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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 60% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".
Op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (35%): "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 52% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 30% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (33%) is: "Mee eens".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Mook & Middelaar, waarbij 103 deelnemers zijn
geraadpleegd.

Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Mook en Middelaar 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?)
45%
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Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 60% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (40%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens






Door een afzwaaiende knalbom die naast mijn oor ontplofte heb ik permanente
schade aan een oor. Door dat knallen lijkt het dorp soms op een warzone
Het is langzamerhand bekend dat vuurwerk voornamelijk zorgt voor onacceptabele
overlast voor een meerderheid. Mensen en dieren lijden onnodig. De
geluidsoverlast wordt bij alle klachten nog wel eens onderschat, het rommelvlies
kan ook flink en blijvend beschadigd worden, en het is ook nog gevaarlijk voor de
mensen die het afsteken. Bovendien blijft het niet, zoals bedoeld, bij vuurwerk
afsteken op 31 december na 24.00, men begint al voor Kerst en houdt pas op na 4
januari, feitelijk hebben we er nu het gehele jaar door last van, want ineens steken
mensen in het dorp op een verjaardag o.i.d. nog eens in maar,april, mei, juni (iedere
maand raak dus!) rustig na of om 24.00 vuurwerk af.
Hiermee gebeuren de meeste ongelukken; veelal door jonge gastjes gebruikt, die
daar heel nonchalant mee omspringen met alle gevolgen van dien
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Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die graag vuurwerk afschieten met oud en
nieuw. Als men het toe zou staan van 00.00 tot 02.00 uur zouden denk ik weinig
mensen er bezwaar tegen hebben omdat het dan echt ging om Oud&Nieuw. Nu
echter gaat het om het knallen. In mook is het verschrikkelijk. Men begint in
oktober in de weekenden en vanaf dat er officieel vuurwerk verkocht mag worden
begint het. Afgelopen jaar heb ik drie dagen en drie nachten met de hond
opgezeten. Het is een verschrikking. Mijn man zit met de andere hond dan in een
vakantiewoning. Ik ken diverse huishoudens die Mook ontvluchten met hun
honden. Het is niet te snappen dat een heel klein groepje de macht heeft. Je hoort
waar ze zitten te knallen en op de één of andere manier doet niemand er niks aan.
Echt, ik zie nu al op tegen komende oud&nieuw.
Ik zou een landelijk verbod alleen op knalvuurwerk willen
Te grote overlast voor mens en dier en belastend voor het milieu
Vuurwerk is gevaarlijk en zorgt voor vreselijk veel overlast. Niet alleen geluid maar
ook luchtverontreiniging. Roken verbieden we op plekken waar anderen kunnen
"meeroken", maar dit laten we toe (ben overigens geen roker).

Neutraal



Normaal knal vuurwerk en pijlen vind ik niet vervelend. Het is eerder het zware
'illegale' werk wat ik vervelend vind.

Mee
oneens



Een verbod is alleen zinvol als het voor al het vuurwerk zou gelden, anders krijg je
weer discussie over wat is knalvuurwerk, alleen zwaar knalvuurwerk enz.
Met een landelijk verbod is het moelijker handhaven. Degenen die zelf vuurwerk
willen afsteken zoeken dan alsnog een manier om dat te kunnen doen; dat
verergert het illegale vuurwerk alleen maar meer.



Zeer mee
oneens



Zolang men veilig en verantwoord omgaat met vuurwerk, heb ik er geen probleem
mee. Ook kan de gemeente men bewust maken dat het grotere vuurwerk en
plastic-houdende materialen moet worden opgeruimd.
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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)

(n=101)

35%
29%
23%
15%
5%

Weet niet

Anders

Geen vuurwerkverbod, ik
zou graag zien dat er overal
in mijn gemeente vuurwerk
afgestoken mag worden

Enkel een vuurwerkverbod
in de binnenstad/kern(en),
niet in de buitengebieden

Enkel vuurwerk toestaan op
openbare plekken

1%
De hele gemeente
vuurwerkvrij

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

op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (35%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".

