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Samenvatting
Jaarwisseling
Op vraag "1 Hoe bent u van plan de komende jaarwisseling te vieren?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Ik overweeg het alleen met het huishouden te vieren". Ook antwoordt 40% van de
respondenten: “Ik overweeg het thuis met een klein gezelschap te vieren (eigen huishouden +
maximaal aantal toegestane gasten)” Zie pagina 5.
Op stelling 2 antwoordt in totaal 80% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
9% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Zeer mee
eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens". Zie pagina 7.
Vuurwerk
Op vraag "3 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende
jaarwisseling?" antwoordt in totaal 62% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt
35% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Zeer positief".
Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief". Zie pagina 8.
Aan de hand van vraag "3.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" komt de volgende top 3 naar boven:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast en behouden hun veilige en vertrouwde leefomgeving
(92%)
2. Vuurwerk is zonde van het geld voor de gemeente (denk aan schade herstellen aan
straatmeubilair, brievenbussen etc.) (73%)
3. Beter voor het milieu (76%)
Zie pagina 12.
Aan de hand van vraag "3.2 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Vuurwerk is traditie (70%)
2. Het is leuk om naar te kijken (53%)
3. Het is leuk om af te steken (43%)
Zie pagina 15.
Op vraag "4 In hoeverre hecht u belang aan de vuurwerktraditie?" antwoordt in totaal 34% van de
respondenten: "(zeer) veel belang". In totaal antwoordt 51% van de respondenten: "(zeer) weinig
belang". Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Zeer weinig belang". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Weinig belang". Zie pagina 17.
Op vraag "5 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod, vuurwerk af te steken?"
antwoordt 62% van de respondenten: "Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik steek (bijna) nooit
vuurwerk af en komende jaarwisseling ook niet". Zie pagina 19.
Op vraag "6 Hoeveel geld bespaart u met oud en nieuw, nu er een vuurwerkverbod van kracht is?"
antwoordt 60% van de respondenten: "Helemaal geen geld, ik geef geen geld uit aan vuurwerk". Zie
pagina 21.
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Aan de hand van vraag "7 Stel, u bent verantwoordelijk voor de handhaving tijdens de jaarwisseling.
Hoe zou u dit aanpakken?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Het inzetten van boa’s en politie (32%)
2. Handhaven tijdens de jaarwisseling is niet mogelijk (28%)
3. Andere aanpak (15%)
Zie pagina 23.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipZuidplas, waarbij 355 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipZuidplas
Hart van Holland
Jaarwisseling
Vuurwerk
Tot slot
4 december 2020 tot 14 december 2020
11
355
5,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15 december 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±5,2%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Hart van Holland.
Op 4 december 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 11 december 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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2. Resultaten
2.1 Jaarwisseling
Het is december, een maand met feestdagen en de jaarwisseling. Door het coronavirus wordt
oud en nieuw waarschijnlijk anders gevierd. Denk aan het houden van de anderhalve meter
afstand, maar ook aan het vuurwerkverbod.

1 Hoe bent u van plan de komende jaarwisseling te vieren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=352)
Ik overweeg het alleen met het huishouden te
vieren

46%

Ik overweeg het thuis met een klein gezelschap te
vieren (eigen huishouden + maximaal aantal
toegestane gasten)
Ik overweeg het thuis met een groter gezelschap
te vieren (eigen huishouden + meer dan het
maximaal aantal toegestane gasten)

40%

5%

Ik overweeg naar een klein, georganiseerd
evenement te gaan

0%

Ik overweeg op vakantie te gaan

1%

Ik ga (waarschijnlijk) werken

2%

Ik overweeg het niet te vieren

7%

Anders

6%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Hoe bent u van plan de komende jaarwisseling te vieren?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Ik overweeg het alleen met het huishouden te vieren". Ook antwoordt 40% van de
respondenten: “Ik overweeg het thuis met een klein gezelschap te vieren (eigen huishouden +
maximaal aantal toegestane gasten)”

Anders
•
•
•
•
•
•
•

Alleen
Door het kansloze vuurwerkverbod, viering in buitenland.
Ga naar een vuurwerkvrij park
Ga naar iemand anders, met het aantal wat mag
Ga naar mijn moeder in Limburg
Gewoon lekker thuis
Ik ga het niet vieren
5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ga het vieren met vuurwerk.
Ik ga zoals altijd gewoon vroeg naar bed
Ik overweeg het elders met een klein gezelschap te vieren (eigen huishouden + maximaal aantal
toegestane gasten)
Ik overweeg het niet, maar weet zeker dat ik het alleen met mijn huishouden vier
Ik probeer het meestal te vieren in vuurwerkvrije gebieden (huisje huren elders)
Ik vier het bij vrienden met een klein gezelschap (2 + 2)
Ik vier het helemaal niet
Ik weet nog niet hoe, wat of waar ik het ga vieren
Overweeg niet, ik vier het alleen met het huishouden.
Ruil van huis met mijn dochter en neem vrienden mee.
She'll
Vier het alleen
Vuurwerkvrij park

Toelichting
•
•
•

Gedrag aanpassen: Als de bereidheid er is om allemaal dit jaar met eigen huishouden
oudejaarsavond te vieren dan zijn we sneller van de Corona af.
Daar kan toch niemand tegen zijn... Dus doe het alstublieft!!!
Het is geen overweging maar een zeker weten
Wij vieren n het met klein gezin; lekker geen aangetrouwde familie.
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De maatregel om anderhalve meter afstand te houden is op 31 december nog steeds van kracht.

2 'Het houden van anderhalve meter afstand tijdens de
jaarwisseling is voor mij geen enkel probleem'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=352)

42%

Mee eens

38%

Neutraal

10%

Mee oneens

5%

Zeer mee oneens

5%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op stelling 2 antwoordt in totaal 80% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
9% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Zeer mee
eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•

‘Knuffelmoment’ beperken tot eigen huishouden
Gewoon doen, gebruik je verstand
Ik woon alleen en vier het alleen, geen probleem voor mij
Verzoek aan alle inwoners van ons land. Doe mee en wees niet zo eigenwijs.
Tip: stel je zelf iets in het vooruitzicht als de Corona echt weg is!

