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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 71% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 70% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 23%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".
Op vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in
onze gemeente?" antwoordt 62% van de respondenten: "Vuurwerk is een traditie".
Op vraag "2.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in
onze gemeente?" antwoordt 89% van de respondenten: "Mensen en dieren hebben minder
overlast".
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".
Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
73% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer
onvoldoende".
Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 36% van de respondenten: "Ja, veel".
Op vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" antwoordt 86% van de
respondenten: "Geluidsoverlast".
Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 85% van de respondenten: "Nee".
Op vraag "6 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 64% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 16% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".
Op vraag "6.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?" antwoordt 64%
van de respondenten met een suggestie.
Bij vraag "6.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de aandacht te
brengen?" wordt "Via internet en sociale media" het vaakst op de eerste plaats gezet (53%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (1,9).
Op vraag "7 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" antwoordt 44%
van de respondenten: "Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVijfheerenlanden, waarbij 566 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vuurwerk in onze gemeente
Inmiddels zijn de feestdagen achter de rug en is het 2020. De jaarwisseling in onze gemeente
is dit jaar gepaard gegaan met vuurwerk.

1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?
Ja, siervuurwerk

17%

Ja, licht knalvuurwerk
Ja, zwaar knalvuurwerk

1%
0%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

10%

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
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Weet niet

(n=525)
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Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 71% van de respondenten:
"Nee".

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
•
•
•
•

Categorie 1 voor kinderen
Kindersiervuurwerk samen met de kids
Siervuurwerk en kindervuurwerk (cat 1) )
Sterretjes (2x)

Toelichting
Ja, siervuurwerk

•
•

1 ding siervuurwerk maar verder eigenlijk niet
En carbid schieten wij in het weiland,

Ja, zowel knal- als
siervuurwerk

•

De kinderen hebben afgestoken ben zelf geen voorstander van vuurwerk
(2x)
Zonde als het niet meer kan. Laat iedereen zijn verstand gebruiken.
Gebieds verbod uitbreiden?!

•

Nee

•
•

Afgelopen jaren deden we het voor de (klein)kinderen. Dit jaar heb ik het
overgelaten aan de kinderen.
Als gezin zien we het nut van vuurwerk afsteken niet in, zo wie zo is
vuurwerk afsteken voor het milieu slecht voor mens en dier
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•
•
•

De kinderen wel (onder toezicht)
Moest als hulpverlener werken.
Zelf steek ik niks af, maar mijn man en vrienden en de kinderen wel.
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2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?
Zeer positief

(n=525)
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Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 70% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 23%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•

•

•
•

Positief

•
•
•
•
•
•

Gerelateerd aan m’n werk zou ik het heel fijn vinden niet bekogeld te worden.
Het is totaal niet meer van deze tijd om in enkele uren zoveel vervuiling te
produceren.
In enkele uren worden vele miljoenen 'de lucht in geblazen' terwijl de
voedselbanken steeds meer werk krijgen om mensen eten te geven.
Die tegenstelling kan echt niet meer in 2020!
Het lijkt me een mooi idee om een vuurwerkshow vanaf de oude lekbrug te laten
organiseren door een professioneel team.
Vanaf de uiterwaarde zou dan gekeken kunnen worden met drank en eettentjes
(Festival idee)
Wat mij betreft verbod voor pijlen en knallers, siervuurwerk zou wat mij betreft wel
moeten kunnen.
Wij hebben dit jaar op onze camping een vuurwerkverbod gehad en dat werkte
prima.
Al is het wel jammer dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. Mensen
kunnen helaas niet goed met vuurwerk omgaan en werk excessen in de hand. Om
dit te voorkomen kan het beter helemaal afgeschaft worden.
Alleen bedrijven mogen vuurwerk afsteken zoals: de nieuwe pauw en andere
ondernemers in Leerdam.
Alleen professioneel vuurwerk. De rest afschaffen
Dan is eenvoudiger om raddraaiers meteen hun enge knalvuurwerk cq bommen af
te pakken
De mate van overlast en (milieu)hinder wordt steeds groter tov de positieve
kanten.
En dan wel in elke kern een vuurwerkshow. Je wilt met oud- en nieuw niet naar een
ander dorp toe rijden om te kijken, dat gaat met kleine kids bovendien ook niet
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•
•
•
Neutraal

•

•
•
•

Negatief

•
•

•
•
•
•
•

Zeer
negatief

•

•

•
•
Weet
niet

•

lukken. Hier kunnen de Oranjeverenigingen en Ondernemersverenigingen wellicht
een rol in spelen.
Professionele vuurwerkshows lijken mij een goed idee
Suggestie- stel een plek in waar het wel mag en dan aangeven dat het echt de enige
plek is.
Wel toezien op een verbod.
Als een vuurwerkverbod helpt tegen omstandigheden zoals bij de flats in Vianen
dan valt het te overwegen. Maar het illegale vuurwerk wat veel afgestoken wordt is
natuurlijk al verboden, maar wordt nauwelijks gehandhaafd. Dat zou makkelijker
zijn als al het vuurwerk verboden is. Wat mij betreft gaan ook de straffen rondom
vuurwerk omhoog.
Geheel verbieden vind ik te ver gaan, overlast ontstaan vooral doordat er medio
oktober al vuurwerk wordt afgestoken wat tot en met het einde van de eerste week
van januari doorgaat.
Hoeft niet algeheel, sier mag blijven.
Totaal verbod gaat erg ver. Mogelijkheden voor een beperkt verbod - op welke
wijze dan ook - zoueerst onderzocht kunnen worden.
Als het verboden gaat worden. Gaat het alleen maar erger worden
Een verbod is mijns inziens niet de oplossing. Het gaat erom dat er mensen zijn die
geen respect hebben voor gezag.
Daarnaast is er onvoldoende politie om een dergelijk verbod te handhaven. Eerst
meer politie, dan eens zien of de problemen met vuurwerk niet ook verdwijnen.
Ik ben voor het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen. Het siervuurwerk kan
wat mij betreft blijven.
Laat ze eerst de misbruikers die het zware vuurwerk in het buitenland halen,
oppakken en zwaarder atraffen. In ieder geval meerdere jaren eind december de
cel in tot nw jaar
Siervuurwerk moet kunnen. Verbod op knapvuurwerj en vuurpijlen.
Valt niet te handhaven.
Vuurwerkverbod voor knalvuurwerk, maar laag siervuurwerk moet mogelijk blijven.
Het hoort bij de traditie van Oud&Nieuw.
Dit jaar waren wij thuis met vrienden... de vrijheid om dan steeds even naar buiten
te lopen en siervuurwerk af te steken is heel leuk. Maakt de avond afwisselend en
gezellig en hebben de kleintjes even geen zin of zijn ze moe, blijven ze lekker
binnen.
Het vuurwerk waar iedereen last van heeft is illegaal vuurwerk. Dit zal blijven bij
een algeheel vuurwerk verbod. Redenatie dat de politie dan sneller deze mensen
kan oppakken slaat nergens op omdat de politie ze altijd heterdaad moet
betrappen. En hoe groot is die kans...
Ik houd niet van vuurwerk. Maar het zal de daders van strafbare feiten geen lieve
jongens (m/v), net zomin als het legaliseren van drugs de criminelen die daarmee
hun geld verdienen aanzet tot het kweken van madeliefjes.
Vuurwerk zelf afsteken hoort erbij!! Volg gewoon goed de regels
Wij wonen in het buitengebied en hebben er niet zoveel last van. Vernielingen
moeten NIET mogen daar zwaar op straffen maar ik denk dat je vuurwerk nooit
helemaal kunt uitsluiten. We schieten carbid maar alleen overdag voor de veiligheid
en daar wordt heel scherp op gelet. Ook niet de hele dag door maar een aantal
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keren. Zou erg jammer zijn als dat ook verboden wordt. Is hier op de boerderij een
traditie oliebollen bakken en carbidschieten.
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=120)

