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1. Samenvatting
op vraag "1 Welke van de onderstaande woorden passen volgens jou het beste bij vuurwerk?" is het
meest gekozen antwoord (66%): "Traditie".
Op vraag "2 Vind je dat het afsteken van vuurwerk verboden zou moeten worden in de hele
gemeente?" antwoordt 58% van de respondenten: "Nee".
Op stelling 3 ‘In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen’ antwoordt 67%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".
Op vraag "3.1 Welk gebied zou je als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?" antwoordt 41% van
de respondenten: "Vuurwerkvrije zone:".
Op vraag "4 Wie zou vuurwerkvrije zones moeten aanwijzen? " antwoordt 47% van de respondenten:
"De gemeente, verplicht karakter ".
Op vraag "5 Vind je dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow (bijv. een in alle kernen)
georganiseerd zou moeten worden?" antwoordt 50% van de respondenten: "Ja".
Op vraag "6 Wie zou een centrale vuurwerkshow moeten organiseren?" antwoordt 38% van de
respondenten: "Gemeente".
Op vraag "7 Zou u zelf naar de centrale vuurwerkshow komen kijken?" antwoordt 40% van de
respondenten: "Misschien".
Op vraag "8 Als er een centrale vuurwerkshow is, zou je dan zelf, geen of minder vuurwerk
afsteken?" antwoordt 71% van de respondenten: "Ik steek nu geen vuurwerk af en zou dat dan ook
niet doen".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Toponderzoek, waarbij 321 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vuurwerk wel of niet verbieden?'
De jaarwisseling staat weer bijna voor de deur en daarmee ook de vraag of er een verbod op
vuurwerk moet komen. - Onlangs liet minister Ferd Grapperhaus weten dat gemeenten dit
voor de jaarwisseling van volgend jaar zelf mogen beslissen. Volgens Grapperhaus zijn ze het
beste in staat om zelf te besluiten of de overlast rond oud en nieuw zo groot is dat een
verbod wel of niet nodig is. Gemeenteraden kunnen nu zelf al gebieden aanduiden waar geen
vuurwerk mag worden afgestoken. - De viering van oud en nieuw gaat in Nederland gepaard
met het afsteken van vuurwerk.

1 Welke van de onderstaande woorden passen volgens jou
het beste bij vuurwerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=320)
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op vraag "1 Welke van de onderstaande woorden passen volgens jou het beste bij vuurwerk?" is het
meest gekozen antwoord (66%): "Traditie".

Anders, namelijk:













De lange tijd dat er afgestoken wordt, ivm geluidsoverlast.
Enorme geldverspilling; onverantwoorde winstmarge
Het belagen van politie en hulpverleners
Jammer alles wordt tegenwoordig maar in bannen geleid. jammer geen spontaniteid meer.
maar ik ben wel voor veiligheid!!!!
Last van knallen vanaf 1,5 maand voor de jaarwisseling
Leuk om naar te kijken op 1 gezamenlijke plek
Luchtvervuiling (2x)
Luchtvervuiling, rook
Nieuw jaar wensen in de straat
Ongewenst
Vuurwerk is super vet, strenger controleren en hogere boetes voor illegaal spul en buiten de
tijden afsteken
Vuurwerkafval laten inzamelen na de jaarwisseling om zo het afval te kunnen
verwerken/recyclen
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Zie extra toelichting
Zonde van het geld