Mee eens

•

Maar ik vermoed dat veel andere mensen hier moeite mee hebben. Dat merk ik
nu al dat je mensen moet aanspreken op het afstand houden onbewust komen
bijv. ouders toch dichterbij. Dit is een natuurlijk iets.

Mee
oneens

•

Afstand houden is niet moeilijk vanwege de beperkte ruimte maar vanwege het
sociale aspect ervan
Ik ga niet met afstand mensen buiten mijn huishouden gelukkig nieuwjaar
wensen.
Maar ik ben het er wel mee eens

•
•
Zeer mee
oneens

•

Gezien de ontwikkelingen met Corona kan eea van 1.5 meter wat mij betreft
afgeschaft.
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2.2 Vuurwerk
Vuurwerk afsteken zit er komende jaarwisseling niet in: de overheid heeft besloten een algeheel
vuurwerkverbod af te kondigen. Zo komt bijvoorbeeld de zorg tijdens deze coronacrisis niet nog
eens extra onder druk en wordt iedereen nog maar eens gewezen op het naleven van de
coronaregels.

3 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod tijdens komende jaarwisseling?
(n=351)
Zeer positief

53%

Positief

9%

Neutraal

3%

Negatief

9%

Zeer negatief

26%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende
jaarwisseling?" antwoordt in totaal 62% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt
35% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Zeer positief".
Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen denk ik dat er veel illegaal en zwaar vuurwerk wordt afgestoken. Wat men
houdt zich toch niet aan de verbod. En er wordt toch niet gehandhaafd te weinig
mensen en zwakke burgemeesters.
Bezorgd om herhaling van vorig jaar: veel onrust en baldadigheid bij WC Dorrestein,
(brievenbussen en appartementen vernield.
De laatste jaren al sinds sept./okt. knallen, vooral 's avonds en 's nachts.
Een algeheel vuurwerkverbod had er van mij al jaren mogen zijn gezien de
(ernstige) gezondheidsschade die mensen oplopen, angstige dieren, schade aan
openbare en privé eigendommen, milieuverontreiniging.
Er wordt al maanden veel vuurwerk afgestoken.... heel veel extreem harde knallen
in de Esse
Gewoon ook aan anderen denken!
‘Wees is lief voor elkaar’
Het is al maanden onrustig met vuurwerk.
Het scheelt een hoop luchtvervuiling en de dieren zijn er blij mee.
Ieder jaar te veel ongelukken, geweld en vernielingen, plus dit jaar de overbelasting
van de hulpverleners.
Ik ben echt dolblij dat er een vuurwerk verbod is. Hopelijk de voorbode voor een
blijvend verbod.
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•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Positief

•
•
•

Neutraal

•

Ik heb door de jaren heen een enorme hekel gekregen aan het afsteken van
vuurwerk weken voor Nieuwjaar. Dieren zijn doodsbang, het is slecht voor het
milieu etc etc.
Mijn beste jaarwisseling: Engeland, iedereen op marktplein en om 12 uur werden er
tasjes geopend met enkele glaasjes en een drankje om met elkaar te toasten.
Daarna een prachtige vuurwerkshow van de gemeente. Was het hier maar zo.
Om de druk op de mensen in de dienstverlening te beperken( zorgverleners en
politie).
Overweging: als blijkt dat we ons gedragen, het rustig blijft mede door strenge
handhaving; dan hebben we een mooi uitgangspunt voor totale afschaffing
afsteken vuurwerk. Het economisch belang moet wijken voor belangen als
gezondheidszorg, milieu, klimaat, dierenleed en schadeclaims ten gevolge van
vuurwerk.
Vind er niks meer aan veel te harde knallen
Voorstander van permanent verbod. Vuurwerk zorgt alleen maar voor overlast.
Kappen ermee.
Vuurwerk afsteken zorgt voor extra overtreding anderhalve meter maatregel
Vuurwerk zijn explosieven die jaarlijks misbruikt worden bij de mishandeling van
dieren, het vernielen van gemeentelijke of persoonlijke eigendommen en daarnaast
het gevoel geven dagenlang in een oorlogsgebied te wonen wat vooral voor dieren
en oudere mensen (die de oorlog hebben meegemaakt) maar ook
huisdiereigenaren enorm stresserend is. Daarnaast is het zeer slecht voor het
milieu en de gezondheid om maar niet te spreken van het aantal ongelukken waar
menselijk en dierlijk letsel uit voort komt (en dus indirect ziektekosten
verzekeringen duurder door worden).
Vuurwerkvandalisme is al jaren in groot probleem in Nederland en het wordt alleen
maar erger. Nergens ter wereld gebeurt wat hier allemaal kan: rellen,
brandstichting, vernieling, groot aantal gewonden etc. Van mij mogen ze er 100%
mee stoppen, te beginnen de komende jaarwisseling!!
We hebben onze 3 kinderen opgevoed met volledige afstand van het in het bezit
zijn én afsteken van vuurwerk.
Zou vanaf nu eigenlijk altijd moeten gelden. Kost waanzinnig veel geld dat zoveel
beter besteed zou kunnen worden. Kost ook veel, onnodige slachtoffers.
Er worden soms 's avond laat of in de nacht zwaar knalvuurwerk afgevuurd en dat
zou aangepakt moeten.kunnen worden.
Ik adviseer 1, centraal door de gemeente georganiseerd, vuurwerk per dorpskern.
Verder alle vuurwerk verbieden én handhaven. Dan hebben de mensen toch nog
iets leuks in Corona-tijd, en het kan op deze manier beheersbaar zijn.
Voor dieren, milieu en menig mens. Als er strenger opgetreden wordt zodat alleen
tussen 0 en 2 uur voorwerk afgestoken wordt, hebben al veel mensen er minder
moeite mee. De hele dag en de hele nacht irriteert.
Dit jaar is het dus anders. We weten nu al dat er in de Molukkenwijk in Moordrecht
voor duizenden euro's aan vuurwerk klaarligt (en er wordt af en toe al mee
"geoefend").
Voor mezelf en ons gezin hoeft vuurwerk niet.
Knalvuurwerk kan wat mij betreft worden afgeschaft. Siervuurwerk is een breed
gedragen traditie, dit kan evt worden vervangen door prof. Vuurwerkshows.
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Negatief