Vuurwerk is een traditie

62%

Het is leuk om af te steken

38%

Het is leuk om naar te kijken

48%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de economie

15%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

50%

Verbod is een inperking van vrijheid

32%

Verbod is lastig te handhaven

36%

Anders, namelijk:
Weet niet

11%
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Op vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in
onze gemeente?" antwoordt 62% van de respondenten: "Vuurwerk is een traditie".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je het gaat verbieden krijg je meer iligaale vuurwerk het land binnen (2x)
Er wordt waarschijnlijk nog veel meer illegaal knalvuurwerk ingevoerd. Wat niet mag, blijft
tenslotte een uitdaging.
Gaat het probleem niet oplossen
Het is al verboden 365dagen en 18uur...
Het is maar 1 x per jaar
Het vuurwerk wat overlast en schade veroorzaakt is het iligale vuurwerk wat uit het buitenland
komt.
Ik ga ECHT niet met zijn allen op een kluitje staan om met de familie naar een show te gaan
kijken. Genieten nog steeds van het zelf afsteken.
Jullie moeten je ogen is open doen en het illegale vuurwerk aanpakken
Overlast gaat alleen maar erger worden na een verbod
Wordt toch niks gedaan door politie
Zie extra toelichting vraag 2

Toelichting
•
•
•
•

- Illegaal vuurwerk moet verboden.
- Meer aandacht voor handhaving.
Het is 1 keer per jaar. Het hoort bij oud en nieuw. Wat mag er tegenwoordig nog wel?
Het is gezellig om met elkaar oud en nieuw te vieren en dan met de mensen die je lief zijn en
het is leuk om dat met siervuurwerk te doen. Wel op een verantwoorde manier met respect
voor omwonenden en mensen die langs lopen.
In elke plaats en dorp moet permanent een politieman/vrouw aanwezig zijn. Met onmiddellijke
ingang politieburo vestigen in Vianen en Leerdam 24/7 .
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•
•
•
•

M.i. worden de problemen niet veroorzaakt door het normale consumenten maar door mensen
zonder fatsoen die illegaal vuurwerk hebben. Illegaal vuurwerk IS al verboden maar het
probleem is dat er niet gehandhaafd wordt
Omdat het maar een keer per jaar is. en oud en nieuw hoor je te vieren met vuurwerk. (2x)
Wel positief tegenovee knalvuurwerkverbod (nitraten, etc.)
Zolang er geen controle of onvoldoende wordt gehandhaafd blijft dit probleem. Vanaf oktober
wordt er bij de flats van de Vijfheerenlanden te Vianen al zeer zwaar vuurwerk afgestoken. Dit
gebeurd over het algemeen rond 12 uur 's nachts. Dan is er uiteraard geen politie aanwezig of
in de buurt.
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2.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=366)

Mensen en dieren hebben minder overlast

89%

Beter voor het milieu

63%

Minder rommel en afval op straat

64%

Vuurwerk is gevaarlijk

69%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

35%

Vuurwerk is zonde van het geld

26%

Anders, namelijk:
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Op vraag "2.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in
onze gemeente?" antwoordt 89% van de respondenten: "Mensen en dieren hebben minder
overlast".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agressie met vuurwerk richting hulpverleners
Blijkt dat we er niet verantwoord mee om kunnen gaan en de negatieve gevolgen wegen zo
zwaar, dat een verbod de minst slechte oplossing is
De schade kost zoveel geld, daar kun je mooie doeleinder voro bedenken
Dienstverleners worden aangevallen met vuurwerk, het wordt gebruikt als wapen.
Er is zoveel overlast dat je op en rond oud en nieuw bijna niet normaal over straat kunt...
Erg vervelend voor hulpverleners
Geeft veel overlast
Geen schade aan het straatmeubilair.
Geen vandalisme en angst meeronder de bewoners van Vijfheerenlanden
Grote druk op de hulpdiensten
Grote vernielzucht
Handhaving van misbruik is nu vrijwel onmogelijk
Het haalt het slechtste in de mens naar boven.
Het vuurwerk wordt steeds zwaarder en mensen steeds roekelozer
Ik hou van vuurwerk, maar met het vervagen van de normen en waarden, is vuuwerk nu een
wapen. Het is vooral het illegale vuurwerk wat dit jaar wel uit een oorlogs gebied leek
geimporteerd is angstaanjagend en levensgevaarlijk
Ik sta achter alle mogelijkeheden om in te vullen
Illegaal vuurwerk is gevaarlijk en te luid
Kleine groepen mensen kunnen de verantwoordelijkheid niet meer aan om met vuurwerk om te
gaan
Longpatiënten hebben veel last van de vervuilde lucht
Maandelang last van knallen
Men gedraagt zich niet. Zorgen voor veel overlast. Vernielen goederen en vallen mensen ermee
aan.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minder gedonder voor hulpverleners
Minder schade (2x)
Niet alleen ivm last maar ook flinke angst bij mens en dier
Omdat het ook een hoop vernielingen er bij komen met vuurwerk.
Omdat veel mensen er tegenwoordig niet normaal mee omgaan gooien naar mensen auto's
mee in de fik steken enzovoort
Veel kosten worden bespaard voor de vele vernielingen
Veel schade overal door vuurwerk aan spullen,straatmeubilair en veel letsel aan omstanders of
fietsers die zelf niet eens eraan deelnemen
Veiligheidheid voor onze hulpverleners (2x)
Vooral om de harde knallen, je schrikt je iedere keer weer een ongeluk
Woon in de wijk de hagen

Toelichting
•
•
•
•

•
•
•

•

Een algeheel vuurwerkverbod kun je handhaven.
Het gevaar voor hulpverleners is te groot
En er wordt te veel schade aan de woonomgeving gemaakt
Hoezo 'minder' overlast? (Optie 1). Bij een vuurwerkverbod ga ik uit van GEEN overlast.
Ik weet dat veel mensen oudejaarsavond / nacht niet naar buiten gaan uit angst voor
gehoorbeschadiging - vervuilde lucht die ze noodgedwongen moeten inademen en angst om
door vuurwerk geraakt te worden. Ook mensen met dieren zijn niet blij met deze nationale
herrie.
Je behoeft alleen maar naar de oogchirurg van de Erasmus universiteit te luisteren en de
aantallen spoedjes in ziekenhuisklinieken op te tellen om te weten waarom een totaal verbod
er moet komen.
Maar dan moet er wel een goed alternatief zijn want het nieuwe jaar inluiden met het een of
het ander is wel leuk
Vuurwerk is niet alleen slecht voor de luchtkwaliteit, ook bodem en water raken vervuild door
zware metalen uit het siervuurwerk en plastic onderdelen o.a. uit vuurpijlen, flowerbeds en
knetterballen. De Lekjutters VHL hebben in onze gemeente al meer dan 3000 stuks plastic
restanten uit vuurwerk opgeraapt voor Operatie knetterbal van de Plastic soup surfer en
Zwerfinator.
Zelf hebben wij al vanaf begin november veel overlast van het knalvuurwerk dat onder het
viaduct A2 naast het Merwedekanaal afgestoken wordt. Wij wonen daar met plezier maar door
de knallen worden we in de genoemde periode regelmatig opgeschrikt.
Handhaven van de huidige regels blijkt moeilijk te zijn. wij hebben geen handhaver gezien.
Totaal afschaffen is waarschijnlijk te handhaven.
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Op 31 december mag er in heel Nederland van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk af
worden gestoken. Op het afsteken van (legaal) vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden
staat een boete van honderd euro.

