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.

8 ‘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 8 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 60% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 31% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens











Afgelopen jaar , wij waren op vakantie, heeft een vuurpijl zich door het raam
geboord , gat gebrand in vitrage en op diverse plaatsen de parketvloer verbrand.
Alleen al het milieu te sparen.
Als gemeenten zelf moeten beslissen, wordt handhaving wel erg lastig.
Dierenwelzijn - c02 uitstoot -geluidshinder -gevaar voor mens en dier -brandgevaar
Een landelijk verbod zou goed zijn voor al het vuurwerk door particulieren. Waarmee
ongevallen niet meer voorkomen en allerlei hulpdiensten niet meer belast worden
met al die ongevallen die helaas plaatsvinden,
Een lokaal verbod is veel onduidelijker en lastiger invulling aan te geven.
Geef bijvoorbeeld een groot vuurwerk in de nabijheid van de Maas.
Het is levensgevaarlijk als iedereen zelf vuurwerk mag afschieten, niet alleen voor de
afsteken zelf, maar ook voor alle omstanders. Een door de gemeente georganiseerde
vuurwerkshow zou wat mij betreft een beter en veiliger alternatief zijn.
Maatwerk leidt tot diversiteit. Het gaat hier om gevaar voor iedereen, daar past
geen maatwerk.
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Mee eens









Mee
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Slappe daadkracht van centrale bestuurders
Men heeft de mond vol over het milieu.
Maar met nieuwjaar gaan er tonnen zware metalen het milieu in.
Om maar te zwijgen over overlast voor mens en dier.
Veel gewonden en schade elk jaar.
Bij een lokaal verbod betekent is handhaving moeilijk en brengt extra kosten met
zich mee.
Enkel op knalvuurwerk
Geld verspilling,dat vuurwerk
Het plezier van een groep belemmert andere mensen (en dieren) in hun vrijheid en
welbevinden.
Ik woon in een wijk waar al dagen eerder flink geknald wordt. Probleem is dat er te
weinig en/of geen toezicht en handhavers voor handen zijn om echt op te treden.
Voor de verwondingen en schade die ontstaat door het afsteken van vuurwerk moet
de samenleving maar weer opdraaien. Verbied het afsteken van gevaarlijk vuurwerk
en laat mensen die het toch afsteken en schade erdoor verrichten of letsel krijgen
zelf de consequenties dragen.
Vooral knalvuurwerk



Ik ben voor een vuurwerkvrije gemeente. Wel professioneel vuurwerkshow met
oudjaar. Iedere gemeente moet dat wel zelf kunnen regelen.
Veeeel harder optreden en straffen. Haal de rotte appels er uit en nagel ze aan de
schandpaal.
Voor jeugd is dit een belangrijke uitlaatklep. Ga het verbieden en ze gaan zich op
ander vlak illegaal gedragen. testosteron in de pubertijd valt niet te bestrijden met
wetten
Werkt illegaliteit meer in de hand

Zeer mee
oneens





Betutteling, we hebben al regels en wetten in overvloed.
Eigen verantwoordelijkheid en Opvoeding!
Tijden aangeven wanneer het mag

Weet niet



Het allerbelangrijkste is dat het vuurwerk pas vanaf een uur of tien 's avonds mag
worden afgebroken tot een uur of 1 in de nacht.
Overdag a.u.b. niet. Veel te gevaarlijk voor mens en ook zeker de dieren.
Als je weet in welke uren het mag Dan hou je kids en dieren binnen en Dan weet je
wanneer er een knal komt
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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.

9 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien
in uw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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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

De hele gemeente
vuurwerkvrij

0%

op vraag "9 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (32%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".