Anders, namelijk:
















Alleen toestaan op speciale dagen, zoals nu nieuwjaar
Alleen tussen bv 23.50 en01.00 uur
Bepaalde zones aanwijzen
Betere handhaving, minder beschikbaar iligaal vuurwerk
Centraal bijvoorbeeld op Raadhuisplein vuurwerk afsteken om 12.00 uur
De gemeente geeft een vuurwerkparty
De gemeente organiseert en regelt zelf het vuurwerk
Een gemeentelijk vuurwerk
Enkel op de door de gemeente aangewezen plekken
Enkel vuurwerk op aangewezen plekken
Enkel vuurwerk toegestaan op specifieke aangewezen locaties binnen de gemeente; OF
centrale vuurwerkshow voor inwoners.
Géén landelijk verbod, dan ook géén lokaal verbod
Ik ben voorstander van centraal vuurwerk per gemeente, niet door leken
Vuurwerk op een centrale plaats afgestoken door deskundigen
Vuurwerk toestaan op bepaalde openbare plekken en binnen toegestane tijd, bv. alleen
tussen (oud-en-nieuw) 0,00 en 0.45 uur. Dit handhaven en onder toezicht.
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Toelichting














Dan is er ook controle mogelijk en weten degenen, die vuurwerk afsteken, dat ze daar alleen
risico lopen; nu is het overal uitkijken geblazen
Dan loop je vogens m8j minder risico om onveilge situatie. Handhaven zal echter het probleem
zijn
Doordat overal iedereen met vuurwerk bezig is verhoogt dat het risico dat je onverwacht in een
penibele situatie terecht komt. centreren en controleren is een oplossing
Ik zou het fantastisch vinden als dat kon, helemaal vuurwerkvrij maar ik weet niet of dat te
handhaven valt. Zoals eerder genoemd van 00.00 uur tot 02.00 uur zou een hele verbetering
zijn. Hier in Mook zou ik me voor stellen dat men bijv. vuurwerk af zou kunnen steken op een
veld achter het kanaal. Dus gecontroleerd en buiten de kern van het dorp. Minder mensen
hebben er dan last van. Je zou het gezellig kunnen maken met wat standjes met eten en drinken
etc.
In Mook en omgeving is er al vuurwerk overlast v/a november er wordt niet gehandhaafd dus
elk jaar weer de zelfde overlast. Mensen met of zonder dieren worden er helemaal gek van..
Ook ik moet met mijn hond uit Mook vluchten en elders een huisje huren op eigen kosten.
Het is te gek voor woorden dat een grote meerderheid van de Nederlanders geen vuurwerk
willen en de overheid doet er niks mee..
Oké het is lekker snel geld verdienen voor de overheid 68 miljoen in 2017 x 21 % = 14.28 miljoen
voor de overheid in twee dagen binnen gehaald.. Top..
Het is ook niet uit te leggen aan de mensen en dieren die geen vuurwerk willen ( het grote deel
van de mensen ) dat na het oud en nieuw tot je stomme verbazing bijna het hele jaar daar het
ene naar het andere vuurwerk voor je kiezen krijgt voor elk feestje blijk je zomaar een
vergunning te krijgen van de gemeente het is te gek voor woorden..
Ook goed voor het gemeenschapsgevoel. En beter de hanteren voor politie en brandweer.
Slechthorend en wordt daardoor erger. En stank slecht om in te ademen
Wel met beperkte perioden van toestaan van afsteken.
Zie boven
Zie toelichting bij vraag 1
Zoals het nu is ben je niet meer velig, en heb je nog dagenlang last van de luchtwegen
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2.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=93)
Toelichting (84%):