Toelichting


















De luchtvervuiling met zware metalen die tijdens de nieuwjaarsNACHT wordt veroorzaakt is
gelijk aan wat de industrie aan zware metalen uitstoot gedurende een HEEL JAAR!!!
Door het vele zware illegale vuurwerk (vooral knalvuurwerk) wordt een traditie naar de knoppen
geholpen, er moet veeeeel meer gehandhaafd worden.
Éen keer per jaar moet kunnen !!!
Het afsteken laat ik graag over aan andere.
Het is een bepaalde traditie en ik weet ook wel dat er mensen/dieren overlast van hebben.
Maar mogen we alstublieft tradities behouden in Nederland !!!
Als ik zie hoeveel plezier mijn zoon en zijn vrienden hier aan beleven, dan vind ik dat dit niet
afgepakt moet worden.
1x per jaar moet dan zeker kunnen; ze bereiden zich al lange tijd van te voren voor en kijken
precies wat ze willen kopen.
Hartstikke leuk om dit te ervaren en zij zorgen voor ons als ouders dat we een eigen ontmoeting
hebben met mooi vuurwerk.
Beperk de uren om vuurwerk af te steken nog meer.
Ik heb meer moeite met vuurwerk shows bij evenementen door het jaar heen; dit geeft overlast
omdat dit niet altijd bekend wordt gemaakt en dan voor mens/dier een schrik reactie kan geven.
Als het met oud en nieuw is, weet iedereen dat het gaat gebeuren.
Als er overdag vuurwerk af wordt gestoken, dat vind ik wel heel erg.
Siervuurwerk heeft geen effect met daglicht en knallers vind ik gevaarlijk en gaat te hard.
Flinke straffen voor degene die het dan toch doen !!!!
Ik heb het dan over de nacht van 31 dec. naar 1 januari. De maanden voorafgaand hieraan (in
onze wijk noord al vanaf medio augustus) moet het ZWAAR bestraft worden.
Ik vind vuurwerk mooi om naar te kijken, het hoort bij de jaarwisseling maar ik vind het ook
doodeng!
Instellen van een algeheel verbod. Uitzonderingen toe te staan. Handhaving (anders) is een niet
haalbare zaak.
Meer aandacht geven aan veiliger vuurwerk, vaak is de diameter van een pot te klein, deze valt
om, en dan kan het klote zijn, vuurpijlen, goede lanceer locatie, niet te dicht bij bomen, vuurpijl
kan via tak van richting veranderen, enz. enz., anders in toekomst alleen georganiseerd
proffesioneel vuurwerk, zou jammer zijn!
Ook de agressiviteit naar hulpverleners vind ik onaanvaardbaar en moet hard bestraft worden
Siervuurwerk (grond en lucht) prima! Maar nitraatbommen en ander zwaar vuurwerk hierop zou
meer controle moeten zijn. HIerdoor ontstaan ook de vernielingen.
Van mij mag er op een goede manier vuurwerk afgestoken worden, mensen moeten zich alleen
zeer bewust van zijn dat anderen zich niet altijd prettig voelen bij vuurwerk afsteken.
Vuurwerk is mooi om naar te kijken maar het knal vuurwerk vind ik minder aangenaam. Dit in
verband met geluidsoverlast en angstige huisdieren.
Weer een betutteling erbij, alles moet betutterd worden en de mens klonen mag niet,wel het
klonen omzeilen door allerlei wetjes en plichtjes op te leggen.
Wanneer stopt dat toch eens een keer.
Zolang men mens en dier respecteerd en zijn rotzooi opruimd is er niks aan de hand
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2 Vind je dat het afsteken van vuurwerk verboden zou
moeten worden in de hele gemeente?
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Op vraag "2 Vind je dat het afsteken van vuurwerk verboden zou moeten worden in de hele
gemeente?" antwoordt 58% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja

