Anders, namelijk:















Aangepaste tijden
Algemeen verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in de gemeente
Alleen georganiseerd vuurwerk op een centrale plek, geen consumentenvuurwerk meer.
Alleen vuurwerk op bepaalde plekken en tijden; en strenger handhaven
Centraal regelen op 1 of meerder plekken, dat kan ook nog eens verbindend zijn!
De gemeente organiseert het vuurwerk op een openbare plek
Dit is de verantwoordelijkheid van de burger zelf. Alleen degene die echt overlast bezorgen die
moeten dan aangepakt worden
Een door specialisten georganiseerde vuurwerkshow die door de inwoners wordt betaald.
Een of enkele georganiseerde vuurwerkshows, en verbod op knalvuurwerk
Enkel vuurwerk van 12 tot 1 in nieuwjaarsnacht
Gemeente houdt op een plek grote vuurwerkshow zoals Rotterdam Erusmusbrug
Gemeente zelf een vuurwerkshow houden
Gemeentevuurwerk.
Lokaal met sociale kontrole en handhaving
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Met wijkraden en Klankbordgroepen kijken naar een gericht plek waar vuurwerk kan worden
afgestoken
Mogelijk alleen op een aangewezen plek nog wat toestaan
Op een centrale plaats in een plek aan de maas plassen
Op één vaste plek. Goerganiseerd door de gemeente
Principe als ST.Maarten op een plaats.
Professionele vuurwerkshow door overheid geregeld.
Vuurwerk afsteken buiten de stad op een plek waar niemand er last van kan hebben.
Vuurwerk op aangewezen plaatsen.
Vuurwerk toegestaan op daarvoor aangewezen plaatsen
Vuurwerk toestaan op aangewezen. Niet meer door de hele stad.
Vuurwerk vrije zones
Vuurwerkshow
Vuurwerkverkoop bij verzorgings- en bejaardenhuizen en ziekenhuis
Wat Ik bij vraag 8 al heb ingevuld
Zie vorige antwoord: alleen een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow (bijv bij de
kade of bij het stationsplein) en verder al het vuurwerk verbieden. En: goed handhaven!

Toelichting












De kosten van het opruimen en herstellen van vuurwerk(schade) kan daardoor haast naar nul.
Het huidige bedrag is wellicht voldoende voor gemeentevuurwerk. Bespaard ook zorgkosten
Dierenwelzijn -C02 uitstoot-geluidshinder- gevaar voor mens en dier
Een prachtig vuurwerk boven de Maas (of in de wijk) voor iedereen door de gemeente
gefaciliteerd. Schakel daarbij elk jaar bewoners van een andere wijk in
En dan ook handhaven! Nu een ramp
Geheel vuurwerkvrij zal nog op teveel weerstand stuiten, zodat mensen toch illegaal gaan
afsteken.
Georganiseerd vuurwerk door de gemeente
Ondanks een hond met extreme vuurwerkangst geloof ik in een samenleving waar men
compromissen sluit. Andere tradities verdwijnen in rap tempo (Sinterklaas, negerzoenen). Ik
ben dan eerder voor uitbreiding van de politiemacht (zowel qua mensen als qua materieel) om
die rotjochies die vuurwerkbommen afsteken in de kraag te kunnen vatten.
Te vaak schrik ik of andere personen van vuurwerk. Handhaven is een voorwaarde
Uit veiligheid en volksgezondheidsredenen
Voor particulieren: de gehele gemeente vuurwerkvrij. Wel vuurwerk op enkele centrale plaatsen
in de stad. Afgestoken door deskundigen, zoals Van der Valk elk jaar doet, voor het hotel. Door
de jaarwisseling uit te luiden en het nieuwe jaar te verwelkomen, onder het genot van een hapje
en een drankje.
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9.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=182)
Toelichting (73%):



































