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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 13% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (57%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).
Op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (38%): "De hele gemeente vuurwerkvrij".
Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 60% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Valkenburg, waarbij 60 deelnemers zijn geraadpleegd.

Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Valkenburg aan de Geul nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.
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2. Rechte tellingen
Lokaal vuurwerkverbod
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) pleitte voor een landelijk verbod op knalvuurwerk
en vuurpijlen aangezien de jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar:
honderden mensen moeten met verwondingen naar de spoedeisende hulp, onder meer met
beschadigde ogen. Verder is er ook agressie tegen hulpverleners. Het kabinet stemt niet in
met een landelijk vuurwerkverbod, wel met een lokaal vuurwerkverbod. Gemeenten krijgen
de mogelijkheid om vuurwerk in zogenoemde vuurwerkvrije zones te verbieden, of een hele
gemeente vuurwerkvrij te verklaren.

1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op
knalvuurwerk en vuurpijlen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 13% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (57%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens



Ik ben klinisch fysicus - audioloog, gespecialiseerd in tinnitus. Genoeg patiënten die
ik heb gezien die ten gevolge van een vuurwerkincident gehoorproblemen hebben
opgelopen.
Professioneel vuurwerk wordt steeds makkelijker om te kopen. Het vergt
voorzichtigheid en verantwoordelijkheid om hier veilig mee om te gaan. Te
gemakkelijk wordt het als een spel ingezet of er met of zonder invloed van alcohol
te makkelijk mee omgegaan, waardoor nietsvermoedende
omstanders/voorbijgangers schade oplopen.
Één plek met krachtig en mooi professioneel vuurwerk afgestoken door gemeente
zou beter zijn.
En ook voor het milieu.
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Mee eens




Zeer mee
oneens



Goed voor het milieu. En de beurs van de samenleving. I.v.m schade en het op
ruimen van het vuurwerk.
Het zware knalvuurwerk vindt het ergste. Vooral omdat ongeveer de hele
oudejaarsdag mag afgestoken worden. Vaak wordt er niet uitgekeken of er mensen
of dieren de buurt zijn. Men doet maar wat.
Wel verbod op knalvuurwerk, niet op vuurpijlen.
"Verder is er ook agressie tegen hulpverleners."
Dat heeft niks met vuurwerk te maken.
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Met het idee om een vuurwerkverbod op lokaal niveau te bekijken zal er maatwerk geleverd
worden in plaats van een algemeen vuurwerkverbod. Samen met de gemeenten zal er
onderzocht moeten worden hoe zo’n lokaal verbod kan worden ingericht aldus minister van
Justitie en Veiligheid, Fred Grapperhaus.

2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien
in uw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (38%): "De hele gemeente vuurwerkvrij".

Anders, namelijk:












Afsteken van privé vuurwerk tussen 0.00uur en 2.00 in de oudejaarsnacht met eventueel een
groot vuurwerk bij de ruïne
Alleen Ge
Alleen op de ruïne, zodat het in verre omtrek te zien is
Alleen Vuurwerkshows
Een centraal vuurwerk vanaf de kasteelruïne of de Wilhelminatoren. Een attractie voor de hele
stad.
Één georganiseerd vuurwerk door de gemeente ver buiten de bebouwde kom
Een verbod op knalvuurwerk in de hele gemeente
Geheel verbod op knalvuurwerk, maar over al siervuurwerk en vuurpijlen toegestaan
Gewoon 24.00 uur tot 2.00 uur.niet overdag
In het dersaborgpark bij het gemeentehuis.
Verkoopverbod aan jongeren (<21jaar) via APV. Handhaving buiten de officiele afsteektijden.

Toelichting




Een traditie beheersbaar houden en dus daartoe openbare plekken aanwijzen.
Evt. 1 plek voor vuurwerk tijdens oud/nieuw en sporadisch met evenementen
Gemeentelijk georganiseerd vuurwerk zonder knallen. Respect voor rust en dieren.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=58)
Toelichting (84%):




































