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.

7 ‘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 7 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 56% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 31% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer mee eens".
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Al levert het maar per gemeente één persoon minder op met oogletsel, dan is het al
de moeite waard. Daarnaast kunnen mensen met slechte longen en
oorlogsverleden weer naar buiten de weken voor de feestdagen, maar vooral met
oud op nieuw
Als je ergens loopt of fiets knalt het soms lang je heen dan praat ik nog niet over de
hond
De roep wordt steeds groter, ook door artsen. Er vallen nog teveel doden en
gewonden. Plus de agressie neemt toe. Maar de politiek durft geen standpunt in te
nemen, bang om hun "populariteit" te verliezen.
Eigenlijk alleen voor het knalvuurwerk, de pijlen zijn over het algemeen geen
probleem.
Had al veel eerder in gebruik genomen moeten worden. Gevaar ? moet niet voor
iedereen te koop zijn en dan ook nog gebruikt worden door mensen die er geen
verstand van hebben. Het verbod op vuurwerk maakt misschien het ziekenfonds
weer goedkoper.....
Het is daarnaast zeer milieubelastend.
Veel ongevallen en brandgevaar.
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Vooral voor de huisdieren zou dit zeer fijn zijn.
De negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid en de dieren wegen niet op tegen
de zogenaamde vreugde van zelf afsteken van vuurwerk.
Ik snap dat het voor jongeren elk jaar geweldig is, maar het word steeds onveiliger,
nog maar niet te spreken over de dieren die elk jaar weer gruwelijke angsten
uitstaan
Verbied de verkoop van gevaarlijk vuurwerk landelijk dan weet iedereen waar die
aan toe is, is duidelijk.
Vuurwerk is een probleem dat alleen met handhaving kan worden aangepakt , dan
ook grote boete geven.
.......
Het hele jaar door hoor ik geknal, Waar komt dat vandaan en is hier geen toezicht
op.
Kan alleen als handhaving grote pakkans levert. Anders nutteloos.
Kan, maar er moet ter plaatse dan ook gecontroleerd kunnen worden. Ik ben zeer
tegen dat gevaarlijke vuurwerk( wordt alleen maar erger)
Steek zelf ooit vuuwerk af heb er niet echt overlast van
Wel alleen op knalvuurwerk
Ik heb er best wel last van maar weet ook dat een aantal mensen het heel leuk
vinden. t zou fijn zijn als het echt tot de uren van oud en nieuw beperkt zou kunnen
worden.
Dan is het voor iedereen te overzien. Nu begint het (illegale) geknal al in
oktober/november. Dit los je vrees ik niet op met een vuurwerkverbod.
Ik vind dit toch meer iets wat op gemeentelijk niveau geregeld kan worden, daar
heeft men (hopelijk) toch meer zicht op 'beruchte' plekken en mensen en kan je
veel gerichter een gebiedsverbod uitvaardigen, om nou iedereen in den lande de
dupe te laten worden lijkt me wat veel gevraagd
Is niet te handhaven
Ook hier geldt hetgeen ik bij het onderwerp respect heb geschreven. Algemene
maatregel zullen de werkelijke daders niet tegenhouden . Controleren en handhavn
wel, maar dan ook effectief: met voldoende mensen en maatregelen. Nu wordt op
alle gebied gezocht naar algemene maatregelen. Daar liggen de werkelijke daders
niet wakker van. Om gepakt te worden moet je wel heel erge pech hebben die dag.
Dit geldt tegenwoordig voor alle maatregelen die worden uitgevaardigd. Voor de
overheid wel gemakkelijk. Dat deze in de praktijk niet werken, is een ander verhaal.
waar geen oog meer voor is.
Op een centraalpunt vuurwerk afsteken.
Werkt niet om helemaal te verbieden
Blijf van onze tradities af. Laat de minderheid niet bepalen hoe de meerderheid wil
leven.
Reguleer, dat wel. Gewoon vuurwerk op de 31e van 23.00 tot 01.00 uur. Daarbuiten
boete.
Het grote probleem is de handhaving en bij constatering alle schade verhalen.
Vuurwerk hoort er bij. Maar van mij hoeft het niet om 10 uur naar liever om 21 uur
of zo.
En geweld tegen hulpverleners. Dat tuig wat de hulpverleners in de weg staat of
agresief gedrag vertoont. AANPAKKEN
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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.

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

(n=279)
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op vraag "8 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (37%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".