Abevoegd moeten zijn om vuurwerk af te steken met Nieuwjaar!
Afschaffen want vuurwerk is om gezondheidsredenen onverantwoord
Als je toch nog ergens vuurwerk zou toestaan, dan kun je er aan op aan dat er toch op verboden
plekken op afgestoken zal worden. Dus gewoon een algeheel verbod. Waarom steekt de
gemeente niet vuurwerk af
Als met openbare plekken wordt bedoeld, de Kllosterwand e.d. en de gemeente regelt een
vuurwerk dan is dat een verbetering
Beheersbaarheid afsteken en mogelijkheid om vuurwerk te ontlopen
Beter handhaven van bestaand verbod. Meeste overlast wordt gedaan door illegaal vuurwerk of
sta al dagen vooraf wordt afgestoken. Dit is al verboden. Beter handhaven dus.
Beter toezicht, controle en handhaving vd veiligheid, orde. Mogelijk controle legaal vuurwerk
Beter voor het Milieu en de huisdieren
Betere controle mogelijk. Nu is er al geen handhaving mogelijk door te kort aan personeel.
Brandschade en herrie overlast
Controle
Controleerbaar
Dan heeft men de eventuele calamiteiten direct onder controle.
Dan is handhaving mogelijk
Dan kan het allemaal beter in de hand gehouden worden en het kan zo ook milieuvriendelijker
gebeuren
Dan kunnen we ook het voetbal verbieden omdat enkele eencelligen zich niet weten te
gedragen.
Dan weten mensen waar ze aan toe zijn.
Dat is overzichtelijker, er gebeurwen al teveel onnodige ongelukken met vuurwerk
De bemoeienis van de overheid moet niet te groot zijn.
De overlast valt wel mee en we zijn ook jong geweest
De zaak is dan beter onder controle te houden en de rommel die ontstaat hoeft dan niet in de
hele stad opgeruimd te worden.
Die ene keer per jaar.
Dit is betutteling ten top. Mensen zijn zelf verantwoordelijk
Dit voorkomt dat vuurwerk op gevaarlijke plekken als kleine steegjes of in tuinen of op de stoep
of op de rijweg wordt afgestoken
Een centraal vuurwerk organiseren
Eindelijk rust overdag !!!!!
Enkel vuurwerk van 12 tot 1 nieuwjaarsnacht
Er is dan toezicht mogelijk
Er wordt al genoeg opgelegd; vuurwerk afsteken moet individueel kunnen. Want wat volgt:
centraal tuinfeesten vieren?
Er zijn diverse personen die de verantwoordelijkheid niet nemen om veilig met vuurwerk om te
gaan. mens en dier zijn hier de dupe van. De gemeente zou moeten investeren in een centrale
gezamenlijke vuurwerkshow (al dan niet per wijk). hierdoor komen mensen samen wat tevens
goed is voor de gemeenschap.
Gecontroleerd op een plaats.
Gecontroleerd vuurwerk afsteken
Gedeeltelijk verbieden kan in mijn optie niet ,dan werk je de moeilijkheden wat daarbij
ontstaan,op die plaatsen waar het mag zelfin de hand.
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Géén vuurwerk in de wijken. Heeft al genoeg schade opgeleverd.
Geheel vuurwerkvrij maken en een centraal groot vuurwerk vanuit de gemeente
Geheel vuurwerkvrij zal nog op teveel weerstand stuiten, zodat mensen toch illegaal gaan
afsteken.
Gemeente bemoeit zich nu al met veel te veel.
Gereguleerd en daarom beter controleerbaar.
Gevaarlijk en niet nodig.
Gevarlijk, milieuonvriendelijk bekrompen
Gezien de problematiek met vuurwerk lijkt me een beperkte vuurwerkshow een aardige