Alleen als er toezicht is mag vuurwerk afgestoken worden en alleen op openbare plekken.
Als het binnen afgebakende gebieden is kunnen mensen daarheen en is de overlast voor de
bewoners en de huisdieren in algemene zin beperkt
Als het helemaal verboden wordt, moet je ook handhaven.
Anders is het alleen maar verwarrend; waar wel, waar niet ... Ook denk ik dat de overlast zich
verplaatst naar de plekken waar het wel is toegestaan.
Anders verliest de buurt zijn gezelligheid
Antwoord reeds gegeven
Beheersing en beperking van overlast mn voor de dieren
Beter toezicht en veiligheid
Dan is het gecontroleerd, weet iedereen tevoren waar vuurwerk wordt afgeschoten (handig voor
de liefhebbers en voor de vuurwerkmijders!)
De beperkingen voor afsteektijd geeft een helderheid voor wie naar buiten wil zonder
blootgesteld te worden aan vuurwerk op straat.
De meerderheid van de Nederlanders en dieren moeten niet de duppe worden voor het genot
van een kleine groep..
Dit I.v.m de veiligheid
Door vuurwerk gecontroleerd op een vast plaats af te steken is het veiliger, minder
milieubelastend en krijg je warschijnlijk ook leuke sociale ontmoetingen op de pekken waar
gezamenlijk het nieuwe jaar ingeluid wordt
Er wordt in nNederland steeds meer geregeld en verboden we leven toch in een vrij land laat de
mensen die dit leuk vinden toch die paar uurtjes per jaar hun gang gaan`
Europeese richtlijnen, zodat illigaal vuurwerk niet uit andere europeese landen kan komen
Geconcentreerd op een plek, maakt het ‘beheersbaar’, veilig en geen troep door het hele dorp
die weken nadien
Geef de liefhebbers een mogelijkheid om met Oud & Nieuw hun ding te doen.
Geeft aanzuigende en verdrijvende werkingen
Geen overlast, dus geen reden voort beperking
Geen regulering erbij
Gevaarlijk en onzinnig
Gewoon lekker op straat afsteken
Gewoon lekker vuurwerk afsteken en verantwoord daarmee omgaan. Niet alle pleziertjes door
regeltjes af schaffen.
Gezellig en bescheming voor huisdieren
Goed toezicht te houden
Goed voor gemeenschapsgevoel. En beter te behappen voor brandweer en politie
Heeft een cultureel sociaal positief effect op de bevolking
Het is een traditie om vuurwerk af te steken. De burger kan en mag zelf beslissen of hij hieraan
meedoet. Wel duidelijke regels over tijdstip van afsteken. Verbod op knalvuurwerk?
Het is overlast voor mensen en dieren en totale geldverspilling
Het probleem ligt bij het illegale vuurwerk, dat vanaf november via de post uit Polen ons land
binnen komt. Pakt dat aan! Het legale aanbod is prima ...
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Ik ben van mening dat het onmogelijk is om een geheel verwerkverbod te kunnen handhaven in
de gemeente, daarnaast denk ik niet dat alle mensen die vuurwerk willen afsteken dit gaan doen
op een "verzamel plaats" wat overigens ook weer voor gevaarlijke taferelen kan zorgen. En ook
kan je jezelf afvragen tot welk deel in kern behoort in een wat kleiner dorp, waar ligt de grens in
dat geval.
Ik vind vuurwerk gewoon vreselijk... Het gaat zo hard afschuwelijk maar gun mensen die het wel
graag willen... Daarom op 1 gezamenlijke plek
Je kunt dan de zones kiezen waar omwonenden er het minst last van hebben. Je hebt zelf dus
meer regie
Liever geen vuurwerk, maar als alternatief een mooi, groot vuurwerk op een plek
Minder overlast voor dieren en milieu. Veiliger.
Moet een feestje blijven
Niet mee eens met al die bemoeienis
Omdat het hier echt verschrikkelijk is. Mensen uit de straat die velen jaren niet in Mook waren
en twee jaar geleden weer wel zijn zich kapot geschrokken hoe zwaar het vuurwerk was en