Anders, namelijk:















1 centrale plaats waar door professionals het vuurwerk wordt afgestoken.
1 gezamelijk vuurwerk door de gemeente zoals met de kermis
1 mooie vuurwerkshow door de gemeente en verder een verbod
Aanwijzen van pleintjes of straat(delen) in de wijken waar het wel mag
Alleen op bepaalde tijden. Daarvoor en daarna intensief contreoleren. En ook handhaven.
Alleen op bepaalde tijdstippen vuurwerk afsteken
Alleen tussen 19.00 en 02.00 uControle wel gewenst
Centraal vuurwerk
Een groot gezamenlijk vuurwerkterrein
Één grote vuurwerkshow door de Gemeente
Een mooie professionele vuurwerkshow in alle wijken van Venray. En 1 per dorp.
Een vuurwerk show georganiseerd door de gemeente, gekoppeld aan een oudejaars feest met
muziek etc
En centraal vuurwerk door gemeente laten verzorgen
En graag meer handhaving!
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Enkel een groot vuurwerk af te steken door professionals
Enkel vuurwerk centraal geregeld op vast tijdstip
Enkel vuurwerk toestaan op een bepaald aantal openbare plekken
Enkele pleinen in de wijken en een centraal vuurwerk vanuit de gemeente
Geen vuurwerk in en rondom centrum
Geen vuurwerkverbod, dit is niet te handhaven. de gemeente biedt een vuurwerk aan, waar het
prive vuurwerk bij in het niet valt. Hierdoor zal op termijn iedereen er achter komen dat eigen
vuurwerk niet interessant is en dat het beter en gecontroleerd wordt door de gemeente.
Gemeente gaat vuurwerk afsteken om 00.00. Uur.
In principe vrij, wel korte tijden waarop dit afgestoken mag worden, bijv. 23.00-01.00
Je zou bewoners zelf stukken unnen laten afzetten waar hun het gedoogd vinden om vuurwerk af
te laten steken. meer gezamenlijke verantwoordelijkheid.en dit maakt natuurlijk de sociale
controle beter...
Laat de stad zelf een grote vuurwerkshow geven. Zoals vroeger met de kermis.
Liefst geen vuurwerkverbod
Meer handhaving. Buiten de tijden afsteken is de pakkans nu minder als 1%
Niet meer de gehele dag mogen afsteken maar alleen tussen 00.00 en 01.00
Op "ingerichte" plaatsen gecontroleerd, dus onder toezicht vuurwerk organiseren
Op 1 plaats in de gemeente vuurwerk afsteken
Op 1 plaats, De Wetteling, gemeentelijk vuurwerk afsteken.
Op een centraalpunt
Per wijk een vuurwerkgebied op centrale plaats voor goede zichtbaarheid en minimale overlast
Plekken aanwijzen waar het wel mag bv grasvelden aan rand wijken ed
Siervuurwerk door professionals laten afsteken, op 1 centrale plek in ieder dorp.
Strengere eisen tav het soort vuurwerk dit beter handhaven en boetes bij overtreding fors
verhogen
Terug naar hoe het vroeger was, tussen 0.00-02.00 uur (of zoiets)
Uitsluitend vuurwerk tussen 23.00 en 01.00 tijdens jaarwisseling
Verantwoordelijkheid bij ouders en of hardere aanpak voor diegene die het afsteken. Niet alles
bij gemeente leggen maar bij de verantwoordelijken. En anders keihard aanpakken van de
wangedragers.
Vuurwerk georganiseerd door de gemeente op een vaste plaats, voor de duur van 30 minuten
Vuurwerk op 1 plaats in word afgestoken
Vuurwerk vanaf 24u tot 1uur s;nachts
Vuurwerk vrij afsteken van 23.00 tot 01.00 uur
Vuurwerkshow
Wel een punt waar vuurwerk op een veilige manier wordt afgestoken per dorp.
Zoals ik al schreef. Handhaving in de periode voor én na oud en nieuw. Dat zou al een hoop
schelen.

Toelichting




......
Al heb ik ook een hekel als jongens op straat rotjes gooien enzo maar toch leuk dat het mag 1x
per jaar. ik doe het nooit vind het ook echt zonde geld maar ja
Alle tradities worden de laatste jaren onder de loep genomen. Waarom. Dit is een prachtige
traditie die in stand moet blijven. Pak het illegale vuurwerk maar aan dat veroorzaakt het meeste
overlast maar daar hoor je nu niemand meer over omdat dat meer geld kost ivm politie inzet die
het kabinet niet wil betalen omdat er miljoenen in Groningen moeten worden gestopt ipv
veiligheid in het hele land..
4






