tussenoplossing.
Helemaal geen vuurwerk dan ook geen gewonden
Het afsteken van vuurwerk wordt een steeds ricocovoller gebeuren.
Het is anders toch niet te handhaven.
Het is belastend voor mensen, dieren en het milieu. De vuurwerkliefhebbers hebben tijd nodig
om te wennen aan een nieuw normaal.
Het is veiliger op straat
Het zou m.i. de kans op ongelukken verkleinen. het vuurwerk kan van te voren gecontroleerd
worden.
Hierdoor is de overlast beperkt en de veiligheid verhoogd
Hoe meer gedragen door de burgers hoe beter de ondersteuning en makkelijker elkaar
aanspreken
Ieder knall op e bon tevens ook het illegaal vuurwerk aangepakt
Iedereen moet de vrijheid genieten zoals het altijd is geweest
Ik hou helemaal niet van vuurwerk. Kan goed zonder vuurwerk het nieuwe jaar vieren.
Ik vind dat de gemeente moet investeren in het verzorgen van siervuurwerk op lokaties, die door
iedereen te zien is.
Ik vind vuurwerk zinloos
Ik woon in de binnenstad, woonkamer aan Zwartbroekstraat en vlucht elk jaar de slaapkamer in
omdat ik af en toe bang ben dat de ramen het begeven.. deze trillen in de kozijnen..
In de binnenstad worden bewoners en winkelend publiek dagen voordat het oudejaarsavond is
lastig gevallen door jeugd die met rotjes gooien.
In mijn eigen wijk zie ik dat het vooral samemgaat met baldadigheid - zoveel mogelijk lawaai
maken, kapot maken, mensen laten schrikken. En niemand houdt zich aan de tijdsregel (afsteken
vanaf een bepaalde tijd)
In verband met veiligheid van mens en dier,
Is onze traditie
Is Te controleren
Is veiliger
Ivm de veiligheid van eenieder.
Jaren veel last gehad van zwaar knalvuurwerk in bepaalde wijk; al weken voor oudjaar. Honden
werden bang en regelmatig vloog je snachts uit je bed van weer zo'n bom.
Kostenbesparing (medisch, afval, veiligheid, vandalisme, overlast, milieu (smog)
Laat de mensen lekker hun feestje hebben. De overheid moet meer insteken op begrip voor
elkaar dan op het ene verbod na het andere. Je ontneemt verantwoordelijkheid bij mensen. En
dat in de tijd van participatiemaatschappij en Kanteling. Foei!
Laat de mensen zelf beslissen wat
Laten we de tradities handhaven. Er is al zo weinig.
Lijkt me logisch en duidelijk
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Lijkt mij veiliger en leuk.
Maak mij ernstig zorgen over gebruik van vuurwerk door niet (meer) geheel nuchtere mensen:
lichamelijk letsel, brand, beschadigign aan andermans goederen etc.
Makkelijker controleerbaar en liefhebbers krijgen toch de kans
Meer (grote) vuurwerkvrije zones ome overlast te beperken
Meer overzicht, alles in de gaten hebben, geen vernielingen
Meer toe te spitsen op de specifieke locatie
Mensen hebben dan een keuze of ze zich in het vuurwerkgeweld willen storten.
Mensen leren blijkbaar niet van alle ongelukken die er gebeuren. Bovendien kost het handenvol
geld, al die gewonden.
Mensen ruimen hun troep niet op
Met de inzichten van nu ivm met het milieu wordt het hoog tijd om vuurwerk geheel te
verbieden tevens zullen de dieren op dankbaar zijn
Minder overlast voor mens en dier. Minder kans op ongelukken
Niet nodig
Omdat daar veel wandelaars zijn, ook ouderen