Nee




Afsteken moet veiliger of overzichtelijker
Alleen op daarvoor speciaal aangewezen plekken om schade en ergernis te voorkomen
Een centrale plaats
Enkel wanneer er door de gemeente een gezamenlijk kwalitatief hoogstaand vuurwerk
voor terugkomt. Zo kan de traditie blijven.
Het is nu heel anders dan vroeger ,veei meer overlast en schade
Het opgeven van een traditie is niet zo'n groot onoverkomelijk bezwaar. In Nederland
draagt men al meer dan twee duizend jaar geen Boerka, dus kan die kleine groep
gesluierde vrouwen (die zich van hun man niet mogen laten zien...) ook DIE traditie
verlaten.
In heel Europa....anders werkt een verbod niet!
Maar hoe controleren we dat met de beperkte politie capaciteit.
Op 1 plaats afsteken. Zodat mensen die er enorm veel last van ondervinden zoals ik met
hyperacusis, een plek kunnen opzoeken waar geen geluidsoverlast is door vuurwerk. Er
is ook een prikkelarme kermis, prikkelarme koopzondag, waarom geen prikkelarme
oudejaarsavond?
Op een aangewezen plek
Uitzondering voor vuurwerkshow aan de maas bijvoorbeeld
Verboden voor particuliere. Beter een vuurwerk show tijdens oud en nieuw verzorgd
door professionals.
Wel als er op gemeentelijk niveau n vuurwerkshow zou zijn.
Maar om t zo maar te verbieden,gun mensen wat
Afsteken mogelijk op bepaalde gebieden
Alleen op de daarvoor bestemde plaats.
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Als je alles verbiedt, komt het in het illegale circuit terecht. Advies: vuurwerk afsteken
op bep plaats (plaatsen), uitgevoerd door gemeente evt in samenwerking met burgers.
Probleem: budgetlast voor gemeente. Daar een oplossing voor bedenken?
Dit is een traditie wat gewoon erbij hoort
Er kunnen gebieden aangewezen worden waar vuurwerk afgestoken mag worden
Er moeten plekken aan te wijzen zijn waar vuurwerk kan worden afgestoken zonder dat
mens en dier daar last van hebbeb dan wel aan ergeren
Er wordt al zoveel verboden. Het hoort erbij.
Het is raar dat als je de overlast makers niet kunt betrappen of kunt indentificeren dat je
dan gaat nadenken voor een totaal verbod, als ze dat in het verkeer doen zijn de files
ook gelijk verdwenen.
Huidig (illegal) vuurwerk is de afgelopen jaren veel krachtiger geworden. Dit levert
angst, ongemak, overlast en schade op. Daarom aan geven waar men wel mag afsteken
of waar eeb show wordt georganiseerd (het gaat immers om sfeer, samenkomen en een
leuke show)
Ik denk niet dat dat realistisch is. En je moet niet iets verbieden en het dan niet kunnen
handhaven.
Maar dan wel op aangewezen plaatsen
Mag niet verboden worden. Als deze traditie verboden word hebbem WIJ nederlanders
helemaal geen traditie's meer..
Mensen moeten niet zo zeuren. Alle tradities in Nederland worden om zeep geholpen.
Het zijn altijd dezelfde mensen die overal op tegen zijn en alleen maar in rust achter hun
geranium willen zitten. Oh wee, als de jeugd dan een keer plezier heeft zoals wij dat
vroeger ook gehad hebben. Veiligheid is een ander punt. Dan inderdaad in uiterste geval
gebieden aanwijzen.
Moet in Nederland dan alles verboden worden in wat voor een staat leven we dan.
Nee, het ontneemt velen een mooie traditie
Nee, ik vind dat niet iedereen de dupe moet worden van een paar idioten die het
verkloten.
Op bepaalde plaatsen toestaan en afsteken vóór en ná de toegestane tijd hard
bestraffen
Op een centrale plek vuurwerk zoals soms geopperd wordt klinkt leuk maar werkt niet
in landelijk gebied. betutteling.
Op een plaats een bepaalde tijd
Verbieden kan alleen als je de mankracht hebt om te handhaven. Nu mag het ook pas na
een bepaald tijdstip afgestoken worden en dit is al lastig om te handhaven.
Verbieden niet maar beperken tot afsteken van middernacht tot 02.00 uur
Waarom verbieden is toch erg mooi en vreugdevol.
Wel weer aan tijden gebonden, dus niet meer vanaf 10:00 op 31-12 maar op 31-12
vanaf 23:00 tot 1-1 2:00 en niet langer !!
Zo gauw je gaat verbieden gaan diegene die vuurwerk af willen steken op andere
manieren hun vuurwerk afsteken. ik vind dat er goed voorgelicht moet worden!
Als het allen tijdens de jaarwisseling (uurtje van tevoren en uurtje daarna is vind ik het
geen probleem maar het geknal dagen van tevoren is verschrikkelijk voor mensen en
dieren.
Als het verboden wordt gebeurt het stiekem met nog meer gevaar voor mens en dier.
Een vaste tijd en vaste plaatsen vind ik een goed plan. Helemaal niets vind ik het beste
maar ik begrijp dat de jeugd het leuk vindt. Daarom een paar zones aan wijzen waar het
mag en niet te lang
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Ik denk dat mensen meer de eigen verantwoording moeten nemen
Mensen ruimen de eigen rotzooi niet op en anderen vernielen moetwillig andermans
eigendom, omdat dat leuk is
Meer socialisme, minder individualisme
Op een centrale plaats afsteken
Oud en Nieuw zonder vuurwerk is saai, doch zou graag zien dat
overlast/letsel/vervuiling afneemt.
Van mij mag het verboden worden, echter snap ik dat andere er ook plezier aan
beleven. Ik zou graag zien dat er strenger wordt gecontroleerd (en ook flink bekeurd)
wanneer er buiten de toegestane tijden vuurwerk wordt afgestoken. Ook zouden
vuurwerkvrije zones fijn zijn voor honden, kleine kinderen en oudere mensen.
Van mij mag het verboden worden, maar ik vind het ook een fikse maatregel.
Verboden is wel wat zwaar, maar er zijn best aardige andere mogelijkheden. In diverse
gemeenten zorgt de gemeente zelf voor het afsteken van vuurwerk. Dit zou m.i. een
beste oplossing zijn. Iedereen kan gaan kijken en dit is tevens een uitstekende
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en nieuwjaarwensen uit te wisselen.
Vuurwerk afsteken om op en rond de jaarwisseling is niet het probleem. Het zijn de
dagen ervoor en erna dat de overlast geven. Buiten de 'officiele uren' om.
Wie gaat dat handhaven ???
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Vuurwerkvrije zones
De gemeente heeft de optie om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije zone te benoemen. 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.

3 ‘In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden
aangewezen’
(In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling? Denk bijvoorbeeld aan
gebieden waar altijd veel overlast is van vuurwerk, of rondom verzorgingshuizen,
ziekenhuizen of locaties
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Op stelling 3 ‘In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen’ antwoordt 67%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 22% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Toelichting
Zeer mee
eens







Mee eens






Neutraal



Alleen na 22 uur s avons
Het heeft geen zin om er met vuurwerkliefhebbers over in gesprek te gaan of
personen aan te spreken: je krijgt alleen een onbeschoft antwoord, net als van
hondenbezitters die de stront van hun hond niet opruimen.
Nog beter omgedraaid zones aanwijzen waar het mag de rest vrije zones
Op 1 centraal punt in wijk en dorp!
Tussen 18:00 en 23:00 niet op de openbare weg , alleen in aangewezen zones ,
tussen 23:00 uur en 1:00 mag het overal
En inderdaad bij verzorgingshuizen en ziekenhuizen enz geen vuurwerk laten
afsteken
Maar dan ook wel handhaven want anders heeft het geen zin.
Maar wie bepaalt dan weer waar veel overlast is!
Ze kunnen beter zones maken waar het wel mag. is beter te controleren
Volgens mij haal je hier een hoop problemen op de nek. Handhaving kan dit niet
bewaken dus er zullen de nodige overtredingen zijn met weer frustratie van zone
bewoners tot gevolg.
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Mee
oneens




Vuurwerk vrij zones invoeren
Zou niet weten waar. Stel, rondom verzorgingshuizen....en daar zijn ook mensen die
het b.v. heel mooi vinden als enig vermaak rond die dagen?