3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?
Dit is prima

(n=521)

36%

Dit mag wat mij betreft korter

43%

Dit mag wat mij betreft langer

6%

Andere optie, namelijk:

14%

Weet niet

1%
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80%

100%

Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".

Andere optie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31 december vanaf 10 uur.
Afschaffen (3x)
Algeheel verbod
Algeheel vuurwerkverbod
Algemeen verbod
Alleen door professionals in de buurt van de Lek b.v.
Alleen ondernemers mogen zorgen voor een vuurwerkshow ( bij inspraak met de gemeente)
ook stel ik voor dat er een centraal punt komt.
Alleen rond 24.00 vuurwerk op 1 locatie door gemeente
Alleen siervuurwerk afsteken tussen twaalf en half één 's nachts
Ben voor geheel verbod.
Betere handhaving eigen ervaring op 1 januari 2020 werd er nog tot 05:50 geknald. (2x)
Betere handhaving m.b.t afsteektijden
Bijv. de gehele dag 31-12
Centraal door de gemeente te organiseren
De tijd is goed alleen de handhaving ervan is 0
De tijden zijn opzich prima jammer dat er totaal geen controle op is, bij ons staken ze al ruim
een week van te voren veel vuurwerk af en hebben we zelfs op 30 december een complete
siervuurwerk show kunnen bekijken
Dit mag korter en alleen op een specifieke plek,niet over al!
Er wordt niet gehandhaafd dus voegt niets toe
Geen
Geen is best
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen tijd
Geen vuurwerk (2x)
Geen vuurwerk meer afsteken
Geheel verbieden
Gewoon helemaal afschaffen. Er word zich door bijna niemand aan deze tijden gehouden
Gewoon helemaal niet
Gewoon mee stoppen
Handhaven
Helemaal afschaffen
Helemaal geen vuurwerk
Helemaal geen vuurwerk afsteken (2x)
Helemaal niet (3x)
Helemaal niet afsteken
Helemaal niet meer (2x)
Helemaal verbieden
Helemaal verbieden en handhaven
Hierop wordt op oudejaarsdag volgens mij niet gehandhaafd... beter is een vuurwerkverbod.
Hrle
Irrelevant zolang er niet wordt gehandhaafd. Maanden van te voren wordt er geknald, en er
gebeurt niets mee.
Kappen
Korter en handhaven....beveiligers inzetten die direkt de politie kunnen oproepen
Maakt niet uit welke tijd , de meesten houden zich hier niet aan en er wordt niet gehandhaafd
Niemand houdt zich er aan, totaalverbod is nodig!
Niet
Niet eerder dan 12 uur tot maximaal 1 uur na 12 uur.
Niet meer afsteken
Niet, algeheel verbod
Op een centrale plek
Prima met van 10 tot 11 geen vuurwerk ivm uitlaten dieren.
Streng oppakken en niet een klein werkstrafje
Tijdsduur is oke...boete moet veel hoger
Totaal verbod en centraal vuurwerk organiseren
Totaalverbod=algeheelverbod!!
Van 00.00-01.00 uur
Verbieden !
Verbieden ze houden zich er niet aan dan maar verbod en boete bij toch doen
Verbod (2x)
Verbod consumentenvuurwerk
Verbod en gemeente steekt sierwerk af, in totaalkosten grote beperking op schade
Vuurwerk Afschaffen
Vuurwerkverbod, dus ook geen afsteektijdendiscussie
Wat mij betreft hoeft het helemaal niet meer.
Welke afsteektijden? Je hoort het gehele jaar door vuurwerk. Maar zeker de hele maand
december elke dag en behoorlijk veel. Ik snap dat handhaven niet heel gemakkelijk is. Maar ik
heb nu de indruk dat er geheel niet gehandhaafd wordt.
Wordt toch niet aangehouden
Zie punt 2
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Toelichting
Dit is prima

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit mag wat
mij betreft
korter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit mag wat
mij betreft
langer

•
•
•
•

Alleen de verkooptijd sluit absoluut niet aan op de tijd van het afsteken van
vuurwerk!
Alleen voor carbid schieten dan zou alleen overdag moeten voor de veiligheid,
dit gaat echt niet in het donker veel te gevaarlijk.
Dan moet er niet een aantal dagen vantevoren het vuurwerk al te koop zijn
De tijd is prima, maar men houd zich er totaal niet aan
Er weirdt zeker al eerder afgeknald Je kun er wel een boete opzetten maar hoe
wil je dit handhaven? ...Wel te weinig handhaving op straat
Er wordt alleen in Hoef en Haag niet aan gehouden en voor m'n gevoel ook
nauwelijks op gecontroleerd en het vuurwerk wordt wel steeds zwaarder en
gevaarlijker
Ik heb geen moeite met vuurwerk op oudjaarsdag. Maar het begint weken
ervoor en nu hoor ik nog af en toe wen paar knallen.
Jammer dat de afsteektijden niet gehandhaaft worden
Maar wordt niet gehandhaafd (wat ook moeilijk is). Dagen voor en na de 31e
werd er vuurwerk afgestoken.
Mits er meer toezicht komt en word gereageerd op overlast meldingen van
bewoners.
Mits iedereen zich er aan houd natuurlijk
Prima tijden, helaas niets van te merken, omdat talloze mensen schijt hebben
aan deze tijden.
Prima. Maar het is/wordt niet gehandhaafd.
Proberen te handhaven
Dan moet er wel gehandhaafd worden, dat gebeurt nu niet. Steeds op
dezelfde plekken onder de bruggen in Vianen is lang voor oudejaarsdag veel
knalvuurwerk...maar de politie doet niets. handhaven !!!
Handhaven noodzakelijk. Wordt hele jaar vuurwerk afgestoken
Het slaat natuurlijk nergens op om het nieuwe jaar te vieren vóórdat het
begonnen is. Dus pas na middernacht lijkt me logisch.
Ik zie meer in het organiseren van professionele shows door deskundigen.
In Leerdam is het hele jaar door vuurwerk (2x)
Vanaf 22.00 tot 02.00 uur is voldoende.
Veel afstekers houden zich toch niet aan de tijden en starten begin december
al en gaan door tot half januari.
Vuurwerk uit categorie 1, zoals knetterballen mag het hele jaar verkocht en
afgestoken worden. Dit mag wat mij betreft ook beperkt worden tot de
jaarwisseling.
Zoals het zou moeten, is vanaf 00.00 uur.
Afsteken van vuurwerk gebeurd tot op heden (21-1) nog steeds 1 tot 2 keer
per week. Heel vervelend, het veroorzaakt overlast (gooien naar huizen,
afsteken in rioolputten)
Ochtend vanaf 10 uur was beter. Dan heeft iedereen 1 dag de tijd.
Tijden zijn prima, maar het mag van mij als liefhebber ook weer terug naar
10:00 tot 02:00 uur.
Geen keuze gemaakt, ben immers voor verbieden.
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Andere optie,
namelijk:

•

Van eind november t/m halverwege januari word er zowel legaal als illegaal
vuurwerk afgestoken!