Alleen op bepaalde, veilige, plaatsen toestaan
Dan is de handhaving het makkelijkst
Dan wordt er misschien gehandhaafd. Dit gebeurt nu helemaal niet.
De hele dag die jongetjes met die rotjes is eng en vreselijk.
Erg veel overlast in weken voorafgaand aan jaarwisseling. Huisdieren raken gestresst en
fietsen/wandelen is soms niet mogelijk door groepen jongeren die rondzwerven en vuurwerk
afsteken
Geef ook de vuurwerkers hun zin
Geen uitzonderingen, overlast is nu al niet te handhaven
Gevaar voor mens en dier
Gevaarlijk, kostbaar, rotzooi achterlatend enz,
Gevaarlijk, nadien extra kosten opruimen en zorgkosten
Het grote probleem is dat de husdieren hier al jarenlang last van hebben, ook de ouderen
Daarom zou het fijn zijn om plekken aan te wijzen waar men mag afsteken.
Iedere kern één plek waar vuurwerk afgestoken kan worden
Iedereen kan dan toch plezier hebben terwijl ook nog wat sociale controle is
Iets anders is niet of nauwelijks te handhaven
Ik ben van mening dat een gedegen controle van en een flinke beboeting van het afsteken op
verkeerde momenten voldoende moet zijn. Het begint met handhaving.
Ik vind de overlast (geluid, milieuvervuiling) en schade (letsel, paniek) van vuurwerk voor mens
en dier absurd.
Ik vind knalvuurwerk het gevaarlijkst en meest hinderlijk
In de binnenstad komen veel mensen samen dus een verhoogde kans op verwondingen.
In de kernen is een te hoog risico door de grote(re) mensenmassa's. De locale horeca kan in de
kernen professioneel vuurwerk verzorgen (aangezien zij ook van de grotere bezetting profiteren)
Knalvuurwerk en dan met name het zware illegale spul is de oorzaak van verwondingen, het
siervuurwerk veel minder
Laat ze maar knallenop de openbare plaatsen.in de kernen beginnen ze al om 12 uur in de
middag
Meer ruimte, minder bewoning
Minder gevaar en overlast voor bewoners en passanten
Minder gevararlijk
Minder overlast (binnen bep. tijd, geen troep op straat), minder slachtoffers.
Minder overlast en minder slachtoffers
Minder overlast en veiliger
Niet de hele dag herrie op de straat
Op een plek met toezicht
Op scholen goede uitleg, kosten , (foto,s-films Van gewonde) , niet een keer maar vaker.
Overlast zoveel mogelijk beperken
Te veel gewonden en ZEKER voor alle dieren
Te veel overlast
Ter voorkoming van absurde geldverspilling, vele lichamelijke zware letsels en
gehoorbeschadiging bij mens en dier!
Veiligheid en controle gebruik
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Veroorzaakt minder hinder en overlast voor de grootste groep. mijn weerstand is niet gebaseerd
op milieyhygiënische argumenten.
Vind het onnodig, al dat geknal en geflits.
Voor de dieren in de natuur, huisdieren, hobby dieren en voorkomen milieuvervuiling. Tevens
voor de veiligheid
Voor de veiligheidseisen door de gemeente opgelegd
VOOR MENS EN DIER MEER RUST
Vrijheid blijheid
Vrijheid is een grondrecht
Vuurwerk is gevaarlijk en vervuilend
Vuurwerk is uitermate storend en beangstigend.
Vuurwerkshows vanuit de gemeente alleen toestaan !
Zeer dieronvriendelijk , geldverkwisting enmet name knalvuurwerk zeer storend
Zie boven.
Zo blijft het overzichtelijk, beheersbaar en weet je ook waar je niet heen moet als je er een hekel
aan hebt.

Weet niet (16%)
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3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een
passende balans tussen veiligheid en de locatie waar
vuurwerk af te steken’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
35%
29%

30%

(n=53)

31%

25%
20%
14%

15%

10%

10%

10%
7%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 60% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee
oneens



Als je lokaties gaat aanwijzen met een vuurwerkverbod, dan gaan personen die daar
niks mogen naar andere lokaties waar het wel mag. Het wordt daar dan drukker en
gevaarlijker.
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4 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=57)
Tip (63%):





































Aandachtspunt is hoe te handhaven?
Algeheel vuurwerkverbod!
Alleen op toegestane plaatsen vuurwerk onder toezicht
Alleen vuurwerk afst eken van 23.00-1.00 uur
Alles staat en valt met de handhaving van het lokale verbod en of dat realiseerbaar is?.?
Als je het centraal houdt dan is dat geknal afgelopen, ook voor dieren beter!
Controle,controle,enz.
Controleren op afsteken buiten de toegestane uren, voorkomt een hoop ergernis en lokaal
vuurwerkverbod
Direct doen, scheelt ook een hoop rotzooi
Geef de mensen iets terug in de plaats van vuurwerk . Investeer het geld dat vrijkomt door
minder opruimen en minder politie-inzet in een project voor de jeugd. Of in een nieuwjaarsfeesy
met professioneel vuurwerk
Geen vuurwerk toestaan alleen door gemeente georganiseerd vuurwerk, maar wel zonder
knallen. We moeten rekening houden met verborgen ellende zoals voor dieren.
Handhaven en flink beboeten tijdens de ongeoorloofde tijden van afsteken
Handhaven op de dagen voor 31 december
Handhaving met aangepaste hoge boetes
Laat de mensen vrij en leg niet meer regels op wat niet gehandhaafd kunnen worden
Maak het pubkliekelijk
Meer controle
Organiseren, beperken, en totaal verbieden in bewoonde omgeving. En ook evenementen
vuurwerk verbieden en handhaven in de rest van het jaar.
Regel het zelf op een plek
Regels werken alleen als er serieus gehandhaafd wordt
Resoluut verbieden
Steek het vuurwerk af voor het gemeentehuis
Steek zelf opbaar vuurwerk af en verbied al het andere!
STOPPEN
Verbied vuurwerk totaal alleen vanaf de ruine siervuurwerk
Verbod voor de hele gemeente, vuurwerk laten verzorgen op centrale plaats (bijv. Park Casino).
Verkoopverbod aan jongeren (<21jaar) via APV. Handhaving buiten de officiele afsteektijden.
Voor de die-hard (sic) vuurwerkfans: georganiseerd vuurwerk door de gemeente. En alle doe het
zelvers beboeten.
Voor het casino centraal vuurwerk voor iedereen zichtbaar
Vragen alleen officiele vuurwerkshows door gemeente toe te staan !
Wat ik hier boven geschreven heb
Wek geen verwachtingen bij de inwoners die denken dat door uw maatregelen hinder en
overlast wordt verminderd. Regel alleen dat wat ook middels toezicht en handhaving af te
dwingen is!
Zie vraag 2.1
Zo als eerder vermeld: de ruïne
Zorg voor controle.
Zorg voor strenge handhaving anders werkt het miet
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Ik heb geen tip voor mijn gemeente (28%)
Weet niet (9%)
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Valkenburg
Lokaal vuurwerkverbod
12 juli 2018 tot 21 juli 2018
60
12,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
2 minuten en 48 seconden
24 juli 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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