•
•
•
•

•

Zeer
negatief

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•

Door het verbieden van vuurwerk komt er illegaal vuurwerk op de markt wat vaak
zwaarder is met alle gevolgen als het misgaat van dien
Het is een utopie om te denken dat er geen vuurwerk afgestoken gaat worden. Het
is simpelweg niet te handhaven. Nu is de kans op illegaal vuurwerk vele malen
groter en dus is de kans op meer letsel daardoor ook groter.
Positief mbt de dieren. Voor mij hoeft vuurwerk niet. Negatief gezien dit enorme
druk juist gaat geven op hulpdiensten door obstinaat gedrag van degene die wel
hadden willen afsteken.
Van mij mag vuurwerk geheel verdwijnen, maar dit jaar lijkt het mij dat er al zo veel
verboden is zeker voor de jeugd dat men het niet had moeten verbieden.
Ook omdat de leveranciers al het vuurwerk al in huis hebben, nogmaals niet echt
goed over nagedacht en sowieso er laat in het seizoen verbieden
Zeer verkeerd signaal in deze corona periode en dan benoemen dat het is om te
zorg te ontlasten terwijl de plannen om vuurwerk te verbieden al eerdere jaren
voorbij kwamen. Beetje te kort door de bocht. En ik werk zelf in de zorg.
Al maanden hoor je overal illegaal vuurwerk wat dus altíjd verboden is, maar heb
niet het idee dat daar al wat aan gedaan wordt, dan heeft een legaal verbod ook
niet heel veel nut, aangezien de meeste ongelukken veroorzaakt worden door
illegaal vuurwerk
Belachelijk we mogen werkelijk niks en dan 1 dag van het jaar een beetje spanning
hebben en veel vreugde van al de mooie pijlen had toch wel gekund.
En dit is weer 1 van de regels die gelijk gaat blijven .
Net als al die andere regels die goed voor veel uitkomen .
De motivatie om het niet te mogen is onjuist en zeer ongeloofwaardig
Heeft totaal geen zin en levert meer overlast op door illegaal vuurwerk en
vandalisme door brandstichting. Argument om de zorg te ontzorgen is volkomen
onterecht en mist concrete onderbouwing. Normale gezinnen is de lol afgepakt en
de raddraaiers worden gevoed met meer motivatie.
Het is allicht duidelijk voor de handhaving, maar werkt alleen illegale afsteek in de
hand, wat veel gevaarlijker is. Alle maatregelen leveren toch al niet het gewenste
effect, hou dan ook op met zinloze regels opstellen.
Het is de bedoeling de zorg hiermee te ontlasten, daar ben ik het volkomen mee
eens, maar ik heb het vermoeden dat er nu veel meer illegaal vuurwerk komt en
ook veel meer vernielingen en vechtpartijen. M.i. wordt de gewone man/vrouw
hiermee gepakt. Geen goed doordacht plan!!
Het leukste van de jaarwisseling wordt ontnomen.
Ik heb het idee dat dit olie op het vuur gooien is. Het is al even onrustig in
moordrecht wat vuurwerk afsteken betreft. Ik ben bang dat het met oud en nieuw
daardoor uit de hand loopt
Maakt echt niet uit voor de zorg. het overgrote merendeel van de evt.
vuurwerkslachtoffers komt op de SEH terecht en niet op de IC.
Dit jaar verwacht ik flink wat rellen en 'illegaal' vuurwerk, waardoor de kans op
vuurwerkslachtoffers vergroot wordt. Wat is er dan gewonnen??
Mensen gaan toch wel illegaal vuurwerk afsteken , en als je niet voor alternatieven
zorgt wordt het een zooitje
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Weet
niet

•

Zelfs Dr. Gommers gaf toe dat het verbod niet zal helpen de zorg te ontlasten! Laat
de burger toch gewoon zijn of haar goedgekeurde veilige Nederlands consumenten
vuurwerk afsteken. En pak het illegale vuurwerk aan!

•

Ik begrijp dat er geen extra druk op de zorg bij moet komen maar we worden
steeds meer betutteld en beperkt in NL
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Vraag 3.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag “3 Hoe staat u tegenover het instellen van
een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende jaarwisseling?” hebben beantwoordt met: “(Zeer)
positief”

3.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=217)

Mensen en dieren hebben minder overlast en
behouden hun veilige en vertrouwde
leefomgeving

92%

Beter voor het milieu

76%

Minder rommel en afval op straat

73%

Vuurwerk is gevaarlijk

63%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

50%

Vuurwerk is zonde van het geld voor de gemeente
(denk aan schade herstellen aan straatmeubilair,
brievenbussen etc.)