Weet niet

•
•

Geen idee vanaf welke tijd vuurwerk mocht worden afgestoken
Hoe moet dit gecontroleerd worden. Stoppen met vuurwerk lijkt me het beste
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden
gehandhaafd in onze gemeente?
Zeer voldoende

(n=520)

4%

Voldoende

7%

Neutraal

8%

Onvoldoende

25%

Zeer onvoldoende

47%

Weet niet

8%
0%
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Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
72% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer
onvoldoende".

Toelichting
Neutraal

•
•

Dat is toch bijna niet te doen....
Naar mijn mening wordt er vaak gehandhaafd door op te treden tegen jonge
kinderen die rotjes afsteken. Dat is wel wat kinderachtig. Het krachtigere
(knal)vuurwerk mag van mij wel aangepakt worden.

Onvoldoende

•

Buiten de genoemde tijden wordt vanaf begin december al veelvuldig
vuurwerk afgestoken. Na de kerst wordt er nog meer afgestoken en de laatste
week hoor je de hele dag (zwaar) knalvuurwerk en soms zie je soms al
siervuurwerk.
De Politiecapaciteit is daar voor niet toereikend
Door de bezuinigingen op de politie is handhaven niet meer mogelijk. De
toename van overlast en de enorme schade door vuurwerk is dan ook voor
een groot deel toe te schrijven aan de bezuinigingen bij de politie. De
besparing op het budget van de politie hebben we aan de schadekant door
vuurwerk dubbel en dwars terug gekregen.
Handhaving is in de praktijk niet uit te voeren
Handhaving is moeilijk, omdat je altijd na de knal pas gaat kijken.
Het begint hal november al met het afsteken van vuurwerk
In mijn buurt (Monnikenhof) wordt in de aanloop naar oud en nieuw veel
vuurwerk afgestoken. Volgens mij is het gewoonweg ondoenlijk om hierop te
handhaven.
Met de huidige regels is handhaving nagenoeg onmogelijk. Verkoop verbieden.
Handhaven zal dan beter gaan
Ook door het jaar heen wordt er vuurwerk afgestoken, Wordt daar wat
aangedaan?????

•
•

•
•
•
•
•
•
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Zeer
onvoldoende

•
•

Weken van te voren iedere avond knallen te horen
Zonder verwijt aan de politie, die zijn met te weinig mensen en teveel werk

•

Al ruim voor oudjaarsdag wordt er vuurwerk afgeschoten . (Bijna) geen enkele
controle vindt plaats.
Buiten de tijden om wordt er te veel afgestoken. Dit jaar was het wel heel erg.
zelf mijn kind werdt er naar van. er moet beter gehandhaafd worden. de
mensen van handhaving hoor je te veel zeggen we zijn met te weinig mensen
en we kunnen niks. net als de politie die het zelfde verhaal verteld. maar goed
dat is niet alleen met vuurwerk. (2x)
De hele week voorafgaande aan oud en nieuw wordt er werkelijk bij nacht en
ontij afgestoken, Slaap je net gaat er om 2 uur snachts weer een hele zware
knal. In de brandgang bij voorkeur in de rioolputten want dan is de dreun nog
harder. Ook nu nog elk weekend laat in de avond vroeg in de nacht knallen. Zie
vorige vraag. Gehandhaafd?Wanneer dan ?
Eigenlijk weet ik dit niet. Er wordt veel vuurwerk afgestoken buiten de
toegestane tijden.
Er werd vanaf 5 december al zeer regelmatig vuurwerk afgestoken vooral s
avonds tot aan deze week toe. Mijn hond durft nauwelijks nog naar buiten s
avonds! En politie of handhaving zie ik zelden rijden.
Er wordt al een paar dagen van tevoren vuurwerk afgestoken. Lijkt niet te
worden gehandhaafd.
Er wordt bijna het hele jaar vuurwerk afgestoken het lijkt wel of er niet
gehandhaafd wordt. (2x)
Er wordt hier al ruim een maand van tevoren dagelijks vuurwerk afgestoken. Je
ziet hier nooit iemand handhaven. Niet door de gemeente en ook niet door de
politie. Ook niet op de drugshandel die hier welig tiert. Volgens de politie is
wordt dat namelijk gedoogd omdat het toch ergens moet plaatsvinden. U
begrijpt dat bellen over vuurwerkoverlast dan al helemaal zinloos is. Verder
heeft het weinig zin om als burger wat te zeggen tegen groepjes van vijf tot
tien kinderen met knalvuurwerk tenzij je wilt dat de brievenbus voor de derde
keer wordt opgeblazen.
Er wordt in Ameide het hele jaar door vuurwerk afgestoken helaas!
Er wordt totaal niet gehandhaafd!!!!!!!!!
Ervaring leert dat we bij melden van overlast opmerkingen kregen als "u bent
toch ook jong geweest". Daar staat tegenover dat handhaven ook lastig is: de
dader is allang gevlogen wanneer handhaving opduikt.
Geen handhaving gezien
Het begint een paar dagen van tevoren al en ook na oud en nieuw is het niet
afgelopen.
Het knallen neemt bizar toe vanaf het moment dat er vuurwerk gekocht mag
worden. Wellicht als een verbod niet haalbaar is de verkooptijden beperken
tot 1 dag waarbij alleen online besteld vuurwerk afgehaald kan worden op
oudjaarsdag
Ik begrijp het wel dat het bijna ondoenlijk is voor politie dit te handhaven. op
het moment dat de "daad plaats vindt' is politie na melding altijd te laat .
Tenzij er sprake is van een geluksfactor.
Ik ben van mening dat het ingrijpen op illegaal vuurwerk de maanden en
weken VOOR 31 december meer aandacht van politie en justitie moet krijgen.
Lik op stuk, niet enkel boete maar huiszoekings bevel en al het illegale
vuurwerk direct innemen. Ben je in de weken voordien betrapt op illegaal

