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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Nuth 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 67% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer mee eens".
Op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (42%): "De hele gemeente vuurwerkvrij".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten?" antwoordt 62% van de
respondenten: "Toelichting:".
Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 63% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 30% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "4 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het lokale
vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen?" antwoordt 64% van de respondenten: "Tip:".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Nuth, waarbij 24 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 67% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 21% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer
mee
eens



Vuurwerk alleen door professionals na vergunning door gemeente.

Mee
eens



Zoals gebleken, hebben veel mensen en dieren last van vuurwerk. Bovendien door
het toestaan van knalvuurwerk en vuurpijlen werk je nog meer luchtvervuiling en
geluidsoverlast in de hand.
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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 (42%): "De hele gemeente vuurwerkvrij".

Anders, namelijk:


Vuurwerk alleen door professionals na vergunning door gemeente
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2.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=21)
Toelichting (62%):














Alleen een vuurwerkshow op 1 januari van 0.00 tot 0.30 uur. Hier kan de hele gemeente heen
gaan. Liefst in het centrum... of bij de voetbalvelden.
Dat is veiliger
Door vuurwerk toe te staan op openbare plekken, kunnen de voorstander van het afsteken van
vuurwerk hiervan genieten, zonder al te veel overlast te veroorzaken.
Geld verspilling slecht voor het milieu en enorme stress voor veel dieren en gevaarlijk voor
mrnsen
Het is 1x per jaar nu een paar uurtjes. Toen wij jong waren 2 a 3 dagen. Ook toen waren er
oudere en huisdieren en hoorde je niemand klagen. Laat de jeugd ook een dag vuurwerk
afsteken.
Het is al jaren zo je kunt wel alles verbieden
Het vuurwerk is veel te gevaarlijk en wordt door ondeskundigen afgestoken. Beter is om als
gemeente zelf een vuurwerk te organiseren op een vaste plaats in de gemeente, zodat iedereen
daarvan kan genieten zonder overlast en gevaarlijke situaties.
Het woord hinder zegt al voldoende.
Jeugd gooit vuurwerk naar mensen, dieren, auto's en 's nachts wakker door vuurwerk.
Onze hond is doodsbang en raakt volledig overstuur.
Plezier vangnet vuurwerk afsteken weegt niet op tegen de kosten voor de maatschappij
(doden/gewonden/gehandicapten, brand, schade, overlast) en milieu (smog, dieren overstuur)
Totaal verbieden zal niet lukken, maar reguleren naar plaats en tijd lijkt mij een zeer goede zaak
Vuurwerk is feestelijk en kan gecontroleert plaatsvinden door de tijd af te bakenen en bep.
openbare gebieden aan te wijzen

Weet niet (38%)
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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?)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=23)

46%

17%

17%
13%
4%

Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

4%
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 63% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 30% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee oneens



Landelijk verbod is duidelijker.
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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=22)
Tip (64%):















Doe een (steekproef-) onderzoek (niet digitaal) onder bewoners naar hun visie
Een vuurwerkverbod is volgens mij niet te handhaven
Geef duidelijk tevoren aan op welke plaatsen vuurwerk mag worden afgestoken en wat er
gebeurt als men zich er niet aan houdt
Gehele gemeente vuurwerkvrij en hard optreden tegen overtreders
Gewoon verbieden en zelf als gemeente een vuurwerkshow te organiseren door proffs
Gezien het steeds erger en groter wordende vuurwerk... gewoon verbieden maar dan wel echt
toezicht houden.
Laat
Laat het zoals het is oud en nieuw hoort vuurwerk bij. Ook oudjaarsdag mag wat mij betreft van
morgens vuurwerk afgestoken worden. Hoe meer je dingen verbied hoe leuker het is om te
doen. Laat t los
Laten we bij de start van de nieuwe gemeente Beekdaelen dit direkt gaan invoeren
Misschien is het een idee om in iedere dorpskern een plek aan te wijzen waar vuurwerk
afgestoken kan worden, en deze plek te voorzien van controlefunctionarissen die tevens een
adviserende functie hebben op gebied van het afsteken van vuurwerk.
Niet verbieden er wordt toch afgestoken.
Vuurwerk centraliseren en organiseren door overheid zoals bv in de VS.
Vuurwerk op bepaalde plaatsen per kern toestaan
Vuurwerk verbod ook tijdens het jaar. Nu wordt te pas en te onpas vuurwerk afgestoken

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (23%)
Weet niet (14%)
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Nuth
Lokaal vuurwerkverbod
05 juli 2018 tot 13 juli 2018
24
20,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
3 minuten en 7 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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