kurkhout. Het is een wijk met veel kinderen van alle leeftijden. Gelukkig
is er geen persoonlijk ongeluk gebeurd.
Tijden zijn al redelijk beperkt, hard knallend vuurwerk verbieden.
Op pleintjes en verstopte plekken tijdelijk cameras ophangen aangezien handhaving niet
voldoende ogen heeft om overal tegelijk te zijn.
Ik hoop dat deze enquete een positieve invloed op de aanstaande jaarwisseling heeft met als
resultaat meer genot van het siervuurwerk maar wel minder letsels en vernielingen.
Kernpunt is : het overlast tegen gaan.
Met adequate handhaving (kwaliteit en kwantiteit) kan m.i. veel bereikt worden (op
afsteektijden, op illegaal vuurwerk, etc.)
Oud en Nieuw vind ik vaak oorlog, handhaving lijkt onmogelijk: dronken groepen die de politie
uitlachen, net buoten vuurwerkvrije zone... Juist die onmogelijkheid van handhaving geeft mij
machteloos gevoel. Ik denk dat verbieden van vuurwerk ,,(ondanks alle ongelukken elk jaar) tot
volksopstand leidt. Maar blijf hopen...
Volgens mij is de huidige regeling prima, als er gehandhaafd wordt... en dat gebeurt niet of in
ieder geval te weinig.
Voor illegaal vuurwerk zware gevangenisstraffen ipv buro Halt of taakstraf
Vuurwerkvrije zones instellen lijkt me meest practisch en handhaafbaar
Vuurwerkvrije zones vind ik echt een eerste stap!
Gewoon centraal vuurwerk afsteken van 00.00 uur-00.15 uur.
Zie eerdere opmerkingen
Zonder handhaving heeft geen enkel plan zin
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Vuurwerk
Vuurwerkverbod
Vuurwerkvrije zones
Vuurwerkshow
08 november 2018 tot 17 november 2018
252
6,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12
4 minuten en 10 seconden
20 november 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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