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
Weet niet

•
•
•

vuurwerk, melding plicht op 31 december 08.00 tot 01-01 - 08.00 uur in e.e.o
kazerne tijdens de jaarwisseling. Direct van straat, en de minimum leeftijd
hiervoor is onbeperkt, ben je 12 jaar dan ook.
Ik heb geen handhaver gezien en de knallen waren overdag veelvuldig
Is niet te handhaven of de burger moet ze zelf mogen pakken en straffen
Is praktisch niet te handhaven met één wijkagent voor heel Lexmond. Ik heb
wel melding gemaakt maar de jongelui verplaatsen zich steeds.
Je hoort niets over handhaving, je ziet niet meer politie, en je blijft overal
knallen horen, al maanden van tevoren. Dus het is niet merkbaar. Maar ik
geloof niet dat dit in andere gemeenten nou zo veel anders is.
Je ziet geen boa,s en politie
En de straf is veel te laag
M.n. Op hangplekken jeugd (schoolpleinen) begint vuurwerk al in november.
Vooral de avonden in het weekend
Maar dat is ook haast niet te doen. Ten eerste het Cat 1 vuurwerk. Dit mag,
maar burger weet/hoort het verschil niet. Als je op een melding afgaat zijn ze
al gevlogen. En wie van het groepje heeft het gedaan...??
Ruim 2 weken voor de jaarwisseling werd er iedere avond tussen ong.17.00 en
20.00 uur volop (knal)vuurwerk afgestoken door jonge kinderen. Ook de eerste
paar weken na nieuwjaar was het iedere avond raak! Geen politie of
handhaving gezien.......
Smorgens wordt er al veel afgestoken, handhaving rijdt langs en doet niks.
Veel afstekers houden zich toch niet aan de tijden en starten begin december
al en gaan door tot half januari.
Kennelijk kan dit allemaal, zelden lees ik in de lokale media dat er mensen voor
gepakt worden.
Veel te wein hahaers
Volgens mij krijgen weinigen een boete voor overdag vuurwerk afsteken. Ik
vind het ook niet erg als dat gedoogd wordt, maar denk dus wel dat de feiten
zo zijn dat er onvoldoende gehandhaafd wordt.
Volgens mij werd er niet gehandhaaft, politie gaf ook aan geen tijd te hebben
voor handhaving afsteektijden in leerdam
Vuurwerk werd dit jaar afgestoken tot zeker 10 januari. Om gek van te worden.
Trouwens het begon al half december
Weken voor oud- en nieuw wordt er altijd al veel afgestoken. Ik heb nog nooit
gezien of gemerkt dat er iets mee gedaan wordt.
Wij hebben tot 4.15 met angst en vrezen op de bank gezeten om dat er voor
ons huis een enorm vuur met veel gevaarlijk vuurwerk was. Uiteindelijk zelfs
politie gebeld (geen spoed nummer) waar ze zeiden te komen, maar niemand
is geweest. Om 3.15 een vuurwerkbom waardoor lamp van t plafond kwam en
een slot in de schuur opensprong. Maar geen handhaving (2x)
Zie extra toelichting voorgaande vraag
Geen idee, ik heb 31 december gewerkt buiten de gemeente Vijfheerenlanden.
Het mag van mijn weer gewoon vanaf 12 uur maar liever helemaal niet
Wij wonen in het buitengebied dus merk je daar niets van. Maar hoor geknal
genoeg overdag dus ze zijn wel bezig.
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Hoewel voor de ene bewoner vuurwerk een genot is, kan de ander overlast ervaren.

5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad
van vuurwerk in onze gemeente?
Nee, helemaal niet

(n=520)

14%

Nee, niet echt

18%

Neutraal

7%

Ja, een beetje

24%

Ja, veel

36%

Weet niet

2%
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Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 36% van de respondenten: "Ja, veel".

Toelichting
Nee,
helemaal
niet

•
•
•

•
•
Nee, niet
echt

•

•
•
•
•
•

Neutraal

•

De berichten over overlast en het lastigvallen van hulpverleners zijn erg
verontrustend en de maat is vol
Ik woon in het buitengebied en ben die middag en avond thuis geweest.
Sommige mensen hebben last van alles. Hond en kat....heb zelf ook huisdieren en
kleine kinderen gehad. Waren er zo aan gewend, kinderen en kleinkinderen gaan
nu met veel plezier uitzoeken wat veilig, mooi en handig aan te steken is. En
genieten oudejaarsavond van het afsteken en kijken.
Was er niet
Was in frankrijk
Ik geniet erg van het afsteken van vuurwerk. Ik stoor mij daarom ook erg aan de
mensen die er niet op een verantwoordelijke manier mee om kunnen gaan,
omdat dit uiteindelijk kan uitlopen op een verbod, wat zonde zal zijn voor het
overgrote deel van de mensen die er wel van genieten.
Ik niet maar anderen zitten er niet op te wachten en dat begrijp ik
Let wel: tijdens de jaarwisseling heb ik geen overlast ervaren, dan hoort het erbij,
maar nogmaals, het kan niet gehandhaafd worden na de toegestane tijden. En de
vernielingen zijn enorm!
Tijdens de jaarwisseling zelf moet het kunnen je weet dat het dan ook mag. een
beetje aan passen kan ook wel. (2x)
Was niet thuis
Wij halen ruim voor 31 december al extra eten en drinken in huis zodat we rond
de 31e december daarvoor niet meer naar de winkels hoeven.
Eerder buiten de jaarwisseling om
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Ja, een
beetje

•

Ik was niet thuis maar in een andere gemeente

•

De keiharde knallen die lijken op handgranaten daar blijf je van schrikken. Ook om
vier uur in de nacht.
Dit was meer in de week ervoor met illegaal knal vuurwerk in de buurt
Diverse extreme knallen die onmogelijk van legaal vuurwerk afkomstig konden
zijn.
Enorme knallen (buiten de afgesproken tijd )
Er waren verschrikkelijke harde knallen dat had niet met vuurwerk te maken.
Het was op zich leuk. Totdat een box met pijlen bij de eerste pijl omver ging en de
rest er horizontaal uit kwam zetten. Gelukkig geen schade!
Meer in de aanloop naar oud&nieuw dan echt tijdens. Ik hoor nu nog met
regelmaat vuurwerk... Half januari...
Met name de dagen (weken) voor en na oudjaarsdag.
Pijlen op rieten dak
Teveel hard knalvuurwerk buiten de toegestane tijden.
Van hete illegale knal vuurwerk schrik je je kapot..Dit zou verboden moeten
worden!
Veel vroeger dan mag werd er al heel veel afgestoken. Zeer harde knallen en
angstige honden in huis die niet naar buiten durfden
Veel vuurwerk in de tuin van andere, maar vooral de dagen ervoor veel harde
klappen.
Vooral ivm met onze hond
Werd al vroeg in dec afgestoken
Wij waren op vakantie, maar er ligt troep in onze tuin en op het glas van onze
serre.
Wij zijn gevlucht naar Duitsland in de oud& nieuw periode ..