Alles wordt zo betutteld, door iets te verbieden wordt het juist aantrekkelijker.
Als je enkele open plekken laat loopt het op een gegeven moment toch naar andere plekken en
heb je het toch waar het niet mag
Behalve menselijk leed is het milieubelastend. Dieren raken ontregeld.
Dat ligt er ook aan wat onder openbare plek verstaan wordt, de straat is ook een openbare plek.
Maar de bedoeling is neem ik aan een plein in het centrum oid.
Eb dan de hele oudejaarsdag! Handhaven is toch niet mogelijk.
Er moet strenger gecontroleerd worden op kinderen die afsteken, veiligheid gaat voorop!
Verder betere voorlichting hoe je veilig met vuurwerk omgaat
Er zou net als bij de kermis een groot professioneel vuurwerk georganiseerd kunnen worden
door de gemeente, voor de iedereen die dat wil zien in plaats van!
Geen vuurwerk . wel door de gemeente geregeld.
Iedereen moet mits het mogelijk is om binnen vast gestelde tijd het moeten kunnen afsteken dit
ook ivm het respect voor verschillende culturen binnen onze samen leving.
Ik vind vuurwerk , vooral knalvuurwerk super asociaal en gevaarlijk .
Laat de jeugd samenwerken om mooi vuurwerk samen af te steken op een openbare plaats waar
iedereen naar toe kan. Jeugd soos of via middelbare scholen. Geef ze de verantwoordelijkheid en
het zal een mooi samenspel zijn.
Totaal vuurwerk verbod.
Veiljger.
Vuurwerk wordt georganiseerd en uitgevoerd door de gemeente, de brandweer oid. Niet meer
particulier.
Vuurwerk zelf heb ik geen probleem mee, maar wat je vaak ziet is een gigantische hoeveelheid
smog die optreedt vanaf 00:00 uur en daarna dat een geheel gebied op 1 januari een compleet
nieuwe kleur gekregen heeft door wat er allemaal achter blijft van het vuurwerk. Door dit te
concentreren op een aantal plaatsen is hier veel beter mee om te gaan.
Voordat deze plaatsen toegewezen kunnen worden moeten wel allemaal in en om die plekken
hiervoor toestemming geven, omdat hierbij wel meer overlast kan optreden. Hiermee kan dan
ook geen opt-out principe werken, maar alleen een opt-in principe kan werken. Dus eerst moet
iedereen aangeven dat ze er geen probleem mee hebben en zeer zeker NIET dat mensen moeten
aangegeven dat ze het niet willen.
Zeer slecht voor het milieu.
Zeker geen vuurwerk in het centrum ,de mensen die daar wonen hebben al zoveel overlast van
de activiteiten die daar gegeven worden .dan kun je wel zeggen dan moet je daar niet gaan
wonen maar de woningen daar zijn voornamelijk voor ouderen die niet anders kunne dan daar te
wonen
Zie toelichting vraag 7.
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8.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=239)
Toelichting (52%):


