73%

Anders

16%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "3.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" komt de volgende top 3 naar boven:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast en behouden hun veilige en vertrouwde leefomgeving
(92%)
2. Vuurwerk is zonde van het geld voor de gemeente (denk aan schade herstellen aan
straatmeubilair, brievenbussen etc.) (73%)
3. Beter voor het milieu (76%)

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afgelopen jaar veel overlast en vernielingen (Dorrestein )
Al jarenlang verbaas ik mij over de toenemende overlast van vuurwerk.
Belasting hulpdiensten en ziekenhuizen vermindert sterk
Ben wel voor gecontroleerd siervuurwerk afsteken door bijvoorbeeld. De gemeente
De overlast van kinderen en jongeren met illegaal vuurwerk is erg groot. Politie kan het niet
aan.
De ziekenhuizen niet overbelasten
De zorgmedewerkers hebben dan geen of minder slachtoffers te behandelen!
Dit jaar: minder druk op de zorg
Ga liever naar een georganiseerde professionele show
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Geen kapotte brievenbussen meer en overlast van lawaai
Geen extra zorgen voor de zorg...
Geen samenscholing en belasting van zorgpersoneel en handhavers
Geen zwaar vuurwerk naar hulpdiensten
Geld die aan herstel bezuinigd kan worden kan in gemeentelijke buurwerk worden gestoken
Geluidsoverlast
Gevoel in oorlogsgebied te wonen, mijn huis take niet met beschadigd (al 2x gebeurd door
andermans vuurwerk) en ik durf mijn huis uit
Gewoon stoppen ermee
Groot deel van vuurwerk via misdaad.Vuurwerk steeds zwaarder en moeilijk beheersbaar door
overheid
Heb al vier achtereenvolgende jaren schade aan woning en if tuinmeubilair.
Heb een gruwelijke rothekel aan groepen jongeren die wekenlang met vuurwerk door buurten
rondzwerven waar ze zelf niet wonen.
Het leek werkelijk wel oorlog bij de afgelopen jaarwisseling, zoveel werd er geknald
Ik haat vuurwerk
Ik heb erg veel last van mijn ademhaling in die tijd!!!!!
Minder kans op slachtofferss
Misschien wat minder juffertje met illegale explosieven
Oneigenlijk en ondeskundig gebruik vuurwerk is gevaarlijk, vuurwerk op zichzelf niet
Onze dochter is heel bang voor knalvuurwerk, wij gaan ieder jaar naar een vuurwerkvrij
vakantiepark.
Voor mensen met trauma uit oorlog of oorlogsgebieden
Vuurwerk geeft een extra belasting voor de eerste-ehulpposten en (oog)ziekenhuizen
Vuurwerk hoor niet in handen van burgers te zijn, maar alleen door professionals mag het
afgestoken worden!
Vuurwerk hoort bij Oud/Nieuw en niet bij begin van de herfst.
Vuurwerk is gevaarlijk in de handen van kinderen en onverantwoordelijke volwassenen
Vuurwerk is in deze pandemie periode sowieso not done. We kunnen de zorg niet nog meer
extra belasten.Vuurwerk afsteken in de toekomst sterk afraden ivm milieu; enorme
schadeposten.Er is voor een beperkte gemeenschap zoals Zuidplas best een voor iedereen
aanvaardbaar alternatief te bedenken. Overall 1 vuurwerkshow en goed georganiseerd
eindejaarsfeest voor de jongelui.Gemeentehuis vol ambtenaren die hier het hele jaar over
kunnen nadenken.
Zie toelichting bij vraag 3
Zorg te ontlasten

Toelichting
•
•
•
•
•

Antwoorden geven duidelijk weer dat afsteken. Uurwerk moet stoppen.
We hebben in Nederland al één keer de kans gekregen om het vuurwerk te stoppen en dat was
bij de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. 10 jaar geleden!
Geen ramp om het een keer over te slaan. Van mij hoeft het niet.
Ik heb erge gezondheidsklachten in de dagen rondom oud en nieuw, kan niet naar buiten gaan.
Ook 's avonds van de open haard het hele jaar door.
Schade verhalen op (ouders van) de vernielers!
Vuurwerk wordt door een minderheid van de bevolking afgestoken. Onbegrijpelijk dat die
minderheid het voor het zeggen heeft
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•
•

Vuurwerk zelf is niet gevaarlijk, de gebruiker van vuurwerk veroorzaken gevaarlijke situaties.
Voor voor anderen
Weken voor oud en nieuw lopen er al jongens in de wijk vuurwerk te gooien, ook naar mensen
en dieren. En waag het niet er iets van te zeggen, dat zal je bezuren. De herrie, de stank, de
rommel moeten je maar voor lief nemen? Ik heb veel last van benauwdheid tijdens oud en
nieuw, met mij een paar 100.000 anderen. Ben dus altijd ziek rond die tijd. Met alle
veiligheidsregels en richtlijnen voor gezond leven is vuurwerk toch niet meer van deze tijd?
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Vraag 3.2 is alleen gesteld aan respondenten die vraag “3 Hoe staat u tegenover het instellen van
een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende jaarwisseling?” hebben beantwoordt met: “(Zeer)
negatief”

3.2 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=123)
Vuurwerk is een traditie

70%

Het is leuk om af te steken

43%

Het is leuk om naar te kijken

53%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de
economie

33%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

32%

Verbod is een inperking van vrijheid

36%

Verbod is lastig te handhaven

41%

Anders
Weet niet

15%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "3.2 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Vuurwerk is traditie (70%)
2. Het is leuk om naar te kijken (53%)
3. Het is leuk om af te steken (43%)

Je kunt beter echte overlast aanpakken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcohol en drugs, zwaarder straffen bij geweld tegen hulpdiensten
Criminaliteit
Die flinke klappers.
Drank en drugs problemen
Handhaven tijd van afsteken en illegaal zwaar vuurwerk
Het illegaal vuurwerk aanpakken waar vandalisme mee gepleegd wordt
Het wangedrag/alcohol/drugs
Illegaal vuurwerk (5x)
Illegaal vuurwerk - moet als terrorism behandeld zijn
Illegaal vuurwerk aanpakken en te vroeg afsteken
Illegaal vuurwerk en wangedrag
Illegaal vuurwerk tegengaan
Illegaal vuurwerk!
Illegal vuurwerk
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•
•
•
•
•
•
•
•