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ja, veel

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Dagenlang knalvuurwerk, extra vervelend tijdens nachtdienst
De harde knallen vooral, het leek af en toe wel of er iets opgeblazen werd
De laatste 4 dagen van het jaar had ik een kat welke strak stond van de angst en
niet meer wilde eten.
De molukse wijk word nu regelmatige 22/01/20 nog steeds vuurwerk afgestoken
er komt geen eind aan...
Dochter van 3 en half jaar is echt doodsbang geweest. Ze vroeg echt waarom
mensen ons huis kappot maken. Ze slaapt nog steeds niet en wordt 6 keer per
nacht wakker met angst dromen.
In hoef en haag stond (zondag al) een karbiet bus die gebruikt werd. Ook een
aantal lawine pijlen. Niet normaal meer. Voor ons is het klaar.
Er werd in Leerdam al vanaf november met enige regelmaat vuurwerk afgestoken
Er werd vanaf 5 december al zeer regelmatig vuurwerk afgestoken vooral s
avonds tot aan deze week toe. Mijn hond durft nauwelijks nog naar buiten s
avonds! En politie of handhaving zie ik zelden rijden.
Er wordt veel te vroeg vuurwerk afgestoken in de gemeente. Soms in November
al!
Groepen opgeschoten jeugd die vooral naar bewoners gooien
Herrie en troep. Er ligt nu nog steeds zooi in de buurt en niemand voelt zich
geroepen om het op te ruimen.
Hond niet uit kunnen laten. Veel te harde knallen. Veel langer dan 02.00 uur. En
toch op tijd uit bed moeten om te gaan werken( ja er werken mensen op 1
januari)
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

•
•
•

Hond uitlaten is niet mogelijk (2x)
Huisdier wat panisch is voor vuurwerk (2x)
Ik was de jaarwisseling op bezoek bij familie in de hagen. Daar op de fiets komen
was al gevaarlijk vanwege het vele zware vuurwerk .
Ja jongeren afsteken ook waneer niet mag . Helaas kan je niet verbieden doe
dan op vast plek niet bij iemand voor de deur is ook rotzooi op de straat en
vuurwerk met jongeren is niet veilig (2x)
Maar vind niet dat iedereen moet lijden onder mijn ziekte en mijn honden
Het zware vuurwerk en het weinig houden aan de afsteek tijden is wat irritatie
veroorzaakt
Met de jaarwisseling zelf was ik niet in de gemeente, maar de dagen ervoor en
zelfs erna, leek het soms wel oorlog. Er werd structureel en veel afgestoken, en
zelfs al voor het officiele verkoopmoment.
Mijn kind is de hele dag van slag geweest en was erg bang wilde niet slapen en
het was een groot drama uit eindelijk ben ik na me oma gegaan en daar heeft die
geslapen die woont op boerderij met allemaal weilanden er om heen dus geen
vuurwerk
Ondanks dat wij in het buiten gebied wonen hebben wij vanaf begin oktober tot 2
januari zeer veel zwaar vuurwerk gehoord in onze omgeving.
Op ons melkveebedrijf ervaren wij overlast door de schrikreacties van de koeien
wat dagen aanhoud, daarnaast lopen er ook nog 30 jonge paarden in de leeftijd
van een half jaar tot 3 jaar hiervoor is vuurwerk echt een drama en zijn wij
oudjaarsavond en nacht op alle mogelijke manieren mee bezig om ze rustig te
houden in plaats van zelf ook een feestje te vieren.
Overal in de gemeente liggen de straten, plantsoenen en speelterreintjes bezaaid
met plastic resten van vuurwerk. Het is letterlijk wegwerpplastic wat ontworpen
en bedoeld is om buiten weg te gooien.
Rammelende ramen in de sponningen. Voor het zelfde geld waren zij gesprongen.
Kinderen van 8-10 jaar stonden vuurwerk onder auto's te gooien.
Veel harde knallen voorafgaand aan de jaarwisseling. Vorig jaar zijn bovendien
onze ruiten gesneuveld.
Vooral de knallen waren erg en erg benouwd gehad door het afgestoken
vuurwerk
Vooral van knalvuurwerk, dat ging de laatste dagen van december aan een stuk
door.
Vroeg in het jaar harde knallen en afgelopen week hoorde ik nog zo n knal.
Zie vorig antwoord. Echt heel gevaarlijk (2x)
Zoals eerder gezegd kan je bijna niet meer normaal over straat... Als je een
groepje ziet staan met vuurwerk loop ik er het liefst met een grote boog omheen.
Zoals hierboven besproken, het illegale vuurwerk, de bommen, maar vooral al de
6 weken voor de jaarwisseling waarin het begint. Ik vind het prima dat er
vuurwerk is op 31December en 1 Januari, dan is er meer blauw op straat, maar de
weken voordien zouden we het illegale vuurwerk en de afstekers ervan al moeten
elimineren.
Ik was niet in de gemeente tijdens de jaarwisseling
Ik was tijdens de jaarwisseling in gemeente Nieuwegein.
We waren elders
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5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=316)

Geluidsoverlast

86%

Afval en rommel op straat

50%

Overlast voor (huis)dieren

50%

Milieuoverlast

24%

Schade aan bezittingen

16%

Stank- en rookoverlast

27%

Onrust en schrikreacties

54%

Andere vorm van overlast, namelijk:
Weet niet

8%
0
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Op vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" antwoordt 86% van de
respondenten: "Geluidsoverlast".

Andere vorm van overlast, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsteken buiten de afsteektijden
Angst
Angst kinderen
Bekogeld worden met vuurwerk als je van winkel naar huis loopt
Benauwd, kortademig
Bijna lichamelijk letsel
Buiten toegestane periode afsteken, dag en nacht
Buren ruimen hun troep niet op.
Dat het al dagen aan de gang is voor dat het eigenlijk mag. (3x)
Gestreste huisdieren
Gevaarlijk bekogeld
Illegaal vuurwerk het leek wel oorlog ramen stonden te klapperen (2x)
In de weken voorafgaand oud en nieuw en oudjaarsdag de gehele dag knellen
Onveilig gevoel op straat
Pubers die vuurwerk naar ons probeerde te gooien
Regelmatig na 1 jan om 4u. Een knal. Daar wordt je dus wakker van.
Rellen
Risico op brand en uren alert blijven en inspecteren
Schade veroorzaakt binnen VHL kost ook mij geld (gemeenschapsgeld is ook mijn geld)
Te lang door
Trillende ramen en glazen
Troep in de tuin en op de serre
Voor ouderen is het ook zeer hinderlijk
Vuurwerk in tuin en op dak
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Toelichting
•
•
•

Elke vrijdagavond vanaf 1 december worden er bommen afgestookt bij het Wieltje in Leerdam.
Zelfs in januari gaan ze nog door .
Mijn voorstel om in wijken waar verzorgings en verpleeghuizen zijn sowieso vrije zones van een
hele wijk in te voeren.
Tussen 26 en 31 december wordt zwaar illegaal vuurwerk afgestoken
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5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=312)

85%

Ja, bij de politie

7%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

4%

Ja, bij de gemeente

2%

Ja, ergens anders namelijk:

1%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 85% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
•
•

Al in de weken voor oud en nieuw
Bij Operatie knetterbal
Melding maken heeft geen ze gooien vuurwerk naar dier of mens

Toelichting
Nee

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dat had ik misschien wel moeten doen, maar ik verwachte dat handhaving zelf
initiatief zou nemen. De knallers laten hun rommel liggen dus bij de rondgang
van de handhaver ziet hij of zij de handelingen van het verleden.
Dat is heel lastig, de vuurwerk afstekers lopen rond op straat of door de stegen
en je bent altijd te laat om te zien wie het zijn. s avonds ga ik sowieso niet naar
buiten om poolshoogte te nemen.
De boa 's en politie waren al druk zat in de wijk.
Dit heeft voor politie geen enkel nut, ze hebben te weinig mensen voor de
hoeveelheid zooi
Dit is lastig, omdat overlastgevende jongeren zich voortdurend verplaatsen
Er is niet een overlast punt in deze gemeente. Dat maakt de drempel hoger. En
wat is de zin er van. Ik neem aan dat de handhavers ook weten op welke
plaatsen er in de gemeente elke avond in december vuurwerk wordt
afgestoken. Nooit iets gemerkt van handhaving.
Haalt niets uit!!!
Heeft geen zin
Heeft geen zin omdat handhaving geen prio heeft
Heeft geen zin: als er al iemand komt is die (veel) te laat.
Heeft toch geen zin. (2x)
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Ja, bij de
politie