Alle
Alleen algeheel verbod is controleerbaar en handhaafbaar
Alleen op openbare plekken is te ruim (elke openbare weg is immers een openbare plek).
Alles onder toezicht en op beveiligde plekken
Als bekend is dat de pakkans veel groter is zal het afsteken buiten de tijden minder worden.
Als je het overal gaat verbieden dan heeft het toch geen zin met zoveel illegaal vuurwerk. Denk
dat er dan nog meer illegaal vuurwerk komt terwijl je dit juist minder wilt..
Als je regels gaat opleggen moet er ook gehandhaafd worden. Gemeente Venray handhaaft
alleen als ze er zelf voordeel bij hebben en anders wordt er niet gehandhaafd
Als normaal burger kan ik dan nog over veilig de straat
Beetje regulering kan geen kwaad.
Belangrijk is dat voor iedereen dezelfde regels gehanteerd worden en niet dat je b.v. in Venray
geen vuurwerk af mag steken en in b.v. Horst aan de Maas overal wel en in Deurne alleen op
bepaalde lokatiesg
Ben gewoon tegen, het is vervuilend, agressiebevorderend en zeer dieronvriendelijk
Ben niet voor een verbod.
Ben tegen vuurwerk vooral door de overlast en mileuschade.
Beter beheersbaar en minder zooi in de straten
Betere handvaing en controle
Betere kwaliteit dus veiliger, controle zodat veiligheidsaspecten gehandhaafd blijven voorts is het
een maximale tijdslimiet gebonden, ter voorkoming van geluidsoverlast
Betutteling
Centraal en overlast beperkend
Dan kan je handhaven
Dan kan men het ontwijken
Dat geeft minder overlast en vernielingen
Dat geknal de hele dag overal wordt je gek van
De controle is lastig last iedereen die het wil vuurwerk afsteken binnen tijd grenzen maar wel
veilig vuurwerk
De essentie van ritueel is meer mannelijk krachtsmeting geworden. Geld en knallen. Macho en
consumptief. Geen schoonheid van een ritueel dat de boze geesten moet verjagen. Het
tegendeel is waar. Comsumptef en macho. Armoede in de cultuur.
De gemeente heeft dan "het vuurwerk" in de hand,dus ook flink inzetten op handhaven
De meeste ongelukken gebeuren door onachtzaamheid. Skieën buiten de piste mag ook niet en
toch doen duizenden mensen dit met alle gevolgen van dien. Denk aan Friso. Je moet de grote
meerderheid het plezier niet ontnemen door een stel malloten.
De overlast en het gevaar voor letsel is misschien nog meer, in ieder geval directer aanwezig dan
bij het roken
Denk aan het milieu
Door een vuurwek verbod kun je bete en sneller overlast indammen.
Er is dan enige controle, maar niet te veel. Er zijn momenten dat mensen zich ook een beetje
moeten kunnen laten gaan. Als er geen uitlaatkleppen zijn, neemt de agressie alleeen maar
verder toe
Er moeten landelijke regels komen
Er zijn geen sactie's
Geen verbod
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Geen enkel argument te bedenken voor de huidige “alles moet maar kunnen” mentaliteit. Als
iemand er last van heeft is dat zijn probleem. Ik verwacht bescherming en regulering van de
overheid!
Geen knalvuurwerk
Geen toestanden met dronken, onvoorzichtige mensen of onverantwoordelijke ouders die hun
kinderen gevaarlijk vuurwerk laten afsteken, geen agressie, duidelijkheid!
Geen verbod
Geen vuurwerk meer alleen door profs
Gemeente gaat vuurwerk afsteken om 00.00. Uur.
Gemeente zelf mag plekken bepalen
Gewoon laten aansteken. Is ieders eigen verantwoordelijkheid. Wel handhaven bij vernielingen
en mensen bekogelen met vuurwerk.
Grote gemeentelijke vuurwerkshow geven. En geen vuurwerk meer in woonwijken of centrum.
Handhaving op alles wat wordt afgestoken voor en na deze vuurwerkshow
Hardnekkige traditie is moeilijk terug te dringen, moet geleidelijk
Het begint met betere handhaving, beboet mensen die buiten de officiële tijden vuurwerk
afsteken zwaar. De tijden moeten sowieso veel krapper: op 1 januari om 0:00 tot 02:00 en dan
klaar. Verder moet er een beperking komen aan de hoeveelheid en sterkte van het vuurwerk.
Laat iedereen die vuurwerk af wil steken zich registreren. Hang er een bepaald quotum aan vast.
Iedere winkel moet iedere aankoop registreren, quotum vol (bijvoorbeeld een aantal zware
projectielen, of veel klein vuurwerk) is niet meer mogelijk om nog meer aan te schaffen.
Het heeft iets feestelijks, maar is onvoorstelbaar duur. Miljoenen vliegen jaarlijks de lucht in,
terwijl dit geld veel beter besteed zou kunnen worden. Helemaal geen vuurwerk vind ik dan weer
net teveel.
Het is veiliger voor iedereen
Hoort er gewoon bij
Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, bij misdragingen zwaarder straffen
Iedereen moet het mogen, niet een deel niet dat is niet eerlijk en het is maar 1 keer per jaar.
Meer controle op veiligheid zou beter zijn.
Iets verbieden werkt niet, geef meer informatie, ga samen met jongeren vuurwerk afsteken
Ik begrijp deze vraag niet.
Ik ben tegen vuurwerk, afgestoken door jan en alleman. vuuwerk afsteken, ok, maar wel door
mensen die weten wat ze doen. die het doen omdat het hun beroep is.
Ik denk toch dat er een landelijk vuurwerkverbod moet komen weet iedereen waar hij aan toe is.
Zal in het begin moeilijk zijn maar op een gegeven moment gaat dit vanzelf.
Ik mis nog steeds de handhaving, het is tegenwoordig alleen maar praten en pappen en nat
houden. Dat werkt blijkbaar niet bij de jeugd, dus HANDHAVEN!
Ik steek zelf geen vuurwerk, maar vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw !!!!Als het verboden wordt,
dan wordt het illegaal afsteken alleen maar erger.
Ik vind zelf niets aan vuurwerk. maar gun degene die dat wel leuk vinden ook hun plezier maar
dan wel alleen op oudjaars/nieuwjaarsnacht.
Ik wil de liefhebbers de vreugde van vuurwerk niet ontnemen, maar de overlast door het overal
toe te laten (en de gevaren) zijn te groot
Ik zou veel liever een landelijke regeling hebben, dat is veel duidelijker voor iedereen, en het
maakt handhaving een stuk gemakkelijker als het nergens mag.
Ik zou vuurwerk totaal verbieden
Is nog maar de vraag
Ivm verschillende geloven moet het mogelijk zijn om vuurwerk te kunnen en mogen afsteken.
Je kun niet van mensen verwachten dat ze snachts allemaal naar 1 punt komen om vuurwerk te
zien, lijkt mij moeilijk te organiseren.
7













