hoeveel en langdurig, ze durfden niet eens met de auto naar vrienden toe te rijden een eindje
verder in het dorp
Omdat vuurwerk bij dejasr
Ongelukken gebeuren door onkunde. Laat het voorwerk afsteken over aan de vakmensen en
professionals. Ik ben tegen consumentenvuurwerk. Maar een vuurwerkshow georganiseerd voor
de consument zou ik mooi vonden
Ook bij een verbod zal vuurwerk afgestoken blijven worden. Het risico van het afsteken van
vuurwerk blijft even groot als het alleen op bepaalde plaatsen mag plaatsvinden en misschien
wordt het zelfs groter omdat op de aangewezzen plaatsen meer mensen bij elkaar komen
Op die manier kan ee toch vuurwerk worden afgestoken maar is het wel controleerbaar
Te veel ellende en narigheid, niet alleen voor mensen maar ook voor dieren (zowel huisdieren als
landbouwdieren als wilde dieren)
Traditie en vrijheid
Traditie niet veranderen maar veiligheid wel vergroten
Veiligheid voor alles
Veiligheid, gevaar vuurwerk
Veiligheid. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en daardoor gevaarlijker. Ieder jaar zijn er weer
ongelukken.
Verantwoordelijkheid bij de mensen zelf leggen. Ik ervaar geen problemen in onze gemeente.
Verhoogt sfeer voor iedereen
Verminderen van vuurwerkongelukken; verminderen van overlast; makkelijkere handhaving
Volk dat graag vuurwerk afsteekt kan lekker zijn gang gaan en volk dat er een hekel aan heeft kan
de aangewezen plekken mijden.
Voor de veiligheid van mens en dier
Vrijheid
Vroeger was het een traditie, alleen afsteken om 12 uur s'avonds. Dat is nu niet meer. Nu wordt
al weken van tevoren afgestoken, ook bommenwerk. Men moet ook eens rekeninghouden met
huisdieren en kinderen die bang zijn.
Vuurwerk afsteken is niet meer van deze tijd, zeker niet als we met respect mens, dier en mileu
willen leven.
Vuurwerk afsteken met oud en nieuw is een traditie, deze moet niet verloren gaan. De overlast
onstaat door illegaa lvuurwerk, dit zal met een vuurwerkverbod blijven bestaan, wellicht nog
meer gaan worden. Pak deze handel aan.
Vuurwerk geeft te veel overlast en milieuvervuiling, slachtoffers etc.
Vuurwerk in de buitengebieden kan niet vaak omstanders treffen
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Vuurwerk is en blijft gevaarlijk en mensen realiseren zich dat vaak niet
Vuurwerk is gevaarlijk en slecht voor het milieu
Vuurwerk is iets voor mensen die er verstand van hebben en voorzichtig zijn
Vuurwerk is niet meer van deze tijd. Geeft teveel afval en overlast.
Vuurwerk met oud-en-nieuw is een culturele traditie. Dit plezier hoort er bij, maar wel binnen de
perken.
Vuurwerk moet alleen nog kunnen in de handen van professionals, dus richt op een openbare
plek daartoe een officiele show in en verbied de rest. dan is het ook te handhaven voor de
politie...
Vuurwerk vinden veel mensen leuk dat moet je niet afpakken
Waar gaat het over? Eens per jaar 2 dagen en een enkele keer bij een speciale gelegenheid.
Wie er behoefte aan heeft kan toch zijn/haar vuurwerk afsteken. Mensen die er niets mee
hebben of wegens gezondheid hebben er dan geen last van
Wij hebben enorme overlast van jongete met vuurwerk. Al 2x hele voorgevel er uit geblazen.
Dieren durven al dagen van te voren niet meer naar buiten.
Wij zijn een gemeente met veel ruimte, dit is echt overbodig.
Zeer slecht voor het milieu, en de letsels die elk jaar ontstaan.
Zie boven GEEN vuurwerk
Zie bovenstaand
Zie mijn toelichtig hierboven
Zie vorige vraag vooer de toelichting
Zie vraag 1
Zo kun je meer van elkaars vuurwerk genieten en is er minder nodig.