De overlastbezorgers er op aan spreken en laten beleven dat hun gedrag overlast
veroorzaakt, en dit ook persoonlijk laten voelen.
Er dient een verbod op vuurwerk te komen
Gemeente kiest toch altijd de verkeerde plekken voor vuurwerkvrije plekken en het
is dan druk op de wel toegestane plekken. Ook is dit soort van beleid slecht voor de
middenstand waar ook de gemeente weer profijt van heeft...
Helemaal niets afsteken
Het moet niet. Als dat echt noodzakelijk is voor de veiligheid is dat sowieso een
optie voor een burgermeester.
Het zou beter zijn om de tijden van, om vuurwerk te mogen afsteken, te verkleinen,
bijvoorbeel op 31 december vanaf 22:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.
En daar nadrukkelijk op te controleren, niet door politie, maar door BOA's of
personen die bevoegd zijn om straffen op leggen
Ik vind dat het afsteken van vuurwerk in de hele gemeente, beter nog: landelijk,
verboden moet worden. Vuurwerkvrije zones helpen alleen om de hinder wat terug
te dringen, niet om schade, ongelukken en milieuschade te verminderen.
Lijkt me zeer lastig om te bepalen waar en wie er last van hebben en waar deze
zones dan moeten komen. Misschien vinden de bewoners in het verzorgingshuis het
wel een leuke afwisseling of genieten ze er wel erg van. Als je nietig 1 van des zones
woont heb je nog steeds last van vuurwerk. Je kunt niet je huisdieren meenemen
naar een vuurwerk vrije zone.
Moeilijk te handhaven
Overal verbieden.
Wij moeten vuurwerk zones aanwijzen; daarmee wordt de rest vanzelf vuurwerkvrij














Zeer mee
oneens







Beter is om aan te geven waar er WEL vuurwerk afgestoken mag worden of
organiseren (met de buurt) van een vuurwerkshow op bijvoorbeeld alle grote
pleinen en ruimtes. Voorbeelden zijn, Maaskade, Kees Michielseplein, Louis Janssen
plein, Arbeidsbureau, Markt(is misschien discutabel), Parkeerplaats Jan Linders,
lavendel kaden, enzovoort (weet even geen voorbeeld voor padbroek en de
omliggende plaatsen)
Handhaving is de bottleneck!
Voor 2018-2019 een overgangsregeling. Nu, begin december niets meer te regelen!
Vrijwillige vuurwerkvrije zones zijn totale waanzin. Alsof de rest van de gemeente
een soort wildwestzone wordt. Als je besluit om vuurwerk af te steken houdt je
überhaupt gewoon rekening met de omgeving, anders doe je het niet.
Wat zou het nut moeten zijn......knallen zijn overal goed te horen, alleen moet er
wel een algemeen verbod zijn bij ziekenhuizen !!
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3.1 Welk gebied zou je als vuurwerkvrije zone(s) aan willen
wijzen?
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Op vraag "3.1 Welk gebied zou je als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?" antwoordt 41% van
de respondenten: "Vuurwerkvrije zone:".

Vuurwerkvrije zone:



























95% van de gemeente
Alle gebieden
Alle straten
Alle straten.
Bedrijven terrein
Bejaarden woningen
Beugen
Bij bejaardenhuis
Bij een water
Bij Verzorgingsthuizen
Binnenstad
Buiten bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom.
Buiten het centrum
Buitengebied (2x)
Buitengebied grote weide
Centrum (5x)
Centrum en doorgaande wegen
Centrum of buitengebied
Centrum van cuijk
Daar waar men aangeeft geen vuurwerk wil hebben
De gehele bebouwde kom
De gehele gemeente
De hele gemeente
Gehele dorp en 1 plek georganiseerd door de gemeente bv aan de maas
Gehele gemeente (2x)
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Heel het dorp
Heel land van cuijk
Heeswijk
Heeswijkse kampen (2x)
Hele centrum
Hele gemeente
Hele gemeente behalfe dorpspleinen
Honden uitlaat plaatsen
In het dorp
In wijken
Kernen van dorpen
Kinderboerderij Galberg
Loswal
Luneven
Lunneven, daar woon ik zelf 😉
Maasboulevard
Maaskade (3x)
Molenstraat
Onze straat... Hahahaaaa
Op het pleintje bij de cafe de hei
Overal (3x)
Padbroek
Plein
Pleinen, open vlakten
Rond verzorgingshuizen
Rond/nabij Catharinahof
Rondom bejaardentehuis
Rondom dierenasiel
Rondom ziekenhuis
Velden buiten het dorp
Verzorgingshuis (2x)
Verzorgingshuizen
Voor het gemeentehuis
Vrijwillig
Waar er unaniem vraag naar is, kan me voorstellen dat bewoners van caterinahof er ook van
kunnen genieten
Waar veel jonge kinderen women
Westerbeek
Winkel centrum
Woonstraten
Woonwijk
Woonwijken (3x)
Ziekenhuizen/verpleeghuizen

Vuurwerkvrije zone:




