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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 67% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 28% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (56%) 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 (47%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".
Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 48% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 36% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Schinnen, waarbij 18 deelnemers zijn geraadpleegd.

Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Schinnen 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 67% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 28% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (56%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).
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Toelichting
Zeer
mee
eens



Bij burgers zijn vuurpijlen en knalvuurwerk niet in goede handen. Vuurwerk afsteken is
slecht voor het milieu. En dan heb ik het niet alleen over de zwaveldampen die de lucht
verpesten, maar ook de troep die je in de dagen erna overal aantreft. Honden worden
van dat geknal helemaal gestoord. Ieder jaar gebeuren er weer ongelukken (vingers
kwijt, blindheid). Het levert brandgevaar op of er fikt iets af (het zal je huis maar zijn!).
De tendens is steeds zwaarder vuurwerk - het lijkt wel oorlog. De risico's op ernstig
letsel nemen alleen maar toe. Niet alleen voor degenen die vuurwerk afsteken maar
ook voor omstanders, voorbijgangers. Aan de tijden waarbinnen het toegestaan is om
vuurwerk af te steken, wordt niet de hand gehouden. Van vuurwerk kun je echte
bommen maken: haal het kruit eruit en als je maar genoeg kruit bij elkaar weet te
krijgen dan kun je een zware bom fabriceren. Lijkt me niet echt een goed idee want in
deze tijd moet je juist alert zijn op dat soort dingen (terrorisme!). Vuurwerk wordt niet
allemaal gebruikt tijdens Oud en Nieuw. Vaak wordt het bv. stadions
binnengesmokkeld en aldaar afgestoken. Bedenk wat dat kan veroorzaken als er veel
mensen bijeen zijn (paniek, gewonden, brandgevaar, etc.). Nee, geheel stoppen met
deze ongein lijkt me de beste oplossing.
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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?
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Anders

Op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (47%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".

Anders, namelijk:




Alleen een uurtje na de jaarwisseling, voor de rest geen vuurwerk.
Landelijk consumentenvuurwerkverbod
Op een plek vuurwerk show
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2.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=16)
Toelichting (81%):













Anders wordt het illegaal gedaan
Centraal, en eventueel onder toezicht en EHBO......
Dan kunnen de mensen die geen vuurwerk willen zien of horen deze plekken vermijden en de
mensen die wel willen dat er vuurwerk is, naar deze plekken toe gaan. Ook mensen met honden
of katten hebben dan geen overlast
Dit is geen gemeentebeleid
Gezellig met de jaarwisseling, dus alleen van 24 uur tot 1 uur
Het valt toch niet te controleren door politie en justitie.
Landelijk vuurwerkverbod en alleen vuurwerk met vergunning. Vergunning zowel voor het
afsteken al bezit van enig vuurwerk.
Voor die ene keer per jaar moeten we niet moeilijk doen.
Vuurwerk veroorzaakt overlast en is slecht voor het milieu. Liefhebbers kunnen siervuurwerk
afsteken op een centrale plek
Wel in elk kerkdorp een plek waar vuurwerk mag worden afgestoken. Gaan jullie het b.v. in 1
gemeente doen ben ik bang dat div. mensen met een slok teveel op daar naar toe gaan rijden.
Wordt vaak in tuinen ed. Afgeschoten, niet het prettigste voor buren
Zie mijn toelichting bij 1

Weet niet (19%)
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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?)
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Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 48% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 36% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (24%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Mee
oneens



Nogmaals: landelijk; geen gemeentezaak

Zeer mee
oneens



Als jongeren gehinderd worden bij het afsteken van vuurwerk (door
gebiedsverboden bv.) dan wijken ze wel uit naar een andere wijk of dorp. Dan
verdubbelt de overlast aldaar.
Lokaal vuurwerkverbod is n.m.m. niet handhaafbaar.
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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=17)
Tip (53%):











Alleen uurtje rond de jaarwisseling
Denk aan de volksgezondheid, inademen schadelijke en geluidsoverlast. We hebben de mond vol
over uitstoot schadelijke stoffen zoal het weren van dieselauto's uit steden, maar vervolgens
jagen een enorme hoeveelheid schadelijk stoffen de lucht in tijdens het vuurwerk afsteken. En
dat vinden we dan normaal. Bizar!
Houden jullie toch nooit tegen. Dus 1 plaats en in de tijd ervoor meer controle op straat voor de
jeugd die toch dan al bezig is.
Lokaal vuurwerkverbod is n.m.m. niet handhaafbaar.
Neem een besluit en wacht niet te lang
Op een centrale plek
Organiseer een plek waar men onder toezicht van de brandweer vuurwerk mag afsteken.
Totaalverbod op vuurwerk. We hebben de mond vol over het milieu: luchtvervuiling, fijnstof,
bodemvervuiling, etc. en dan toch maar doorgaan met dat zinloos en geldverslindend geknal?
Het is de waanzin ten top.
Vuurwerk show op een plek.en een disco er bij

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (35%)
Weet niet (12%)
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Schinnen
Lokaal vuurwerkverbod
05 juli 2018 tot 12 juli 2018
18
23,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
3 minuten en 11 seconden
17 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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