Je kunt beter landelijk de zelfde afspraken maken
Kan iedereen ervan genieten, lopen elkaar niet ondersteboven waardoor dan ongelukken
gebeuren
Laat het gewoon bij het oude en verander eens niets aan tradities.
Landelijk regelen. duidelijkheid voor een ieder is van belang
Laten zoals het is! Mensen die zelf niet opletten, hebben pech, net als in het verkeer!
Meer toezicht en veiligheid
Meer toezicht in de uren dat afsteken nog verboden is. Lik op stuk.
Meer veiligheid
Meer veiligheid voor mens en dier
Meer veiligheid, minder overlast
Minder ongeluken en rommel die niet altijd word opgeruimt.
Minder ongelukken / geen bange dieren meer en ik ook niet meer bang
Minder schade en overlast Creëeren door minder vuurwerk.
Niet elke gemeente heeft dezelfde benodigde aanpak
Niet inrichten
Niet te handhaven net als de rommel bij de afval plaatsen. te softe benadering.
Nu ervaar je overal vuurwerkpijlen, knallend vuurwerk etc. soms zelfs halve bommen. Door het
gericht te organiseren staat de veiligheid al voorop en kan toch iedereen van een dergelijk
mooier en professioneler vuurwerk MEER genieten
Om de kosten van ongevallen te voorkomen. Politie brandweer en ambulance personeel kunnen
ook rustig oud en nieuw vieren
Omdat er mensen zijn die toch vuurwerk afsteken al wordt het totaalverboden
Omdat illegaal afsteken altijd zal blijven.
Omdat op die manier de mensen die er niets mee te maken willen hebben er ook niet verplicht
mee te maken krijgen.
Op deze manier kan er per gemeente maatwerk worden geleverd
Op een gecontroleerde en veilige openbare plek
Overal geen vuurwerk.
Overlast be
Overlast verminderen, aantal verwondingen verminderen, Minder belastend voor milieu
Rottigheid gebeurt er toch en dat onderdruk je niet met een centrale vuurwerkplaats
Schept duidelijkheid en overtredingen zijn meteen helder
Te veel risisco op letsel en gevoel van onveiligheid
Te veel slachtoffers bij het afsteken en slecht voor milieu
Toezicht O zo belangrijk in deze maatschappij
Totaal verbod is enige controleerbare om te handhaven, al het de andere alternatieven is
moeilijk te handhaven
Van één grote vuurwerkshow kan ook iedereen genieten en vallen er minder/geen gewonden.
Vanwege de veiligheid voor huis(dieren) je kunt bijna onmogelijk je bange hond uitlaten!!!
Veel minder overlast en veiliger
Veel veiliger, minder overlast en milieuschade.
Veel verontreiniging na oud/nieuw dat niet opgeruimd wordt.
Veilig uitgaansgebied
Veiliger en rustiger voor mens en dier
Veiliger voor iedereen.
Veiliger, zeker voor toeschouwers
Veiligheid
Veiligheid en mileu
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Veiligheid staat voorop
Veiligheid, dieren
Velugheid staat voorop! Rustbewaking voor kleine kinderen en dieren!
Volgens de regels
Volledig afschaffen lijkt me niet nodig, te ingrijpend in een keer en leiden tot meer illigaal
afsteken. De tijd om af te steken verkorten en eventueel door de gemeente aangeboden
vuurwerkshow zal leiden tot meer veiligheid
Voor de eigen veiligheid
Voor sommige mensen is het een hobby, prima. Maar zonder overlast voor anderen.
Vuurwerk afsteken alleen toestaan in bepaalde zones zorgt voor minder overlast
Vuurwerk hoort bij oud en nieuw
Vuurwerk hoort soms
Vuurwerk is mooi om naar te kijken. Overlast wordt in mijn ogen gemaakt in de tijden overdag.
En dan vooral met knalvuurwerk.
Vuurwerkshow minder overlast
Vuurwerkvrij en centrale vuurwerkshow op een of enkelle locaties
We moeten het niet overdrijven. Gewoon zorgen dat het af te steken vuurwerk voldoet aan de
eisen
Zie boven.
Zie bovenaan
Zie eerder
Zie eerder omschreven
Zie toelichting bij vraag 7
Zie voorgaande antwoorden
Zie vorige vragen
Zie vraag 8
Zie vraag 9
Zo wie zo van wegen de honden
Zou Landelijk moeten zijn.