Alle woonwijken
Andere locaties waar veel dieren verblijven (asiel, pension)
Bejaardenflat
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Buitengebied
Centrum
Dieren assielcentum
Dierenparken
Hondenuitlaatgebieden
Hoogveld
Kinderboerderij
Op den Bosch
Park/plein van gemeente
Parkeerterrein sportclub
Peuterspeelzalen/scholen
Plan west
Plek waar school deLeeuwerik gestaan heeft
Rond gebieden met hoge concentratie dieren
Rondom castella
Schettering
Speeltuinen
Straten waar bejaarde mensen wonen
Tussen dichte bebouwing of in smalle straten
Valuwe
Valuweplein
Verzorgingshuizen
Viaducten
Waar dieren in de buurt zijn
Weilanden met dieren
Winkelcentra
Winkelcentrum
Winkelstraat
Woonwijk
Woonwijken (2x)
Woonwijken muv afsteekplekken
Ziekenhuis (2x)
Ziekenhuis ed

Vuurwerkvrije zone:














Alle doorgaande wegen
Bij dieren
Bij scholen kleine kinderen
Centrum
Cocon
Dierengebiet
Dierenkennels
Dierenpensions
Dorpsplein
Hele gemeente
Industrieterreinen
Kinderboerderijen
Langs de maas
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Luneven
Maaskade
Natuurgebieden
Ouderen woningen
Ouderenwoningen
Overloon
Scholen (3x)
Schoolplein
Sportverenigingen met kunstgras
Stallen
Tunnel
Verpleeghuizen
Weijerplein en weijeerstate
Winkelcentra
Winkelcentrum
Woonwijken
Ziekenhuizen en verzorgingshuizen

Toelichting
Vuurwerkvrije
zone:













Algeheel verbod wat mij betreft
Alleen op pleinen bijv. bij gemeentehuis, parkeerpleinen
Eigenlijk moet er een lokale plaats zijn om af te steken, bv het weijerpark, net
als vroeger na de kermis dagen. Laat de jeugd daar vuurwerk afsteken, tussen
bepaalde tijden tot bv 23.00 uur, en om 0.00 uur tot max 01.00 uur
professioneel vuurwerk. Zet er ook een eindtijd aan vast. Daarna niet meer
afsteken. Hulpdiensten bv huisartsenpost/ EHBO zou dan ook paraat kunnen
staan bij het park...
Gezien het alcoholgebruik op oudejaarsavond moet vuurwerk op loopafstand
mogelijk zijn dus op een plein in het centrum. Tevens voorkom je overlast voor
veel dieren.
Ik ben voor een centrale plek waar al het vuurwerk wordt afgestoken.
Misschien zijn er bij ziekenhuizen of verzorgingshuizen juist wel mensen die
siervuurwerk wel willen zien.
Overal vuurwerk vrij op een centraal plek na.
Steek vuurwerk af op centrale plaatsen in de wijken en dorpen en houdt het in
de woonstraten rustig
Treed in overleg met dorpsraad
Zoek in elke wijk en dorp naar een punt waar het mogelijk is om gezamenlijk en
veilig vuurwerk af te steken en daar samen van te genieten!

Vuurwerkvrije
zone:




Eigenlijk alles behalve de Brink
Liefst de hele bebouwing vuurwerkvrij. Als het dan toch moet op het
Homburgterrein of op een stuk grond buiten de Cuijk.

Vuurwerkvrije
zone:



Alleen afsteken van vuurwerk op een afgezet terrein buiten een direct
woongebied
Er word nu al soms geknald in bossen waarschijnlijk met karbiet.
Over al waar vvel dieren leven niet afsteken manege
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Weet niet



Vuurwerk afsteken en de rommel maken die ermee gepaard gaat, lekker in
eigen omgeving doen. In woonwijken vuurwerk afsteken is prima omdat er
toezicht genoeg is op onnodig rommel maken en vernielingen aanrichtten met
vuurwerk.




Blijft moeilijk , slecht voor milieu en dieren
Een zone, zodat vooral dieren ontlast worden. Dus buiten de wooncentra,
centrum en woonwijken. Op n open veld, zodat dieren makkelijk n veilig
heenkomen kunnen vinden.
Kies plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten maar die ze op moeten
zoeken als afsteekgebied.
Vlak na het einde van WO II werden bevrijdingsfeesten gevierd. De Gemeente
organiseerde 's-avonds een vuurwerkshow. Dat vond ik geweldig en is blijven
hangen als een feestelijk hoogtepunt van de viering. Er was weinig gevaar en
het publiek was voltallig aanwezig en de feestelijke ontmoeting had weken een
prominente plaats in toevallige ontmoetingen daaropvolgend. Dit was werkelijk
gemeenschap vormend! Zeker in deze tijd van individualisatie een zeer
belangrijke factor.
Zie 3
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Een mogelijkheid is om vrijwillige vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar
men liever niet heeft dat er vuurwerk wordt afgestoken en waar gevraagd wordt rekening
met elkaar te houden. Deze gebieden kunnen ook samen met buurtbewoners aangewezen
worden en buurtbewoners kunnen elkaar hierop aanspreken.

4 Wie zou vuurwerkvrije zones moeten aanwijzen?

(n=315)

47%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%

16%

16%

15%

15%
10%

6%

5%
0%
De burgers zelf

De gemeente,
verplicht karakter

De gemeente,
vrijwillig karakter

Anders

Weet niet

Op vraag "4 Wie zou vuurwerkvrije zones moeten aanwijzen? " antwoordt 47% van de respondenten:
"De gemeente, verplicht karakter ".