Illegale feesten die aan de orde van de dag zijn en er zeker met oud jaar zullen zijn met straks
veel meer besmettingen. Die verhogen de druk op de zorg veel meer dan vuurwerk gewonden
Jongeren die de boel vernielen
Mentaliteit van overlastplegers... vuurwerkoverlast is er nu ook al en het verbod ook....ligt aan
de mentaliteit van die mensen en niet het vuurwerk
Overlast van vuurwerk speelt veel eerder.
Vandalisten
Vernielingen hard aanpakken, straffen en de daders hiervoor te laten betalen
Vuurwerk MISBRUIK
Zwaar illegaal knalvuurwerk

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carbiet schieten gebeurd al wat jaren in de zuidplas maar voor donker stoppen
De jeugd mag al zo weinig dit jaar
Dit jaar is al niet leuk. Alles wordt weg genomen. En dan de vuurwerk ook nog.
Dit zorgt alleen maar voor een toename in illegaal ongecontroleerd vuurwerk.
Er is genoeg illegaal vuurwerk in omloop (nu misschien nog wel meer) en daar wordt nú al niet
op gehandhaaft.... wordt 1 grote bende met oud en nieuw
Er wordt al zoveel van vooral de jeugd af gepakt, dus zo sneu dat er ook niet even met eigen
gezin iets afgestoken mag worden
Het is normaal 1 dag per jaar toegestaan. Daarmee wordt het normaal redelijk nageleefd. Een
verbod werkt alleen irritatie en meer overlast in de hand
Het zal de druk op SEH en ZH niet verminderen.
Ik verwacht grotere problemen door t verbod
Ik verwacht meer illegaal vuurwerk en dus juist meer overlast
Jeugd heeft al zo weinig bewegingsvrijheid, contacten en weinig om naar uit te kijken
Met gezond verstand kan vuurwerk prima
Sterke twijfels of verbod effect heeft op gewonden; illegale vuurwerkhandel neemt zeer sterk
toe
Verwacht grote(re) problemen met brandjes etc.
Wat blijft er dit jaar nu over voor de jeugd.
Zeker dit jaar, voor volgende jaren prima
Zie bovenstaande toelichting

Toelichting
•
•
•

Ik ben bang dat tegenstanders het vuurwerk verbod door gaan drukken in de komende jaren.
Meer voorlichting over hoe om te gaan met vuurwerk zou ook een optie zijn.
Zie antwoord bij vraag 3

16

4 In hoeverre hecht u belang aan de vuurwerktraditie?
Zeer veel belang

(n=348)

20%

Veel belang

15%

Neutraal

15%

Weinig belang

12%

Zeer weinig belang

39%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 In hoeverre hecht u belang aan de vuurwerktraditie?" antwoordt in totaal 34% van de
respondenten: "(zeer) veel belang". In totaal antwoordt 51% van de respondenten: "(zeer) weinig
belang". Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Zeer weinig belang". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Weinig belang".

Toelichting
Zeer veel
belang

•
•
•
•
•

Veel
belang

•
•

Neutraal

•
•
•

De gezelligheid voor de voordeur, en in de straat, is één van de hoogtepunten van
de jaarwisseling.
Echter doordat nogal wat onverlaten er onverstandig mee omgaan zal deze
traditie helaas verdwijnen. Goed alternatief zal zijn als er een gemeentelijk
vuurwerk zou komen, zoals vroeger ook wel het geval was.
Maar ben geen voorstander van vrije verkoop en afsteken van vuurwerk. Liever zie
ik per woonplaats (dus niet gemeente, maar woonplaats) en georganiseerde
avond met groot vuurwerk en optredens of zo op en centrale plek
Principe kwestie. Alles verbieden om het echte probleem niet te willen erkennen
en aanpakken,
Zeker nu in deze bizarre en saaie tijden
Ik hecht belang aan de vuurwerk traditie om naar te kijken,dit zou ook prima
gerealiseerd kunnen worden per gemeente
Maar dan centraal door gemeente georganiseerd op meerdere plekken zodat voor
iedereen goed toegankelijk is om ervan te genieten
Eerlijk gezegd vind ik het toch wel heel leuk, maar nogmaals: van 0 tot 2 uur!
Ik vind het afsteken van enig siervuurwerk wel mooi, maar mag centraal en vooral
met mate
Niet tegen vuurwerktraditie met Oud/Nieuw, maar wel tegen langdurige,
maandenlange overlast hiervan
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•

•

Op zich voegt vuurwerk wel wat toe aan de jaarwisseling. Het is mooi om er
(samen) naar te kijken.
Mijn kleinzoon wil ook zelf wel wat (knalsterretjes) afsteken.
Wat ik niet snap is dat mensen er zoveel geld voor over hebben. Lokale
vuurwerken door de gemeente lijkt mij efficiënter.
Een paar NADELEN:
1. Als het mistig weer is, veroorzaakt het vuurwerk heel veel ongezonde lucht.
2. Er is een vuurwerktype dat plastic buisje(s) van 5 cm lengte bevat, waarvan ik er
(zeker een jaar lang) veel tegenkom tussen de bestrating en in mijn tuin.
MILIEUVERVUILING DUS !!!!!!! EN DAAR BEN IK OP TEGEN
Vuurwerk om middernacht om het nieuwe jaar mee in te gaan vond ik altijd een
prachtige traditie. Maar het onderhand heel december en half januari nog
afsteken van stevig vuurwerk maakt dat de waarde van de

Weinig
belang

•
•

Alleen georganiseerde siervuurwerkshows
Het zou leuk zijn als er een georganiseerd vuurwerk zou zijn per dorp/gemeente