Weet niet (48%)
Toelichting
Toelichting: 


Beter voor mens en dier
Door een opt-in principe zijn mensen niet verplicht om actie te ondernemen als ze
geen last willen hebben van vuurwerk. Omdat ze bijvoorbeeld er zelf niet tegen
kunnen, dieren hebben die er niet tegen kunnen of gewoon helemaal niets hebben
met het vieren van nieuwjaar.
Ik zelf heb overigens geen problemen met vuurwerk, steek het zelf niet af maar
zou wel een opt-in afgeven voor waar ik woon.
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Weet niet



Voor alle maatregelen, die worden afgekondigd, geldt, dat de effectiviteit afhangt
van de controle en handhaving. Daar ontbreekt het door bezuinigingen en gebrek
aan geld op alle gebied waar die maatregelen van toepassing zijn, aan. De overheid
wil alles regelen, maar heeft geen geld over voor voldoende controle. Dit is al jaren
zo. En dientengevolge vind ik de overheid ook verantwoordelijk voor het gebrek
aan respect, het zich niets aantrekken van verboden of geboden en omgaan met
medemensen. Normen en waarden zijn grote woorden, ook van de overheid. Maar
die wordt in deze tijd afgemeten in euro's. Verder kennen ook de overheden geen
normen en waarden meer. Zie ook de thuiszorg en de hulp voor ouderen. Zie
bijvoorbeeld ook "Beukenrode". De mensen zitten voortaan alleen op hun
kamertje. Kijk niet naar mooie woorden, maar naar de praktijk. Met mooie
woorden wordt beleid gemaakt. De praktijk achteraf is dan niet belangrijk meer
!!!!!!!!
Zie eerder




.......
Snap de vraag niet
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9 ‘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=266)

35%
30%

30%

24%

25%
18%

20%

14%

15%

10%

10%

4%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 9 ‘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". 24% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (30%) is: "Mee eens".

Toelichting
Mee eens








.....
Dat geldt dan alleen voor gemeentes waar een vuurwerkverbod is, in Venray is dat
niet heb ik begrepen, dus dan schiet je er verder niets mee op.
Hoop dat het gaat werken.
In iedere wijk op een centraal punt
Minder overlast en irritant geknal. Handhaven vanaf 6 uur 's avonds bij geen
centraal punt.
Mits er gehandhaafd word

Neutraal





Alleen als er streng gestraft wordt op illegaal afsteken
Dit kan de gemeente niet aan. Geen goede organisatie in zich.
Zo’n verbod zorgt niet automatisch voor balans. Ook hierbij staat of valt het slagen
bij handhaving.

Mee
oneens



Het begint bij de persoon die vuurwerk afsteekt. Meer voorlichting en handhaving
bij misbruik
Onduidelijk waar wel en waar niet.
Veiligheid valt of staat met het soort vuuwerk en hoe er mee omgegaan wordt, dus
staat volledig los van de locatie.




Zeer mee
oneens





De kans dat het mis gaat en er vallen doden of gewonden, blijt hiermee aanwezig.
Dus als je in venray woont heb je pech en als je in het veulen woont mag je voor je
deur afsteken? Eerlijk verdeeld hoor!
Handhaving is alles, en die is er in Venray niet!
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Het meeste overlast wordt veroorzaakt door illegaal en te vroeg afgestoken
vuurwerk. Hierop nog meer handhaven lijkt mij de enige oplossing.
Aan de grenzen meer controleren en een betere controle bij de douane.
Ik denk dat het soort vuurwerk belangrijk is voor de veiligheid en hoe er mee wordt
omgegaan. Het vaststellen van een locatie kan helpen voor controle. Daar
tegenover staat dat de rest van de gemeente dat ook op het verbod gecontroleerd
moet worden. Ik denk dat daar zeer veel mensen voor nodig zijn om dat effectief te
doen.
Is dit er dan op dit moment?
Niet alles bij een centraal orgaan leggen. Hte begint bij opvoeding Langzamerhand
wordt de opvoeding overgenomen door allerlei regels in te voeren. Op zich niet
verkeerd, maar leg het veel meer bij de ouders. Zij zijn verantwoordelijk voor hun
kinderen.
Slap Beleid
Zie eerdere opmerkingen.
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10 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=242)
Tip (44%):











