Anders, namelijk:



















Algeheel vuurwerkverbod
Ben er dus niet voor
Combinatie van
De burgers en de gemeente (verplicht)
De gemeente samen met de burgers
De gemeente, in samenwerking met politie, dorpsraden en buurtverenigingen
Deze moeten niet worden aangewezen. We moeten deze traditie in ere houden. Alles vervaagd
en daar hoort dit niet bij. Overigens jammer dat deze optie er niet bij staat.
Dit gaat niet werken, vuurwerkvrije zones zijn dan juist aantrekkelijk om lekker met
knalvuurwerk te gaan rellen. Geen optie. Gewoon helemaal verbieden!!
Dorpsraad
Dorpsraad / verplicht karakter
Geen vuurwerkvrije zones
Gemeente in samenspraak met berwoners en/ of dorpsraad
Gemeente in samenwerking met de wijk- / dorpsraden
Groep burgers ism gemeente
Helemaal geen zone worden al genoeg beknot
Helemaal niet (2x)
Het rijk
Ik denk dat er een samenwerking met burgers EN gemeente raadzaam zou zijn om overeen te
komen
14






















In eerste instantie vrijwillig en als dit niet werkt dan verplicht.
In overleg tussen gemeente en burgers, de laatsten vertegenwoordigd in de dorpsraad
Inspraak belangrijk
N.v.t
Nergens
Niemand (8x)
NIemand
Niemand dus
Niemand!
Niemand. (2x)
Niet (2x)
Niet !!!
Niet doen
Niet is vrijheid om af te steken
Nvt
Samen
Samen!
Toestaan ipv verbieden
Vrijwilligers IOM gemeente (vergunning)
Zou zeker geen buurtwacht laten zeggen. Anders krijg je weer hoop gedoe rondom
buurtbewoners

Toelichting
De burgers zelf



De burger weet vaak het beste waar veel overlast veroorzaakt wordt en de
gemeente staat daar te ver vandaan.
Een voorbeeld van een gebied met een verbod kan het centrum van Cuijk
zijn (winkelend en uitgaand publiek)

De gemeente,
verplicht karakter



Als je als burger iets zegt van gedrag van een ander ,omstaan er
meningsverschillen en evt daaruit vechten
Burgers komen niet op een lijn - de gemeente moet bepalen
In overleg met de burgers de plekken bepalen
Wel misschien in overleg met de burgers en instanties.
Zoiets moet verplicht zijn, anders houd niemand zich hier aan. De wereld is
tegenwoordig erg egoïstisch, helaas...






De gemeente,
vrijwillig karakter
Anders, namelijk:







Ben niet zou voor verplichten. en hoe wil je het controleren. denk niet dat
er de mensen voor zijn om dat te doen.
Gemeente geeft aan waar het wel kan.
Kom op!
N.v.t
Typisch een onderwerp waar overleg tussen overheid en burger(s) op z'n
plaats is.
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Vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats gehouden. 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.

5 Vind je dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow
(bijv. een in alle kernen) georganiseerd zou moeten worden?
60%

(n=314)

50%
50%
42%
40%
30%
20%
8%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Op vraag "5 Vind je dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow (bijv. een in alle kernen)
georganiseerd zou moeten worden?" antwoordt 50% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

















1 centrale plaats
Aangevuld met plaatsen waar nog onder begeleiding (brandweer o.i.d,) voor werk
afgestoken mag worden. Of een show op meerdere plaatsen tegelijk
Algeheel verbod, gelet op twijfelachtigheid gemeenteraden, show toe te staan.
Alleen wanneer er verder een algeheel verbod komt op particulier voorwerk
Als ze het gaan verbieden om zelf vuurwerk af te steken dienen ze in iedere buurt een
vuurwerkshow te geven
Dan is er toezicht
Echter enkel wanneer het afsteken van vuurwerk in de gemeente verboden wordt.
Hoe bijzonder zou dat zijn. Beter dan elk jaar opgepropt aan de waalkade in Nijmegen te
staan tijdens Nijmeegse 4daagse.
Is zeker een reële optie om rotzooi te minimaliseren
Ja als er n vuurwerkverbod komt
Ja, mits de kwaliteit van het vuurwerk dan fatsoenlijk is. Eventueel zou er ook een
mogelijkheid moeten zijn voor particulieren om op die plek hun vuurwerk af te komen
steken, of voor bijvoorbeeld jongeren om mee te helpen bij het afsteken zodat het veilig
gebeurt.
Maar burgers die hun ledematen en organen willen riskeren moeten dat op bepaalde
plekken ook zelf kunnen doen. Gewoon EHBO en ambulance klaarzetten.
Maar om de gemoederen te bedaren ook zones waar particulieren dat mogen
Maar wel verbod door particulieren
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Nee