Zeer
weinig
belang

•

De traditie van vuurwerk is een achterhaalde traditie. Zsm afschaffen. Alleen
professionals mogen een vuurwerk show geven.
Geen enkel belang. slecht voor alles en iedereen
Je kan het heel makkelijk oplossen met lichtshows ed. Dat wordt al in meerdere
landen gedaan en ook bij attractieparken. Vuurwerk is barbaars en ouderwets.
Hoe haal je het in je hoofd de volledige bevolking van jong tot oud een vrijbrief te
geven met explosieven rond te lopen en naar eigen inzicht te gebruiken? Het is
tijd mee te gaan met de toekomst.
Nu door pakken, en voor altijd afschaffen, het is een jaar of 5 lastig, daarna zal het
vanzelf wennen, het is een slechte gewoonte.
Ook tradities veranderen door nieuwe inzichten. Vroeger was het een noodsignaal
in de scheepvaart. Nu zou je een ledlichtshow daarvoor in de plaats kunnen
houden in ieder dorp, na het coronatijdperk.
Totaal geen belang bij . 1 oorlog meegemaakt al genoeg!
TOTAAL GEEN BELANG!
Totaal geen belang.
Traditie, zo die er al was, is al vele jaren verworden tot vandalisme, pesten,
provoceren, hinderen en lastig vallen van hulpverleners. Krankzinnig dat dit
geaccepteerd zou moeten worden onder de noemer "traditie".
Vuurwerk-gebruik is doorgeslagen naar abnormale proporties! Beter is n
vuurwerkshow vanuit de gemeente geregeld!! Met mooi siervuurwerk!!
We kunnen vuurwerk makkelijk missen. Er blijft genoeg over. Oliebollen,
appelflappen, champagne en gezelligheid.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’.
Alleen het fop- en schertsvuurwerk is toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag
vanaf 12 jaar worden gebruikt.

5 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod,
vuurwerk af te steken?
Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik steek (bijna)
nooit vuurwerk af en komende jaarwisseling ook
niet

(n=344)

62%

Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik houd me
komende jaarwisseling aan het verbod

16%

Ja, ik ga wel vuurwerk afsteken. Ik maak komende
jaarwisseling mijn oude voorraad op

6%

Ja, ik ga wel vuurwerk afsteken. Ik maak komende
jaarwisseling mijn oude voorraad op en schaf ook
illegaal vuurwerk aan

1%

Ja, ik ga wel vuurwerk afsteken. Ik schaf komende
jaarwisseling illegaal vuurwerk aan

1%

Ja, ik ga wel vuurwerk afsteken. Ik schaf komende
jaarwisseling legaal vuurwerk aan

8%

Ik heb een alternatief

3%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod, vuurwerk af te steken?"
antwoordt 62% van de respondenten: "Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik steek (bijna) nooit
vuurwerk af en komende jaarwisseling ook niet".

Ik heb een alternatief
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Categorie 1 heel veel
Echter doordat nogal wat onverlaten er onverstandig mee omgaan zal deze traditie helaas
verdwijnen. Goed alternatief zal zijn als er een gemeentelijk vuurwerk zou komen, zoals vroeger
ook wel het geval was.
Ik ga net over de grens in duitsland vuurwerk afsteken. Mocht dat last minute toch niet kunnen,
zal ik mijn resten van voorgaande jaren opmaken. Wellicht zal ik de mogelijkheid bekijken of ik
mijn voorraad nog iets aan kan vullen.
Ik steek categorie 1 vuurwerk af. Dit valt buiten het verbod
Ik vind het vooral mooi om naar te kijken
Is er een keus?
Vieren in Duitsland waar ze wel een rationele beslissing hebben genomen.
Volgend jaar 2x zoveel vuurwerk.
We steken wat af wat toegestaan is en Herbert jaar wordt verkocht.
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Toelichting
Nee, ik ga geen
vuurwerk
afsteken. Ik steek
(bijna) nooit
vuurwerk af en
komende
jaarwisseling ook
niet

•

Ja, ik ga wel
vuurwerk
afsteken. Ik schaf
komende
jaarwisseling
legaal vuurwerk
aan

•

Wat categorie 1 fonteintjes en knetter ballen maar daar blijft het dan
helaas ook bij. Het word een sombere jaarwisseling.

Weet niet

•

Het fop-en schertsvuurwerk is een lachertje; een klein pleistertje op een
grote wond. Als er vuurwerk wordt afgestoken, dan moet het echt
vuurwerk zijn!

•

Waarom mogen we het wel in huis hebben? Jammer, gemiste kans om dit
niet te verbieden.
Er schuilt voor het komend jaar een groot gevaar uitbreken brand.
Zelf steken we niet af maar genieten altijd van het mooie vuurwerk om ons
heen.
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Het verbod op vuurwerk zorgt ervoor dat mensen geld besparen, immers: wie het normaal
uitgeeft aan vuurwerk, houdt het nu in de knip.

6 Hoeveel geld bespaart u met oud en nieuw, nu er een
vuurwerkverbod van kracht is?
(n=345)
Helemaal geen geld, ik geef geen geld uit aan
vuurwerk

60%

Minder dan 50 euro

10%

Tussen de 50 en 100 euro

12%

Tussen de 100 en 200 euro

5%

Tussen de 200 en 300 euro

4%

Hoger bedrag

6%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 Hoeveel geld bespaart u met oud en nieuw, nu er een vuurwerkverbod van kracht is?"
antwoordt 60% van de respondenten: "Helemaal geen geld, ik geef geen geld uit aan vuurwerk".

Hoger bedrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1000 +
1200
1200 euro. Echter bespaar ik het niet, want de bestellingen zijn al voor het verbod geplaatst en
betaald.
14 duizend
1500 a 2000
2500
3000
400 (2x)
500
500+
600 euro
Gaat nog steeds op
Ik geef nu 500 minder uit dan normaal
Niet relevant
Niks want koop meer illegaal
Ruim 500 euro
Tussen600 en 700
Zwart geld mag de vrouw niet weten
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Toelichting
Helemaal geen
geld, ik geef
geen geld uit
aan vuurwerk

•

Tussen de 200
en 300 euro

•

Het geld in de knip houden ten kostte van een vuurwerktraditie en de
gezelligheid eromheen weegt niet af de traditie te verbieden!

Weet niet

•

Ik heb schade aan de lak van mijn auto gehad door vuurwerk dat op het dak
van de auto werd afgestoken. Steek zelf geen vuurwerk af. Risico op schade is
er elke jaar weer. Kan dat niet in geld uitdrukken.
Rare stelling... mensen geven het dan uit aan andere activiteiten op
oudejaarsavond.