•
•

•

Ja, bij de
gemeente
Ja, ergens
anders
namelijk:

Het heeft geen nut om aangifte te doen bij de politie, voordat die in Ameide zijn
is de dader al vertrokken.
Het meldpunt vuurwerkoverlast is heel lastig te bereiken en kost bovendien
aardig wat beltijd
Ik gaf eerder al aan dat ervaringen uit het verleden mij niet positief stemmen
over het effect van melden ("u bent toch ook jong geweest"); plus dat
handhaven bij zoiets vluchtigs als vuurwerk behoorlijk lastig is.
Je kunt wel een melding doen maar er wordt toch niets mee gedaan
Melden heeft geen zin. Ik weet niet wie er in het donker afsteekt, noch waar
want de afstekers lopen rond en gooien her en der.
Niet gedaan omdat het idee er is dat er echt niets aan wordt gedaan. en dat
geldt voor de periode voor en na nieuwjaar. ze blijven gewoon knallen en
afschieten
Omdat de politie toch al aangeeft niet overal naartoe te komen. Het probleem
is te groot.
Volstrekt zinloos.
Waarom melding maken, de politie treedt alleen op bij foutparkeren.
Wat ik al zei. Melden kan, maar voordat er iemand bij is zijn ze al weg.
We wonen in het buitengebied.
Er is niks mee gedaan. Begreep later dat waarschijnlijk alles naar vianen was...
(2x)
Ik heb een online melding gedaan toen het in het weekend na oud en nieuw (4
januari) lang door ging met afsteken.
Krijg ik een bericht terug dat ik een nummer moet bellen. Niet gedaan te veel
gedoe en ik was meteen het vertrouwen op ingrijpen kwijt.
Wilde zelf langs gaan maar dat mag natuurlijk niet want ik mag uiteraard
niemand in elkaar rammen, ben ik weer fout...
Politie was er snel, stapels hout die op plein achter mijn huis bedoeld waren
voor het vreugde vuur waren rap weg. Super politie!

•

Vreugdevuur in het dorp dat uit de hand liep

•

Zie: https://youtu.be/oZsnviaattA
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Tegenwoordig hebben gemeenten de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije
zone aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar het binnen de wettelijk toegestane afsteektijden
(31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur) verboden is vuurwerk af te steken. Buiten de
wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden om vuurwerk af te steken. In onze
gemeente zijn (nog) geen vuurwerkvrije zones ingesteld.

6 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije
zones in onze gemeente?
Zeer positief

(n=514)

43%

Positief

21%

Neutraal

16%

Negatief

11%

Zeer negatief

6%

Weet niet

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 64% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 16% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".

Toelichting
Zeer
positief

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En dan het liefst de volledige binnenstad vuurwerkvrij maken. Dit jaar vatte er nog
een huis in de binnenstad vlam, omdat er een vuurpijl onder de dakpannen terecht
kwam. Wat een ellende moet dat deze mensen gegeven hebben, dergelijke
incidenten moet de gemeente voor zijn.
Grote delen vuurwerkvrij, slechts enkele centrale locaties waar georganiseerd
vuurwerk afgestoken wordt
Heel de gemeente vuurwerkvrije zone.
Helemaal niet meer afsteken en een verkoop verbod.
Het is alleen niet re handgaven dus Inloos
Iets doen tegen overlast is positief. Ben alleen bang dat het geen moer helpt
Is de opmaak voor een totaalverbod.
Kan eigenlijk alleen als er een landelijk verbod is op verkoop en bezin van ALLE
vuurwerk.
Laat waar afgelopen jaar het meeste overlaast is geweest maar als eerste vuurwerk
vrij worden.......
Liever andersom overal verboden. Paar gebieden aanwijzen waar het wel mag bv
kasteel tuin ofzo.
Liever een algeheel verbod. Anders is dit een goed alternatief mits het gehandhaafd
kan worden.
Maar dan wel handhaven.
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Positief

•
•
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Neutraal

•
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Negatief

•
•
•
•

•
•

Maar dan zodanig dat dit de gehele bebouwde kom betreft. Ipv vuurwerkvrije zone
zou je een plek moeten aanwijzen waar het wel mag en alleen daar!
Maar wat mij betreft dan de hele gemeente met ergens centraal een
vuurwerkshow.
Maar wel handhaven dan !
Voorstander voor algemeen verbod
Zou fijn zijn bij bejaarden huizen en Syndion. Maar denk niet dat dit gaat gebeuren.
Er zijn te weinig handhavers om in te zetten.
Deze zijn er geweest, maar gek genoeg niet opnieuw gehandhaafd na de fusie van
gemeenten
Het kan een aanzet zijn om er aan te wennen dat vuurwerk niet overal kan. En door
uitbreiding van die gebieden toe werken naar een totaalverbod
Liefst een algeheel verbod en in plaats daarvan vuurwerkshows in elke kern. Als dat
niet mogelijk is, dan alleen siervuurwerk toestaan.
Liever helemaal niet. Maar als het moet 1 plek aanwezig per plaats waar het wel
mag en dan alleen sier vuurwerk. Maar liever een mooi siervuurwerk wat door
profs wordt aangestoken
Was ik vorig jaar ook al voor. Er zijn te veel mensen/dieren die er last van hebben.
Dit helpt om de overlast een beetje te reguleren, en er over in gesprek te gaan.
Aan wat voor zones denken we dan? Straten? Een plek waar honden rustig
uitgelaten kunnen worden zou wel wenselijk zijn.
Gaat niet helpen zonder gedegen handhaving. Handhaving is lastig. Men steekt het
af en rent weg.
Handhaving lastig en geluid hou je niet tegen , dat ook hoorbaar buiten de zone
Ik zou niet weten waar dit beter is, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik in een
kleine kern woon
Is niet te handhaven.
Klinkt goed, maar of mensen zich eraan houden...?
Liever door professionals op één plek
Liever een algeheel verbod. Een vuurwerkvrije zone is moeilijk te handhaven, de
politie kan niet bij iedere vuurwerkvrije zone aanwezig zijn.
Op een dorp zal dat niet gaan, het geeft overal overlast.
We wonen in een kleine gemeente, overlast voor huisdieren zal altijd blijven
Ze lijken me erg lastig te handhaven, zonder continue aanwezigheid van
controleurs. Bovendien denk ik niet dat het veel effect heeft, omdat bv
geluidsoverlast ver kan dragen.
Dat gaat niet werken en is dan enkel bureaucratie
Denk dat het voor de overlast weinig uit maakt.
Die zijn niet te handhaven. Een algeheel vuurwerkverbod is voor iedereen veel
duidelijker.
Dit gaat niet werken omdat er dan gehandhaafd dient te worden, een algeheel
verbod en direct aanpakken als er overlast is, is "key", door een vuurwerkvrije zone
in te stellen gaat men met het afsteken van vuurwerk akkoord, we zijn dus geen
stap verder. Stop hier mee, het hele jaar lopen we blikjes op te rapen,
plastic,papier, groen etc. te scheiden om vervolgens in een paar dagen er een
gigantische rotzooi van te schoppen.
Enkel totaaal verbod
Het is niet te handhaven
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Zeer
negatief
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Weet
niet