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?)

(n=92)
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35%
30%
25%
19%
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16%
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14%

10%

8%
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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 52% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 30% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (33%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens





Alles beter dan niks maar een landelijk vuurwerkverbod zou mijn voorkeur hebben.
Dan is het helder. Ik begrijp ook niet dat regering het advies van OvV naast zich neer
heeft gelegd. Heeft waarschijnlijk te maken dat er veel op verdiend wordt. En geld is
blijkbaar belangrijker dan veiligheid en welzijn.
Daar waar overlast is, kan de gemeente (voor het daarop volgende jaar)
maatregelen treffen.

Neutraal



Hopelijk, afhankelijk van wat gemeentes er mee doen

Mee
oneens



Alles hangt af van de mogelijkheden tot handhaven. In Limburg zijn die
mogelijkheden beperkt gezien de beperkte beschikbare middelen. Een verbod in
welke vorm ook heeft alleen invloed op veiligheid wanneer gehandhaafd kan
worden.
Geen locatie om vuurwerk af te steken, tenzij de gemeente dit zelf ter hand neemt.
Lokale bestuurders staan onder druk van mensen die het risico verkeerd inschatten.
Een landelijk besluit zou veel beter zijn geweest.
Vuurwerk afsteken is altijd onveilig als de consument het gewoon zelf doet. Laat
vakmensen het doen met richtlijnen en veiligheidsverplichtingen





Zeer mee
oneens





Als het per gemeente verschilt denk ik dat je een aanzuigende werking krijgt van
gemeentes waar een verbod geldt naar plaatsen waar het wel mag.
Er wordt niet gehandhaafd. Bij ons in het bos komen jongens met een tas vol
vuurwerk en knallen maar. Zowel op 30 als op 31 december.
GEEN vuurwerk. Veel te veel overlast
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Weet niet



Onze gemeente en gemeentes in de omgeving doet er niks meer.. elk jaar regent
het klachten bij vuurwerk overlast, wat doen we er mee, niks dus..



Onduidelijke (tegens)stelling
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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=93)
Tip (60%):




