•
•

•

De schade die wordt aangericht door vuurwerk wordt door ieder betaald, in
die zin besparen wij geld.
NVT
Tijd om het geheel af te schaffen!
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Het vuurwerkverbod moet gehandhaafd worden.

7 Stel, u bent verantwoordelijk voor de handhaving tijdens
de jaarwisseling. Hoe zou u dit aanpakken?
Het vuurwerkverbod moet gehandhaafd worden.
Inzetten op preventie en voorlichting (en vooral…

(n=341)

12%

Het inzetten van (meer) boa

5%

Het inzetten van politie

5%

Het inzetten van boa's en politie

32%

Handhaven tijdens de jaarwisseling is niet mogelijk

28%

Andere aanpak

15%

Weet niet

4%
0%
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Aan de hand van vraag "7 Stel, u bent verantwoordelijk voor de handhaving tijdens de jaarwisseling.
Hoe zou u dit aanpakken?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Het inzetten van boa’s en politie (32%)
2. Handhaven tijdens de jaarwisseling is niet mogelijk (28%)
3. Andere aanpak (15%)

Andere aanpak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal rad-draaiers tijdelijk in detentie zetten en dat veel aandacht geven, ook in aanloop naar
Oud Jaar.
Alle mogelijke handhaving. Desnoods ondersteund door het leger
Alleen achter illegaal vuurwerk en vandlisme gaan
Alleen de voorspelbare plekken aanpakken, normale liefhebbers met rust laten
Avondklok
Centraal toegankelijke punt per dorp zodat iedereen die het waardeert ook er naar teo kan..ook
iers voor jeugd met muziek e.d. organiseren en ze bij de organisatie betrekken naar toe kan
naar toe kan...ook muziek en beetje feeststemming buiten voor de jongeren
China moet stoppen met consumenten vuurwerk te produceren en exporteren. Alleen
vuurwerk-show materiaal produceren en exporteren.
De ouders erbij betrekken en erop aanspreken.
Dit is niet te handhaven
Duidelijk maken dat gehandhaafd wordt rn ook eindelijk eens echt en streng
Er zal beperkt afgestoken worden. Gewoon laten gaan. Tenzij we op China en noord Korea
willen lijken.
Geen handhaving
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Handhaven met een zo'n beperkte politie eenheid resp. boa's kan je de politie en boa's nooit
aan doen. Denk van te voren goed na over een breed gedragen alternatief zoals eerder
omschreven bij vraag 3 en betrek bij het alternatief Eindejaarsfeest de jongelui die een dergelijk
feest moeten aanspreken.Echt niet ingewikkeld. Stuur een ambtenaar naar de middelbare
scholen in Zuidplas en bespreek met een delegatie van leerlingen hun wensen.Er is vast een
goed bereikbare locatie in Zuidplas te vinden waar dit kan plaatsvinden.Combineer dorpen met
elkaar bv Nieuwerkerk/Moordrecht en Zevenhuizen/Moerkapelle en zorg voor veilig
busvervoer. Navraag bij La Baraque die dit in het verleden ook hebben gedaan.
Hard en consequent optreden
Hele hoge boetes en taak straffen helpen in de zorg
Het gaat een grote puinhoop worden, de politie wou dit verbod, dan mogen ze ook op de blaren
zitten
Het leger inzetten
Het leger, de politie, BOA's en de ME inzetten om relschoppers met vuurwerk op te pakken en
te straffen!
Het Nederlands consumenten vuurwerk gewoon toestaan
Hoge boetes en taakstraffen
Hotspots extra aandacht. Wat mij betreft hele jaar meer handhaven van vuurwerk verbod. Dan
is de boodschap duidelijk.
Ik GA er niet over
Inzetten op preventie en voorlichting, maar ook op meer inzet boa en politie, maar ja daar is
man/vrouwkracht tekort....
Inzetten op preventie, voorlichten én boa's / politie
Is m.i. niet mogelijk of er moet in iedere straat boa's en politie aanwezig zijn
Jongeren alternatief bieden, aanbieden van een gezamenlijk groot siervuurwerk
Keihard optreden. Reeds eerder opgepakte overtreders een huisverbod tijdens oud en nieuw,
dat gecontroleerd dient te worden.
Laat ze gewoon rustig een rondje rijden weten dat je er benr
Maximaal aantal boa's en politie, maar vraag ook eens vrijwilligers die "baas van de straat"
worden.
Mengvorm van handhaving, preventie en voorlichting
Mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid in de wetenschap dat een flinke groep zich
niet aangesproken voelt. En dus ook nog inzetten op handhaving door de daarvoor bestemde
diensten
Mensen lekker hun gang laten gaan. Vrijheid!
Naast boa en politie ook inzet burgers door vragen foto’s te maken bij overlast
Niet
Overleg met mensen in de Molukse wijk in Moordrecht, om tot acceptabele alternatief te
komen.
Preventie en de uitschieters aanpakken. Laat siervuurwerk gaan
Preventie en hardere handhaving
Preventie/voorlichting, samenwerking met bevolkingsgroepen (mensen die aanzien en respect
hebben in bepaalde sociale groepen en hen de boodschap laten uitdragen) maar daarnaast
zeker stevig handhaven want als je dat niet doet verpest je t voor de komende jaren (want er
wordt toch jiet gehandhaafd).
Verbod voor dit jaar intrekken
Verkoop verbieden en onaantrekkelijk maken. Voorlichting geven.
Vooraf voorlichting en preventie plus keihard lik op stuk beleid voor witte te vroeg afsteekt,
avond zelf politie en boa's
Voorlichting en vooral voorlichting en handhaving, niet alleen tijdens oud en nieuw maar ook
voor en na die tijd!!!!
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•
•
•
•
•

Vuurwerk moet niet legaal verkrijgbaar zijn. Optreden alleen bij verboden grotere
vuurwerkvertoningen, maar dan ook streng.
Zelfde aanpak als in Spanje. knuppelen wie niet luisteren wil.
Zorgen dat er geen vuurwerk meer het land in komt,mocht dat toch gebeuren: dan zeer zwaar
bestraffen onder de noemer : millieu delict.
Zoveel als mogelijk handhaven, mensen moeten weten waar ze aan toe zijn.
Zowel het inzetten van boa’s als politie. Dit al ver voor nieuwjaar om zo het vuurwerk wat in
omloop is al in beslag te kunnen nemen.