Afschaffen en misschien op een plek wat vuurwerk door specialisten af laten steken
All
Alleen buiten bewoond gebied plaats aanwijzen!
Alleen door Profesionals Geen Partieculieren meer
Alleen op enkele aangegeven plaatsen, beveiliging aanwezig
Alles verbieden , alleen siervuurwerk op paar centrale plekken , en dan gecontroleerd afstekken .
Als het niet anders kan er zijn pleinen en parken genoeg in Venray om gezamelijk vuurwerk af te
steken gecontroleerd
Betere handhaving
Betrek de "liefhebbers" bij de organisatie van het vuurwerkfestijn
Bewoon invoeren.
Blijven waarschuwen voor de gevaren van onoordeelkundig gebruik en veiligheidsbril
Centraal afste
Centraal afsteken
Centraal punt vuurwerk afsteken
Centraal vuurwerk afsteken of verbieden
Centraal vuurwerkshow door professionals. Nieuwjaar vervangt dan het vuurwerk met de kermis.
Centrale plek aanwijzen, waar de overlast beperkt is.
College en raad...durf twe kiezen!!!!
Contro
Denk aan de dieren enoudere mensen
Die vuurwerk ilegaal afsteekt . daags na nieujaar alles laten schoonmaken.
Duidelijk communiceren over het waarom
Durf een standpunt in te nemen en wacht niet totdat het te laat is.
Een groot vuurwerk georganiseerd door de gemeente
Een groot vuurwerk op een centrale plaats
Ervaringsd
Geen geld aan uitgeven of veel inzetten op handhaven.
Geen knalvuurwerk
Geen verbod
Geen verbod alleen landelijk geen knalvuurwerk en bij overtreding zwaar staffen.
Gemeente gaat vuurwerk afsteken om 00.00. Uur.
Handhaaf de tijdstippen waarop het mag worden afgestoken.
Handhaaf in de winken op jongeren die vuurwerk naar mens en dier gooien
Handhaaf meer tijdens de verbodsuren en verkoop alleen net voor de toegestane uren
Handhaven en spullen in beslag nemen.
Handhaving isvanzeer grootbeleggers, wordt tot ophedenniets aangedaan
Handhaving zodat vuurwerk niet te vroeg afgestoken wordt
Het lokale verbod met gorede argumenten onder de aandacht brengen
In geen geval op parkeerplaatsen en bij winkels.
In het centrum een feest waar iedereen zich verzameld en plezier heeft en samen voorwerk
kijken je ziet nu al in meer gemeentes.
Invoeren!
Jongeren onder 18jr geen vuurwerk afsteken zonder ouderbegeleiding
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Kijk naar de behoeften (n.a.v. gebeurtenissen voorgaande jaren)
Kijk naar vraag 8
Knallen de hele dag door
Laat de jeugd hun gang gaan, maar geef hele goede voorlichting en regels wat wel en niet mag !!!
Laat iedereen vuurwerk afsteken als men dat wil, maar zorg voor goede handhaving.
Locaties genoeg open parkeerplaatsen grasvelden industrieterreinen
Lokaal ondr toezicht
Luister naar de mensen en als je niets hoort van mensen ga er dan vanuit dat er geen last van
willen hebben
Maak een klaalijn
Maak van vuurwerk afsteken een show. door ervaren mensen.
Meer
Meer handhaving
Meer handhaving en leeftijdgrens voorhanden hebben
Niet doen (2x)
Op een plaats vuurwerk afsteken.
Op heel veel punten de mogelijkheid bieden om vuurwerk te mogen afsteken.
Organiseer 1 groot professioneel vuurwerk in de gemeente.
Organiseer een gezamenlijk groot vuurwerk in het centrum. Kosten verrekenen in belastingen.
Organiseer vuurwerkshow. Maak het hier gezellig en prettig om elkaar te ontmoeten.
Ouders betrekken en verantwoordelijk stellen
Overal vuurwerk verbieden creëert juist meer illegaal vuurwerk vanuit het buitenland. Dit moet
juist minder in plaats van meer.
Pak het goed aan met handhaving, zonder uitzonderingen, of laat het zo als het nu is
Pak illegaal vuurwerk keihard aan maar blijf van het legale vuurwerk af.
Panische dieren en vuurwerk is voor oorlog
Probeer eerst eens te handhaven in de tijden dat vuurwerk afsteken verboden is.
Probeer het gewoon een paar keer en ga dan evalueren door de bevolking te vragen hoe men
het heeft ervaren. Ook kun je dan bekijken of het veiliger erop is geworden, minder slachtoffers
etc.
Probeer niet alles te regelen! Richt je meer op advies geven
Reageer allert op signalen vanuit de bewoners, ga erop af en wacht niet af.
Regels betekent controleren en handhaven. Dit lukt het hele jaar door niet en laat staan op een
dergelijk tijdstip
Snel de knoop door hakken dat iedereen ook weet waar hij aan toe is.
Snel invoeren
Snel werk maken van een particulier vuurwerkverbod.
Sta geen vuurwerk rond kermissen ed toe. Geef eindelijk eens het goede voorbeeld!
Steek alleen in het dorp van Venray vuurwerk af en ga het verbieden in de woonwijken
Steek als gemeente net in de jaren zestig centraal vuurwerk af
Streng optreden
Strenger handhaven op overtredingen. Hoge boetes
Toelichting op scholen en samenwerking en leren eigen verantwoordelijkheid te nemen door
samenwerking. Verbieden maakt aantrekkelijk=dom dus.
Van 23.00 tot 01.00 uur vuurwerk
Vaste plek of georganiseerd, stoppen met lukraak afsteken overal en nergens
Verbied knalvuurwerk en gevaarlijk vuurwerk en laat de mensen genieten van mooi
siervuurwerk. Je kunt niet alles verbieden
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Verbieden heeft geen zin. Wel heeft het zin om een alternatief aan te bieden zoals eerder
omschreven.
Verbieden.
Verbiedt het, er vallen elk jaar te veel slachtoffers
Verbod en op 1 plek professioneel vuurwerk
Verde
Volhard en kies uiteindelijk voor veiligheid voor iedereen door het te verbieden. Wel moet er een
professioneel vuurwerk tegenover staan, verzorgd door de gemeente, ipv
Vuurwerk op een paar openbare plekken omlijsten met cultureel sociaal evenement
Vuurwerkverguning
Waarom is er in Venray geen vuurwerkverbod ingesteld???
Wacht eens niet zo lang met een besluit nemen.
Wat mij betreft mag alleen door de gemeente goedgekeurde personen vuurwerk afsteken.
We moeten het niet overdrijven. Gewoon zorgen dat het af te steken vuurwerk voldoet aan de
eisen
Wel ook handhaving erbij
Welke maatregel u ook neemt: controleer dit en handhaaf eens effectief.
Wijs plekken aan waar het mag
Zelf rege;en door gemeente
Zie 8
Zie vraag 8
Zoek afstemming in de regio zodat we geen vuurwerktoeristen krijgen
Zorg dat er iets aantrekkelijks voor in de plaats komt. Spectaculair en centraal: bv om 00.30 uur
in centrum venray op het schouwburgplein
Zorg ervoor dat het aantrekkelijk is voor degenen die zich aan de regels moeten houden om dat
ook te doen
Zorg voor een goed beveiligde plaats waar vuurwerk afgeschoten wordt
Zorg voor handhavers in alle wijken
Zorg voor mooi vuurwerk en niet voor hard vuurwerk, zorg voor vuurwerk verbod op 31-12
overdag!