(kleine) vuurwerkshow Maaskade Mook
Afhankelijk van opbrengst enquête > verantwoordelijkheid nemen en dan doorpakken
Afspraken maken over het opruimen van afgestoken vuurwerk.
Begin er eens mee en doe ook gelijk eens iets met het handhaven
Beter handhaven, half december wordt er al volop vuurwerk afgestoken. Laat ook de mensen die
vuurwerk afsteken zelf de rommel opruimen.
Betrek mensen bij de verdere uitwerking. Laat een vuurwerkwerkgroepje van burgers en
ambtenaren met een creatief advies komen en faciliteer dat op een leuke manier met ook
aandacht voor de voor- en nadelen (filmpjes bv laten zien)
Bied de inwoners dit centrale vuurwerk aan door het te bekostigen uit de algemene middelen.
Zorg voor een leuke sfeer
Bij voorkeur een algeheel verbod eventueel alleen toestaan op een daarvoor geschikte locatie
Centrale plaats bv haventje van Mook
Centrale vuurwerkplek(ken) in elk kerkdorp van de gemeente
De overheid moet zich hier niet te veel mee bezig houden, zonde van het geld en de moeite.
Zoals ik hierboven heb genoemd gaat het om 2 dagen per jaar en een nog een enkele keer. Ik
vind vuurwerk heel feeestelijk al durf ik het zelf niet af te steken. Ik denk de de verantwoording
qua veiligheid bij de gebruikers zelf ligt. Zelf had ik een hond en een kat en die konden er zo eens
per jaar best tegen, wij beschermden hen natuurlijk wel.
Doen
Dring er bij de regering op aan dit landelijk veilig te regelen
Echt alleen op de pleinen in het centrum van de kernen
Een aantal plekken waar viurwerk afgestoken mag worden of een vuurwerkshow georganiseerd
door de gemeente
Eis meer middelen tot handhaving bij de overheid
Ga op tijd met brandweer, politie en artsen naar de (Basis)scholen en laat zien hoe gevaarlijk het
is en hoe je veilig blijft.
Geen algeheel verbod. Het is een mooie traditie. Zones aanwijzen en streng handhaven buiten
deze zones
Geen vuurwerkverbod, wel landelijk strengere aanpak illegaal vuurwerk. hoge straffen en
strengere controles.
Geleidelijk invoeren, gebiedsgericht ivm draagvlak
Georganiseerd vuurwerk
Gewoon lekker afsteken traditie niet verbreken dit geldt voor alles
Gewoon niet bang zijn om te verbieden.
Handhaaf als er een vuurwerkverbod komt, gelijk lik op stuk.
Handhaaf!
Het centreren heeft alleen zin bij voldoende controle op illegaal afsteken elders. met name de
zware kanllen worden al dagen vooer de jaarwisseling her en der in het dorp afgestoken.
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Het is ondemocratisch dat een klein groepje dat zich niet houdt aan de regels het in Mook voor
het zeggen heeft. De grote groep mensen die geen vuurwerk willen of die alleen om 00.00 uur
wat afsteken worden niet gehoord. De brutalen hebben het voor het zeggen. Ik vraag me af hoe
groot het groepje is dat de boel hier terroriseert. Als maar 20% van de mensen vuurwerk afsteekt
en het grote deel houdt zich aan de regels dan is het een heel klein groepje hier dat zich niet aan
de regels houdt en die alles verpesten. Ik zie ontzettend op tegen oud&nieuw elk jaar weer.
Hoewel wij zelf geen vuurwerk afsteken kost het ons rond 650 euro omdat we niet in ons huis
kunnen blijven vanwege voortdurende geblaf van de honden. Medicatie geven helpt niet.
Het probleem ligt bij het illegale vuurwerk, dat vanaf november via de post uit Polen ons land
binnen komt. Pakt dat aan!
Houd het bij de haven
Iets heel anders: denk maar eens aan al die barbecuestokers, dat is volgens mijn eenvoudige
mening net zo erg.
Ik pleit voor een algeheel verbod, en "zero tolerance", meer duidelijke informatie over het
waarom van een algeheel verbod.
Laat maar een beperkte tijd knallen!!
Meer toezicht op het afsteken overdag en op plekken waar mensen wonen die gevoelig zijn voor
knallen.
Niet doen
Niet doen!
Niet mee bemoeien
Niet te veel plekken waar het wel mag en heel duidelijk vooraf communiceren waar wel en niet
anders is het niet te handhaven en houdt niemand er rekening mee
Om 12 uur ‘s nachts met toezicht vuurwerk afsteken.
Organisee
Organiseer een lokaal vuurwerk voor de gehele gemeente
Organiseer iets moois en gezelligs voor alle inwoners
Probeer het eerst eens 2 jaar.
Stop met die geldverspilllende onzin en doe 1 keer per jaar een goed vuurwerk
Tijdstip uitsluitend omuur in de Oudjaarsnacht
Toezien dat hier aan gehouden wordt. Zoniet, een fikse boete geven.
Veiligheid voor alles
Verbieden
Verbod op vuurwerk en het handhaven hievan
Voer maatwerk in, zonder direct verboden op te leggen.
Vuurwerkverbod is niet te realiseren zonder handhaving
Wanneer dan toch lokaal verbod, dan géén knalvuurwerk en géén vuurpijlen
Wees sterk en verbied het totaal.
Wijs een plek aan waar het wel mag; iedereen zijn zin
Wijs voldoende centrale plekken aan waar het wel mag
Zie bij 2.1
Zie mijn antwoord bij vraag 2. Ook het afsteken door de jeugd overdag vebieden. Ook zou ik een
verbod willen zien op het afsteken van vuurwerk tijdens bepaalde feesten bij en door de
plaatselijke horeca..

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (31%)
Weet niet (9%)
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Toelichting
Tip:





Begin er eens mee en doe ook gelijk eens iets met het handhaven, hang tijdelijke camera's
op, maak ruim van te voren bekent dat er hard wordt opgetreden tegen vuurwerkoverlast,
maak tevens bekent dat bij overtreding zware bekeuringen worden uitgedeeld van 250.00
euro en bij de tweede keer 500.00 etc. indien minderjarig de ouders deze bekeuring
moeten betalen. met andere woorden handhaven mensen doe er iets aan... Ik hoop dat
dit ook eens bij de burenmeesters voorgelegd wordt het is goed aan te pakken maar je
moet het wel willen...
Maak er een feestje van een mooie, groe kerstboom, muziek en evt. stands met hapjes en
drankjes. Het moet vooral heel erg leuk en gezellig zijn.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Mook & Middelaar
Lokaal vuurwerkverbod
19 juli 2018 tot 30 juli 2018
103
9,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
3 minuten en 12 seconden
31 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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