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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Stein nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet garanderen.

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 72% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 20% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (51%) 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 (39%): "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 64% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 24% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Stein, waarbij 62 deelnemers zijn geraadpleegd.
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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 72% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 20% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens






En dan in iedere gemeente om 12 uur een georganiseerd vuurwerkfeest op een
plek waar dit geoorloofd is. Hier in Stein bv. op de scharberg. En dan door de
brandweerlieden die hiervoor opgeleid zijn.
Het is echt een pokke herrie en dat begint al enkele dagen voor nieuwjaar, daarbij
ook nog levens gevaarlijk.
Het is niet alleen gevaarlijk, het is ook nog eens enorm vervuilend.
Voor huisdieren n ramp en velen overlijden hierdoor. Er wordt dagen, soms weken
geknald en vaak met zeer zwaar vuurwerk. Kinderen lopen zonder toezicht op
straat met knallers en pijlen en zijn zich niet bewust van de gevaren van vuurwerk
gooien naar passanten. Indien mensen niet normaal kunnen omgaan met verbieden
die zooi (wat ook zeer belastend is voor het milieu). Ik ben weken doende pijlen en
andere zooi uit mn tuin te krijgen want ze schieten bvk andermans tuin in.
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Mee eens



Wij, in Oud-Stein, hebben heel veel last van voortijdig afgestoken vuurwerk. Onze
honden zijn meer dan een week helemaal van streek.
Zo kan men niet van het ene dorp of stad gaan om het vuurwerk af t steken.
In dit land schijnt het onmogelijk te zijn je aan de vooraf gestelde regels te houden
wat betreft tijdstip van afsteken vuurwerk
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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=61)
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op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (39%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".

Anders, namelijk:









'Buitengebied' is buiten bebouwde kom!! en op aangewezen locaties!!
Alleen verbod op knalvuurwerk
Een centraal punt waar de gemeente vuurwerk afsteekt en bewoners kunnen gaan kijken.
En dan op één of meerdere plekken buiten de kern van de gemeente.
Georganiseerd door gemeente,veiligheid voorop en rust in de rest in de gemeente voor mens en
dier
Op bep. aangewezen plekken onder toezicht carbid schieten toestaan.
Op die wijze wordt hinder zoveel mogelijk beperkt maar kan toch nog vuurwerk worden
afgestoken voor de liefhebber.
Plaatsen aan wijzen
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Toelichting




Maar dan ook HANDHAVEN en meteen boetes uitdelen. Sommige mensen raak je uitsluitend
met geld. Geen tijd te handhaven dan overal verbieden
Op elk dorpspleintje een professioneel georganiseerd vuurwerk.
Op het Dorine Verschureplein. Diegene die willen kunnen dan gaan kijken.
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2.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=56)
Toelichting (88%):


































Beter te handhaven
Controleerbaar ,op plaatsen die het minste overlast geven
Dan is het controleerbaar
Dan kunnen mensen die vuurwerk afsteken het doen en andere hebben er dan geen direct last
van.
Een minderheid die een meerderheid lastig valt. Nooit goed. Voor mens, dier en vooral milieu
schadelijk.
Een totaal verbod is niet te handhaven
Gecontroleerder en beheerbaarder houden
Geen overlast meer
Grote hinder en langdurig (lees weken)
Het gevaar wordt veel te groot,bovendien wordt je er al maanden van te voren gek van op de
meest ongepaste tijden
Het hele jaar door al last van vuurwerk door de ligging vlakbij België.
Het levert gevaarlijke situaties op, zorgt voor overlast, is zeer vervelend voor huisdieren en is
slecht voor het milieu
Ik vind dat de regering mensen veel te veel betuttelt. Laat iedereen zelf beslissen wat hij/zij doet.
Ik vind dat het ieders eigen verantwoording en keuze is. Ivm milieuproblemen: verhoog de
belasting op vuurwerk en controleer beter aan de landsgrenzen.
In Frankrijk zie je dit overal. Iedereen die van vuurwerk houdt kan zo op een veilige manier
genieten en er is verder geen overlast. Hiervoor zou ik wel een beetje belastig meer willen
betalen.
In principe is het vreemd dat we deze risico's nemen/lopen in een waar veiligheid in en om
woning, in het verkeer, op bedrijven, eigenlijk op alle gebieden wordt aangrscherpt. Er wordt
bezuinigd op ziektekosten en ondertussen vallen er tijdens oud-op-nieuw veel gewonden.
Is beter voor mens, dier, milieu
Meest veilig en vriendelijk voor mensen dieren milieu en schade
Mens en dier hebben hinder van vuurwerk dus daarom geen vuurwerk in de hele gemeente.
Centraal doorde gemeente gefaciliteerd vuurwerk wel.
Minder bange dieren en minder afval op straat
Nu hinderlijk, vervuilend, ongecontroleerd
Of overal, of op pleintjes oid binnen elke wijk
Omdat de dieren (honden / katten) meestal hier gruwelijk bang voor zijn. Is gewoon zielig hoe je
ze angstvallig ziet wegkruipen.
Omdat nu iedereen maar doet wat hij will
Omdat overlast veroorzaak voor mens en zeker dieren.
Onnodig en gevaarlijke traditie willen ze behouden en een kinderfeest als zwarte piet mag niet
meer
Op deze manier is het gedaan om tot midden in de nacht wakker te schrikken van het vuurwerk
Overlast beperken
Rekening houden met dieren die bang zijn voor vuurwerk. niet overal afval op straat van
vuurwerk
Risico uitsluiten,
Te gevaarlijk en mensen houden zich toch niet aan afspraken wannneer vuurwerk af te steken
Te veel overlast, te veel overtredingen.
Tradities in ere houden !
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Veel overlast en lichamelijk letsel voorkomen
Veiliger
Veiliger en schoner
Veiligheid en verdraagzaamheid
Veiligheid voor mens en dier
Voor de veiligheid van iedereen zowel mens als dier. En ook de geruststelling voor de
hulpverleners.
Voor iedereen die dit wil zijn plezier
Vuurwerk in woonwijken stress voor huisdieren/mens
Vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente
Waarom mag er nu echt niks meer, wij hadden er ook plezier mee, en ja, ook wij hadden wel
eens au. Daar leerde we van. Geef die jeugd die ruimte, maar vraag respect terug
Wat n flauwekul allemaal. Je bent zelf verantwoord voor wat je doet. (2x)
We slaan in nederland door qua veiligheid. Insteken op voorlichting werkt beter en en verbod
lost niets op (verplaatst de problematiek naar de illegaliteit )
Wegens overlast
Zie eerste vraag.