Toelichting
Inzetten op preventie
en voorlichting (en vooral
niet inzetten op
handhaving)

•
•

Handhaving is niet mogelijk
Opslaan van oude voorraad vuurwerk is ook gevaarlijk en wordt
gevaarlijker met de tijd. Steek tijd in uitleg en preventie, zodat
mensen minder interesse hebben om illegale aankopen te doen, en
(als aanwezig) alleen hun oude voorraad afsteken.

Het inzetten van boa’s en
politie

•

Aangezien er weinig ‘blauw’ op straat is , is handhaving niet goed
mogelijk . Als iemand (illegaal) vuurwerk wil kopen (in het
buitenland) en afsteken is dat simpel te doen met een geringe kans
om betrapt te worden. Ik verwacht dan ook geen vuurwerkvrije
jaarwisseling .
Al vanaf oktober wordt er elke avond vuurwerk afgestoken
waardoor onze hond niet naar buiten durft. Vuurwerk op
oudejaarsavond vind ik prima (ieder zijn ding) en best mooi maar
handhaaf strikt tegen overlast door afsteken vuurwerk buiten deze
dag
Alle middelen die er zijn op vriendelijke wijze gebruiken.
De regels moeten worden nageleefd.Dus boets uitdelen en
optreden laat je gezagen zien.
Had even aangegeven wat boa is want ik weet dat niet maar zet
alles in want het hele jaar door wordt in Moordrecht al vuurwerk
afgestoken en dat hoor ik uit het hele land. Al meerdere dieren
(honden , paarden) zijn landelijk hierdoor omgekomen door
vluchten etc. Mensen houden zich niet met aan regels omdat ze
weten dat niet gehandhaafd wordt. Het is tijd om daar verandering
in te brengen. Ik opteer ook voor vervallen van
ziektekostendekking bij letsel agv afsteken vuurwerk.
Het gebrek aan handhaving en de groepen van 50-60 jongens
gewoon urenlang Moordrecht laten terroriseren geeft een totaal
verkeerd signaal. De kinderen denken dat ze ongrijpbaar zijn en dat
de wet overtreden en zwaar vuurwerk naar fietsers gooien een
lolletje is. Er worden vanaf 1 dec dagelijks meerdere zeer zware
knallen/explosies gehoord in Moordrecht. Ik heb niet het idee dat
daar iets aan gedaan wordt. Is uiteraard lastig maar met groter
beroep op inwoners, app om te melden en om door triangulation
vuurwerk te lokaliseren zou zonder inzet van meer politie toch een
hoop kunnen worden gedaan.

•

•
•
•

•
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•
•
•
•
•

Hanhaven tijdens de
jaarwisseling is niet
mogelijk

•

•

•

Andere aanpak

•
•
•

•
•

Hoge boetes op het afsteken.Op de ouders verhalen indien
minderjarigen vuurwerk afsteken.Er zijn nu al flinke knallen in mijn
straat geweest alsof er bommen vielen.
Inzet van militairen voor handhaving is mogelijk ook een optie.
Maar ik vermoed dat handhaven tijdens de jaarwisseling niet
mogelijk is.
Maar nu ook al meer handhaven aub! Er wordt al heel veel
afgestoken.
Wees duidelijk naar de burgers toe. Dit zetten we in en dit is de
boete c.q. straf.
Ik denk dat duidelijkheid en voorlichting echt werkt.
Er zal geprobeerd worden op zoveel mogelijk verschillende plekken
vuurwerk af te steken. Ik vrees dat er relletjes en vernielingen gaan
plaatsvinden als men gaat handhaven en door de straten gaat
trekken. Ik denk dat de politie meer werk gaat krijgen dan met een
normale jaarwisseling.
Hanteer consequenties bij vuurwerkongelukken, mits
levensbedreigend, deze een lagere prioriteit geven.
Ben je gewond door eigen schuld dan ook een serieuze boete
hanteren.
Ben je gewond geraakt door anderen, boete voor de aanstichter 2x
zo hoog en voor de rechter laten komen (strafblad)
Ik weet dat het moeilijk aantoonbaar wordt, maar ze filmen
tegenwoordig toch alles.
Ik denk dat handhavers en politie bij hun werk bekogeld gaan
worden met vuurwerk
Beter handhaven in de supermarkt lijkt mijn beter .werk zelf in een
supermarkt daar kan ik de hele dag politie spelen
Duidelijkheid bij de mensen is belangrijk, halfslachtigheid werkt
averechts
Ik hoop dat handhaving mogelijk is en dat boetes omhoog gaan!! Ik
ben ook voor inzetten op preventie en voorlichting maar dan niet
luisteren dan flinke boetes!! Mensen kunnen niet meer goed
omgaan met vuurwerk gebruik, meer misbruik!! Bij ons in de buurt
zijn er ook van die lui die met iedere verjaardag of feestje vuurwerk
afsteken, heel hersenloos en asociaal, respectloos naar de
woonomgeving.
Wij verwachten hier dus geen vuurwerk-loze oud en nieuw.....
Overlast is nu al niet te handhaven.. laat staan met komende
jaarwisseling..
Verder wel voorlichting geven als preventie.
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3. TipZuidplas
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Zuidplas vergroten. Via
het panel TipZuidplas kunnen alle inwoners in de gemeente Zuidplas hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op tipZuidplas.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipZuidplas is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipZuidplas maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Zuidplas en omgeving.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense 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.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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