Op deze manier heeft men meer controle erover en is het veiligere en hopelijk voorkomt het veel
slachtoffers
Op die manier ligt er op nieuwjaarsdag niet overal afgestoken vuurwerk waar je nog weken
tegenaan kijkt.
Op een plaats in de gemeente
Op plaatsen waar ruimte is en handhaving mogelijk us van het op veilige manier afsteken van
vuurwerk .
Overlast is rond de feestdagen al groot genoeg, er moet ook meer handhavend worden
opgetreden
Overlast wordt zo ingekaderd
Overzichtelijker en veiliger
Privaat afgestoken vuurwerk is niet meer van deze tijd.
Scheelt veel lawaai en niet te vergeten minder slachtoffers
Te gevaarlijk en veel te veel overlast!
Te gevaarlijl en overlast gevend
Te veel overlast in binnenstad/kernen
Te veel overlast. Misschien op enkele plaatsen goed professioneel georganiseerde
vuurwerkshows.
Teveel overlast voor ouderen en huisdieren
Toestaan op meerdere goed bereikbare plekken in de stad. De bezoekers moeten ook weer snel
en veilig naar huis kunnen (verkeer en alcohol!).
Toezicht en ordelijk
Traditie, prachtig om zo het oude jaar af te sluiten.
Vanwege de veiligheid.
Veel veiliger en minder overlast
Veilig held voor een ieder. Mensen die vuurwerk afspreken moeten voor Hun veilig head zorgen.
Af schaffen van vuurwerk moet niet, het hoort bij oud op Nieuwjaar. Maar doe het in drie
uurtjes rond de klok van twaalf uur.
Veilig, geen week lang opschrikken door knallen, minder rotzooi door de hele stad.
Veiliger voor iedereen
Veiliger. En 1 hroot vuurwerk door gemeente georganiseerd.
Veiligheid (3x)
Veiligheid en geen overlast
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Veiligheid en overlast voorkomen
Veiligheid en volksgezondheid, geld voor iedereen in de gmeente, mens en dier
Veiligheid is beter te controleren door op enkele plekken vuurwerk te concentreren.
Veiligheid moet voorop staan!
Voor de veiligheid
Vrijheid
Vuurwerk afsteken op een gecontroleerde en veilige manier
Vuurwerk geeft ontzettend veel fijnstof/luchtverontreiniging. En het verkorzaakt veel ingelukken.
Vuurwerk gewoon toestaan in de hele gemeente
Vuurwerk is een verschrikking waar het mijn huisdieren betreft. Zelf veel last met oud/nieuw wat
vuurwerk betreft. Het lawaai etc.
Vuurwerk is en blijft gevaarlijk. Vaak worden toeschouwers gewond of erger. Bij regulering zal de
veiligheid van alles en iedereen bovenaan staan.
Vuurwerk is gevaarlijk en geldverkwisting
Vuurwerk is gevaarlijk, hinderlijk en primitief.
Vuurwerk moet door professionals uitgevoerd worden.
Vuurwerk veroorzaakt onevenredig veel lichamelijk letsel en schade. We investeren heel veel in
verkeersveiligheid en staan vervolgens toe om dot letsel en verdriet te laten ontstaan.
Waarom zoveel traditie om zeep helpen
Wordt door professionele afgestoken
Zelf vind ik het vreselijk ,en om de dieren loopt zo veel zwerfkatjes rond ze zijn doodsbang dan
.p.s. heb zelf een zwerfkat binnengenomen.
Zie anders.
Zie eerdere argumentatie.
Zie je ook op T V in vele grote steden,ik vind het ook nog gezellig
Zie mijn toelichting bij de vorige vrasg
Zie vorig antwoord
Zie vorige vraag
Zo houd je het beheersbaar