Weet niet (13%)
Toelichting
Toelichting:



Ook voor huisdieren is dit een stuk vriendelijker.
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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 64% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 24% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (36%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee eens




Mits goed ingericht ja
Werkt ook sfeerbevorderend.
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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=56)
Tip (71%):






































Beperk de dag, het tijdstip plus tijdsduur waarop vuurwerk mag worden afgestoken
Bij verbod altijd de trigger om het wel te doen
Buitengebied, bijv. op parkeerplaatsen van bedrijventerrein. Met vaste afsteektijd op 31-12
(21.30 uur) en 01-01 (tot 02.00 uur)
Centraal vuurwerk organiseren
Denk ook eens aan de mensen die al slapen rond dat tijdstip en alle bange dieren, beperk
vuurwerk tot 1 centraal punt
Direkt stoppen met vuurwerk alleen maar overlast en ellende
Doe het gewoon! Laat zien dat Stein voor veiligheid staat..... en eens eindelijk voorop durft te
lopen. Er mag best vuurwerk. Maar dan niet door de jeugd overdag in het Steinerbos of op straat
als ik er langs loop met mijn hond. Ook kleine kinderen schrikken zich kapot. Laat staan al de
militairen met een opgelopen trauma......
Door gemeente verzorgde vuurwerkshow
Een centraal punt voor afsteken vuurwerk of vuurwerkshow verzorgt door gemeente.
Einde maken aan een oeverloze discussie: stop ermee
Euregionale aanpak is belangrijk, hier afschaffen en 10km verder is het in Belgie verkrijgbaar zal
niet werken
Geef de boa (s) bevoegdheid om hiertegen verbaliserend op te treden.Maar dat geldt eigenlijk
voor meer ongeoorloofde dingen die gebeuren.Veel te weinig politie op de been,verknoeien hun
tijd achter de computer
Geen knal, maar alleen siervuurwerk op bepaalde locaties
Geen vergunning verstrekken aan verkooppunten in woonwijken
Gemeente regelt op een plek vuurwerk met groot feest eromheen
Handhaaf en OOK in buitengebied
Handhaving !!!
Heel Elsloo
Knalvuurwerk overal verbieden. Siervuurwerk reguleren op bepaalde gebieden.
Laat alles zoals t is. Hoef geen betutteling . (2x)
Laat iedereen daar vrij in.
Laat zo, vermaak voor de jeugd en wie er niks aan vindt past zich maar aan. Zo vaak is dat niet
Mdeer controlermomenten
Neem het heft in eigen handen en kijk hoe wij als gemeente dit samen kunnen bekostigen.
Niet alleen verbieden. Ook handhaven!
Ook handhaven.
Op het Dorine Verschureplein in Elsloo. Diegene die wil kan dan daar gaan kijken
Organiseren door gemeente
Probeer het eens een jaar als proef.
Strenger handhaven op afsteken van vuurwerk en rotjes voordat en nadat dit officieel mag. Soms
begint het al rond begin december. Verschrikkelijk gewoon.
Tegenwoordig is alles aan regels gebonden, laat traditie traditie blijven!
Verbod
Verbod binnen de gemeente.
Voorbeeld stellen met wan gedrag gelijk beboeten
Vuurwerkshow georganiseerd door gemeente.
Zeker voor ouderen en ook voor honden bezitters is vuurwerk afsteken een grote belasting. Ook
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de mogelijkheid van brand is zeker aanwezig als het brandend vuurwerk op het dag valt
Zorg dat er geen vuurwerk meer verkocht word en houd grote controle acties tijdens de
jaarwisseling
Zorg voor een mooi siervuurwerk
Zorg voor integrale aanpak, anders wordt het vuurwerk afgestoken net buiten de
gemeentegrens.

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (20%)
Weet niet (9%)
Toelichting
Tip:




Beter in de lucht knallen, dan levens vergallen!!!
Smoezen van, mijn hond is bang, kinderen bang en weet ik wat men verzint. leef en laat
leven, voed op en zorg dat er meer plezier komt
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Stein
Lokaal vuurwerkverbod
18 juli 2018 tot 24 juli 2018
62
12,4% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
2 minuten en 38 seconden
27 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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