Weet
niet






TOP idee! dan gelijk alle andere vuurwerk verbieden zodat overlast en letsel beperkt
blijft.
Van mij mag het helemaal weg blijven maar een centraal vuurwerk is beter als iedereen
los
Vind ik prima, maar geen vuurwerk door particulieren meer dan.
Belasting betalers opzadelen met nog meer kosten is natuurlijk absurd.
Dan is dat natuurlijk weer in Boxmeer en hebben de dorpen er omheen weer niks, tenzij
er inderdaad in elk dorp wat geregeld wordt, maar dat is ook niks
De gemeente is te klein om op een centrale plaats een vuurwerkshow te geven.
Dit is onmogelijk omdat erte weinig vuurwerk bezigers zijn met de juiste papieren.
Stimuleer dorpskernen om dit zelf te organiseren samen met bewoners die dat veilig
willen afsteken. Goedkoper en goed georganiseerd
Een regionale show lijkt me wel voldoende
En dan, het hele dorp loopt uit om te kijken. Rijdt uit dus....velen al aardig beneveld
door alcohol....met zijn allen, honderden met de auto naar die plek? Waar laat je die
auto's van degene die wel aankomen? De overige knallen tegen elkaar, boom o.i.d met
hun dronken kop, ambulances te weinig???
Gemeente Cuijk heeft nog nooit een bevredigende vuurwerkshow georganiseerd en
tevens kost dit de gemeente veel geld en daar draaien de hard werkende mensen weer
voor op! Ik ga al naar een veeeeel te hoge ozb belasting. Stop eens met de regels en
geld verspillen.
Het is voor de mens het leuke om het zelf af te steken.
Het moet niet “moeten” zijn. Ik bedoel: het zou geen verplichting moeten zijn dat iedere
gemeente een show gaat organiseren. Ik zou het wel mooi vinden maar ik zou de
verplichting er af willen halen.
Ik ben met kleine kinderen niet in de gelegenheid om in de nacht maar een
vuurwerkshow te rijden. Ik kijk het liegst uit het raam of vanaf de stoep bij mijn huis
naar het viurwerk.
Laat iedereen die vuurwerk wil zien en afsteken het zelf maar kopen en niet van
gemeentegeld.
Moeten alle mensen naar dat punt, gaat ten koste van lokale gezelligheid!
Nee ,ook te veel milieuschade
Omdat er ook veel mensen zijn die geen vuurwerk afsteken. Ik vind dat de gemeente
het geld voor andere zaken moet gebruiken.
Veel te duur. Ik denk dat de gemeente dit geld beter voor andere zaken kan gebruiken
dan voor het vervuilen van het milieu.
Waarom moet ik hier aan mee betalen. zal wel uit het potje gemeenschapsgeld komen.
een ieder moet vrij zijn om er al of niet geld aan te besteden.
Wie betaald het vuurwerk de gemeenten zelf ????
Wie moet dat betalen
Zolang er geen handhaving is, is dit 'nog meer' vuurwerk bovenop wat al wordt
afgestoken.
Elk dorp een eigen vuurwerk
Gemeente wel maar een zone die weinig schade aan kan richten
Ik denk dat er altijd mensen zijn en blijven die zelf vuurwerk af willen steken
Ik denk, dat er veel mensen zijn, die net het afsteken van vuurwerk heel leuk vinden en
niet het kijken er naar.
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6 Wie zou een centrale vuurwerkshow moeten organiseren?
45%
40%

(n=312)

38%

35%
29%

30%
25%

19%

20%

14%

15%
10%
5%
0%
Gemeente

Overlaten aan een
particulierinitiatief

Anders

Weet niet

Op vraag "6 Wie zou een centrale vuurwerkshow moeten organiseren?" antwoordt 38% van de
respondenten: "Gemeente".

Anders, namelijk:


























Burgerinitiatief in samenwerking met gemeente/politie of wijkagent
Combi gemeente en burgers
Commerciële partij?
De gemeente ism een particulierinitiatief.
Doen we zelf in onze straat
Dorpsraad
Geen
Gemeente en Burgers/BEdrijven
Gemeente en i
Gemeente en particulierinitiatief samen
Gewoon zelf doen
Handhaven en vastzetten tijdens jaarwisseling van mensen met illegaal vuu5
Helemaal niet
Horeca
Horecaondernemers
Ik zou een combi maken van bedrijf samen met de gemeente zodat je een mooie show kan
weggeven
Initiatief van burgers zelf of niet
Inspraak van bewoners
Kan gemeente ism burgers zijn
Middenstand
N.v.t.
Niemand (8x)
Niemand geen centrale plek
Niemand, traditie in ere houden. Overigens jammer dat deze optie er niet bij staat.
Niemand, want dit werkt niet
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Niemand,want dat is alleen maar leuk voor de mensen die in de directe omgeving wonen.
Niemand. Ik ben geen voorstander van centrale vuurwerkshows.
Niet (4x)
Niet !!!
Niet doen, dan maar geen vuurwerk
Niet doen!
Niet organiseren (2x)
Niet.
Nvt (3x)
Ondernemers vereniging
SAM
Samen
Samen, gemeente en burgers
Samen!
Vereniging / ondernersvereniging
Wijkraad
Wijkraden met steun van de gemeente
Zie elders
Zoals ik bij antwoord 4 al aangaf laat door burgers EN gemeente bepalen of er een centrale
vuurwerkshow of bepaalde plaatsen aangeven waar vuurwerk afgestoken kan worden
Zonde van gemeenschapsgeld

Toelichting
Gemeente





Gemeente laat een profesoneel bedrijf komen
Maar er mogen sponsoren gezocht worden
Zij zullen de restafval opruimen.