Weet niet (27%)
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10 ‘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?)
40%

(n=186)
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Zeer mee
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Weet niet

Op stelling 10 ‘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". 25% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (34%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee
oneens






Zeer mee
oneens





Weet niet




Een landelijke afspraak lijkt me duidelijker en beter te handhaven.
Hoe bepaal je in welke wijk wel en in welke wijk niet? Volgens mij bereik je alleen
onenigheid met en tussen inwoners.
Landelijk verbod was beter geweest
Volgens mij is het de gemeenten niet te doen om veiligheid maar om tegemoet te
komen aan klagende bewoners.
Dit is een onzin argument. Het werkelijke argument is dat Grapperhuis zijn naam
en partijnaam niet aan het verbod wil koppelen. angst voor de kiezer, geeft een
slappe knieen.
Graag landelijk per direct verbieden
Liever gewoon landelijk
Dat ligt er aab hoe de gemeente een en ander gaat inrichten en handhaven.
Je weet op deze manier niet hoe je eigen gemeente gaat kiezen hoe om te gaan
met de mogelijkheden .
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11 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=185)
Tip (60%):






































Afschaffen.
Algeheel verbod
Algeheel verbod is duidelijk voor iedereen.
Algemeen verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in de hele gemeente
Alleen de gemeente steekt vuurwerk af met Nieuwjaar!
Alleen in de buurt van de maas en door professionals afsteken.
Alleen siervuurwerk over de hele gemeente roermond toestaan.
Bekendmaking/dreiging procesverbaal vuurwerk tussen 12 en 1. Het wordt dan in elk geval
minder./
Beperk
Besperk de locaties en verhoog de handhaving
Beter handhaven van bestaand verbod. Meeste overlast wordt gedaan door illegaal vuurwerk of
sta al dagen vooraf wordt afgestoken. Dit is al verboden. Beter handhaven dus.
Betrek de vuurwerkminnende bevolking / jongeren bij het maken van plannen.
Betrek de wijkraden/Bewonersgroepen hierbij
Betuttel niet zo
Bied een mooie vuurwerkshow aan en zorg dat die aantrekkelijk gemaakt wordt voor iedereen.
Breng de locatie goed in beeld en overleg met Politie en Brandweer.
Centrale vuurwerkshow op bijv. Maasbrug
Concentreer op enkele centrale plekken en houd toezicht
Dat de gemeente dit zelf in de hand neemt,en een show realiseert
Denk er eerst over na hoe te handhaven indeze
Doe het goed georganiseerd.
Doe het op een plaats in de gemeente en goed gecontroleerd
Doorzetten het vuurwerkverbod
Duidelijke regels/afspraken opstellen nr de vuurwerkafstekers opstellen met consequentie van
niet gehoorzamen hiervan.
Enkel nog afsteken op 1 lokale centrale plaats in stad of dorp
Er worden 2 onderwerpen genoemd. Vuurwerkverbod en veiligheid hulpverleners. Mijn idee is
om binnen een bepaalde tijd vuurwerk afsteken, en kordaat optreden tegen degene die
hulpverleners aanvallen/agressief benaderen. Het 2e punt meer prioriteit heeft.
Eventueel een door de gemeente georganiseerde openbare vuurwerk
Extra
Ga er verstandig mee om en denk er goed over na.
Gebieden aanwijzen om vuurwerk af te steken.. en flinke straffen bij niet handhaven.
Geen verbod instellen
Geen vuurwerk ook geen onschuldge gewonden vooral onschuldige kinderen en oudere mensen
waar bommetje naar gegloid eorden
Geen vuurwerkverbod
Geheel verbod als je de gezondheid van je burgers hoog in je vaandel hebt zitten
Geheel vuurwerkvrij maken en een centraal groot vuurwerk vanuit de gemeente
Gehele gemeente verbod. Geniet van de duisternis en zuiver lucht. een mooiere start van het
jaar is niet denkbaar.
Gemeentelijk vuurwerk afsteken op de Maas
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Gewoon verkoop verbieden
Gezamelijke plekken
Gezondheidstechnisch is vuurwerk onverantwoord
Goede overwegingen maken maar vooral het oudejaarsgebruik in ere houden
Gun de mensen dit pleziertje, auto rijden al dan niet met een slok op veroorzaakt ook vele
ongelukken,
Handhaven (2x)
Handhaven!
Handhaving van welk verbod dan ook is en blijft zeer moeilijk, wordt , zoals met meerdere