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (38%)
Weet niet (18%)
Toelichting
Tip:





Alle argumenten gelden ook voor Venray:
het is gevaarlijk, het is slecht voor natuur en milieu, huisdieren hebben er erg
onder te lijden, en het kost kapitalen die beter ergens anders aan besteed
konden worden.
Als de overlast beperkt zou zijn van oudjaarsavond 22 uur tot nieuwjaar 2 uur
dan was het voor iedereen te doen.
Nu begint het al een maand of 2 van te voren en eindigt het pas eind januari.
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Ik heb geen
tip voor mijn
gemeente



Dit geldt overigens ook voor alles, mensen zijn niet in altijd in de gelegenheid om
te zeggen dat ze iets niet willen. Soms weet men zelfs niet dat de mogelijkheid
bestaat.
En met deze mensen moet ook rekening worden gehouden en niet alles door
moet drukken.
Mocht men wel willen dat iets doorgedrukt wordt dan zal men de mensen waar
het invloed op heeft, dus bijvoorbeeld cirkel van 250/500 meter rond locatie,
moeten contacteren en vragen wat deze er van vinden. Kan wel uitgevoerd
worden via mijnoverheid.nl bijvoorbeeld, maar weer niet via een algemene
nieuwsbrief waar te veel informatie instaat die niet van belang is voor de
betreffende persoon.
Van de schoonheid en de troost is niet veel meer over. Het is vooral wat van de
mannenwereld en geld verdienen. De rest is rotzooi. Vuurwerk kan echt kunst
zijn en mooi. Verwondering en troost bieden. Nu is het
consumptief/machocultuur. Armoede dus.
Ik denk dat de meeste mensen gewoon zelf vuurwerk willen afschieten en dat de
gemeente dat prima zal vinden. Als de gemeente maatregelen neemt zal ze daar
ook verantwoordelijkheid voor moeten nemen.
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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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