Overlaten aan een
particulierinitiatief




Buurtverenigingen laten doen met een subsidie voor vuurwerk
Het lijkt me een verkwisting van gemeente geld om dit aan vuurwerk te
besteden. Laat dit maar aan particulieren over. Of zorg voor een
crowdfundingplatform om in een gemeente geld in te zamelen voor
een grote vuurwerkshow.
Maar dan wel in overleg met de gemeente
Men zou er een gezellige markt omheen kunnen organiseren met
dansen , dj, en plezier voor kleintjes.
Nvt zie 5
Particulier initiatief i.s.m. de gemeente
Wijzelf organiseren jaarlijks met de buurt een vuurwerkshow. Dit kost
geld dat nu door enkele bekostigd word







Anders, namelijk:








Geen vuurwerkshows
Gemeente en ondernemers
Gemeente, burgers en bedrijfsleven
Maak er een dorps event van, gezellig bij elkaar
Voor een grote gedragenheid een gezamelijk initiatief
Zou mooi zijn een groot centrum feest te organiseren met plaatselijk
vuurwerkverbod maar vuurwerkshow van de ondernemers
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7 Zou u zelf naar de centrale vuurwerkshow komen kijken?
45%
40%
40%

(n=315)

39%

35%
30%
25%
20%

20%
15%
10%
5%

1%

0%
Zeker

Misschien

Nee

Weet niet

Op vraag "7 Zou u zelf naar de centrale vuurwerkshow komen kijken?" antwoordt 40% van de
respondenten: "Misschien".

Toelichting
Zeker




Misschien 


Nee












Weet niet




Ja Want dan kan ik veilig van huis. Nu blijf ik altijd thuis voor de dieren.
Om te kijken hoe we met ze alle veilig kunnen afsteken.
Afhankelijk van de locatie en leeftijd van mijn kinderen.
Afhankelijk waar dit zal plaats vinden.
Ligt er aan of ik thuis ben of bij vrienden ergens anders
Altijd een tegenvaller waarom zou het nu opeens wel goed zijn! Ik vier die avond
met vrienden en familie met een lekker biertje of wijntje op de bank. Dan wil ik de
deur niet uit om in de wind in de kou te staan met een veeeel te duur drankje uit
een kraampje...
Ik heb huisdieren thuis die ik dan niet alleen laat ivm angst van de dieren. Ze moeten
helaas medicatie gebruiken vanwege de angst en mogen dan niet zonder toezicht
alleen zijn.
Is te druk ik ben liever met familie en vrienden
Kijk dan wel op tv ga mijn lekkere warme knusse huisje niet uit rond die tijd
Met 2 autistische mannen in huis wil ik niet gaan naar drukke openbare gelegen
Of op hele grote afstand, ivm geluidsoverlast
Teveel risico's van zatlappen die voor onveilige situaties zorgen
Wij laten de huisdieren niet alleen, kijken wel vanuit huis. Vanaf de maas is het voor
bijna iedereen goed zichtbaar
Zou wel naar een centrale plek gaan waar je met wijk - dorpsbewoners samen
vuurwerk af kunt steken of bewonderen!
Ligt eraan of we thuis zijn of bij familie
Weer nog niet waar ik ben met oud op nieuw (familie)
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8 Als er een centrale vuurwerkshow is, zou je dan zelf, geen
of minder vuurwerk afsteken?
80%

(n=308)

71%

70%
60%
50%
40%
30%
15%

20%

10%

10%

4%

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 "8 Als er een centrale vuurwerkshow is, zou je dan zelf, geen of minder vuurwerk
afsteken?" antwoordt 71% van de respondenten: "Ik steek nu geen vuurwerk af en zou dat dan ook
niet doen".

Toelichting
Ik zou even veel
vuurwerk afsteken







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






Dr is niks mooier dan siervuurwerk potten zelf afsteken 😏
Het is en blijft toch leuk om te doen dus waarom zou ik mijzelf die pret
ontnemen?
Ik steek nu al nauwelijks vuurwerk af, hooguit enkele sierpijlen. knallen
hoeft van mij zeer zeker niet.
Ikzelf steek geen vuurwerk af, m'n partner wel.
Niet relevant, er hoeven geen centrale vuurwerkshows te komen, dan
maar geen vuurwerk!
Ik denk de mannen in het gezin ook een stuk minder.
Ik heb geen hekel aan vuurwerk,maar aan de rotzooi die blijft liggen en
afsteken van knalvuurwerk.
Woon, als 72 jarige alleen, maar heb het nooit afgestoken. Geniet er wel
van om te zien
Zelf steek ik geen vuurwerk af ben op leeftijd.
Vind het wel prachtig om te zien en het heeft met de jaarwisseling ook
een bepaalde sfeer en traditie .Die moet niet verloren gaan.
Ook de jeugd mag je dit niet af pakken .Dit hoort erbij.
Ik zou wel veel preventie geven voor de veiligheid b.v. met poorters op
bepaalde locaties.

21

3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Vuurwerk wel of niet verbieden?'
Vuurwerkvrije zones
Vuurwerkshow
27 november 2018 tot 07 december 2018
321
5,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
3 minuten en 2 seconden
12 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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