verboden , gewoon een welles nietes spelletje. realiseer een proefgebied en bekijk nadien de
voor- nadelen.
Het heeft alleen zin als er streng wordt gehandhaafd en dat laatste is hier ver beneden peil
Het vuurwerk afsteken op een daartoe aangewezen plek, en nergens anders. Boetes bij
overtreding uitdelen.
Hou een vuurwerkshow waar mensen veilig op afstand kunnen genieten en feesten op oud op
nieuw.
Houden zo
Informeer eerst en geef voldoende informatie en ga pas over op maatregelen!
Laat de menssen in hun eer en bemoeien julie je er niet mee
Laat het zoals het is!
Laat mensen die graag vuurwerk zien/afsteken geld in een pot inleggen waarvan veilig vuurwerk
gekocht kan worden, dat onder toeziend oog van bevoegd "gezag" door de mensen afgestoken
kan worden en waarbij het publiek op veilige afstand gehoduen kan worden.
Laat mensen zelf beslissen of ze vuurwerk afsteken. Leg meer focus op de veiligheid van het
vuurwerk in de winkels en doe meer grenscontroles aangaande illegaal vuurwerk
Laat veiligheid voorop staan!
Maak op verschillend plekken in de gemeente gedoogzones
Meer controle
Meer controle op de verkoop. Ook hier veel hogere straffen.
Meer handhaving.
Niet iedere burger tegen zichzelf gaan beschermen .
Niet toestaan in centrum, winkelcentra en verzorgingshuizen
Of helemaal verbieden met een alternatief van één vuurwerkshow of overal toestaan
Offic
Op één plak georganiseerd door gemeente en daarnaast betere handhaving en hoge boetes
naast flinke taakstraffen. Op deze manier kun je het door de gemeente georganiseerd vuurwerk
bekostigen. Zo heb je twee vliegen inéén klap.
Op een plek verantwoord vuurwerk door proffessionals.
Organiseer dan een centraal vuurwerkmoment op één bepaalde plek
Organiseer diverse activiteiten er om heen.
Organiseer een mooi vuurwerk op de maasplassen
Organiseer een mooie vuurwerkshow met professionals
Organiseer een vuurwerkshow
Organiseer een vuurwerkshow voor alle burgers maak er een mooi toegankelijk feest van.
Organiseer op enkele centrale punten in de stad vuurwerk en maakt er een een feestje van
Overlast harder aanpakken, schade laten betalen door daders
Per wijk een centrale plek voor het afsteken van vuurwerk.
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Probeer de mensen er bewust van te maken dat het beter is voor het milieu, de gezondheid,
dieren en niet te vergeten voor de vluchtelingen die hier leven met een trauma. Dat geknal roept
alleen maar akelige herinneringen op. Met het geld dat men ve
Professioneel vuurwerk op de Maasbrug
Regel een plek waar met oud en nieuw vuurwerk mag woren afgestoken.
Snel over gaan tot aanwijzen plaatsen waar vuurwerk kan worden afgestoken
Stop direct en doe wat aan debarmoede in uw gemeente of in de wereld
Streng handhaven.
Strenger controle over te vroeg afsteken (soms dagen ervoor).
Veel aandacht voor dieren
Verbied in ieder geval het steeds gevaarlijker wordende vuurwerk.
Verbod op knalvuurwerk
Verruim je politiemacht, zowel in inzet als in materieel, en pak op die manier de rotjochies aan,
ipv de hele groep te straffen voor het gedrag van individuen.
Voorlichting over rekening houden met de ander. Betrek het jongerenwerk van Wel.kom in die
voorlichting (anders kan de gemeente de goede toon richting de jeugd niet vinden).
Vuurwerk aan de rand van de stad en controle op de soorten.
Vuurwerk afsteken verplaatsen naar gecontroleerde plekken.
Vuurwerk verbieden. Eventueel een proffesionele vuurwerkshow.
Wat ik hierboven al zei. Laat de gemeente om 12 uur vuurwerk afsteken.
Wijk-vuurwerk-plekken faciliteren
Wijs’n plaats aan waar iedereen kan komen
Zie 9.1
Zie al mijn toelichting over dit onderwerp
Zie het antwoord bij 9
Zie mijn eerdere argumentatie
Zoek naar wat een uitdaging is voor zowel de burger als de wijk is. IN vergelijking met als zorg
voor je eigen groenvoorziening en beloon dat ook.
Zorg dat vuurwerk dat verkocht wordt aan de veiligheidsnormen voldoet.

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (28%)
Weet niet (12%)
Toelichting
Tip:




Het systeem wordt binnenkort ingevoerd en nog steeds is niet alles duidelijk
Start het nieuwe jaar met schone lucht en een heldere hemel. De natuurlijke sterren
geven het mooiste vuurwerk.
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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.

13