•
•
•
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•
•

Lijkt mij lastig te onderbouwen. Lastiger te handhaven (dus duurder) dan algeheel
verbod.
Moeilijk te handhaven. Beter algeheel verbod.
Niet te handhaven, gewoon algeheel verbod en alleen tijdens oudjaarsnacht
siervuurwerk door gemeente georganiseerd
Onvoldoende handhaving
Siervuurwerk moet blijven Dat geeft niet veel overlast..Dat knal vuurwerk vind ik
een heel ander verhaal!
Uiteraard vind ik het logisch dat er in het centrum vd stad en bij dierentuinen,
ziekenhuizen, zorgcentra niet wordt gestookt.
Volgens ons is een algeheel verbod de beste oplossing. Dan heeft niemand er last
van, ander als je geluk heb steken ze vuurwerk af in een zone waar het wel mag,
ben je dan blij als je daar woont, en de hele gemeente komt daar vuurwerk
afsteken
Wat levert dat op? Er is geen handhaving die daar op let.. (2x)
Algeheel verbod
Dat zou dan beteken dat veel ouders met jonge kinderen die in een zone wonen
waar het niet mag geen vuurwerk mogen afsteken. of mensen doe aan huis
gebonden zijn. oud en nieuw moet voor iedereen te vieren zijn. (2x)
Geen vuurwerk
Geen zone instellen maar verbieden vuurwerk af te steken
Is ook niet te handhaven, gewoon afschaffen!
Maken er weer een paar mensen de dienst gaan uitmaken zie zwarte piet
Algeheel vuurwerkverbod ... dus géén zones vuurwerkvrij. ;-) (2x)
Ik denk dat het het verschuiven is van problemen, en wie bepaald de vuurwerk vrije
zone.
Leerdam heeft die niet
Misschien voor de mensen in de stad wel goed maar daar moeten hun over
beslissen en niet wij die in het buitengebied wonen.
Omdraaien vuurwerk alleen afsteken op aangewezen plek
Vuurwerk is van vrij ver te horen/zien/ruiken, volgens mij doen zones niet zo veel,
en ik vraag me af in hoeverre ze gehandhaafd worden. Beter aandringen bij de
rijksoverheid op landelijke maatregelen.
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6.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?
(n= 319)
Suggestie 1 (64%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4122gn
Aan de Linge
Alle (2x)
Alle bewoonde straten
Alle gebieden (2x)
Alle kernen (2x)
Alle woonkernen
Alle woonwijken (2x)
Alleen in het buitengebied niet in de bebouwde kom
Alleen op een centrale plaats ver van de bebouwde kom
Alleen plekken aanwijzen waar het wel mag per dorp
Alles aan de Westkant van de zederik en de Noordwestkant van de A27
Basisscholen
Bebouwde kom
Bejaarden huis
Bejaarden huizen
Bejaarden- en verzorgingshuizen
Bejaardencentra
Bejaardencentra e.d.
Bejaardenhuis en omgeving
Bejaardenhuizen
Bejaardenwoningen
Bewoonde gebeden
Bij bejaarden tehuizen
Bij bejaardentehuis
Bij dierenweiden, kinderboerderij
Bij ouderen en gehandicaptren
Bij ouderen mensen
Bij rietgedekte woningen
Bij verpleeghuizen
Bij verzorgingshuizen
Bij winkels
Bijna overal
Binnen de bebouwde kom
Binnen de woonwijken
Binnenstad (5x)
Binnenstad grote plaatsen
Blankenborch
Brede school Lexmond
Buiten gebieden
Buiten gebiet (2x)
Buitengebied (2x)
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Buitengebieden
Centrum (11x)
Centrum leerdam
Centrum van de stad
Centrum Vianen
De gebieden waar veel ouderen wonen en waar dieren worden gehouden.
De hagen (2x)
De Hagen
De hagen in Vianen
De hele gemeente
De hele gemeente.
De looch
De wijk de hagen
De woonwijken (2x)
Dijk bij glasfabriek
Dorpen
Dorpskern Lexmond
Dorpskern Schoonrewoerd
Dorpsplein Meerkerk
Emmahuis
Gebieden rondom verzorgingstehuizen
Geer thv nummer 25
Geheel Vijfheerenlanden
Gehele dorp
Gehele gemeente (2x)
Heel de gemeente
Heel de wijk de hagen
Heel Hoef en Haag
Heel Vianen
Hele bebouwdw kom
Hele gemeente (2x)
Het hele dorp
Hoef & haag
Hoef en haag
Hogeland
In het buiten gebied
Industrie terrien Leeram
Kerken
Kern
Kernen
Kinderboederij (3x)
Laakse hof lexmond
Laantje waar doodsbange honden wonen
Langs de Lek
Leerdam
Leerdam helemaal
Lingebolder
Lingebrug
Lingedijk
Marienhof Langeweg
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MCD WIJK NOORD
Monickenhof,
Monnikenhof (2x)
Monnikenhof voornamelijk Park
Muizenveldje /copierlaan
Natuurgebieden
Omgeving Hof van Batenstein
Op 1 punt vuurwerk afsteken
Open Vensters
Overal (4x)
Overal waar woningen staan
Overall
Overheicop in Schoonrewoerd
Parkeerterrein glasfabriek
Parken en hondenuitlaatstroken
Parken en natuurgebieden
Recreatieplas de put
Rond bejaardenhuizen
Rond Open Vensters
Rond scholen
Rond verzorginghuizen
Rond verzorgings(te)huizen
Rond verzorgingshuizen (2x)
Rond winkels
Rondom bejaardenhuis
Rondom boerderijen
Rondom de lek
Rondom dieropvangen
Rondom kwetsbare gebouwen, zoals monumenten
Rondom ouderen
Rondom ouderenwoningen
Rondom Stal Bosgoed
Scholen
Seniorenwoningen
Smallere straten met monumentale panden
Stad en dorp centrum
Strandjes langs de lek
Tja...? Liefst overal
Uitlaatplaatsen voor honden
Ursulinenhof (2x)
Verzorging en verpleeghuizen
Verzorgingshuis (2x)
Verzorgingshuizen (2x)
Verzorgingstehuizen (2x)
Vianen Centrum
Vianen, uiterwaarden
Volledige gemeente
Voorstraat
Waar nou veel kapot is gegaan
Waar ouderen wonen
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Waar woningen zijn
West (2x)
Weverwijk
Wijk Vijfheerenlanden
Winkelcentra (2x)
Winkelgebieden
Woongebieden
Woonkern meerkerk
Woonwijk
Woonwijkem
Woonwijken (13x)
Ziekenhuizen/zorginstellingen
Zijderveld
Zijderveldselaan
Zorgcentrums
Zorginstellingen

Suggestie 2 (35%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batenstein
Bejaardentehuis
Bejaardenwoningen
Bij hondenuitlaatplaats
Bij kinderboerderijen
Bij openbare gebouwen
Bij ouderen huisvestingen, scholen, kinderdagverblijven
Bij scholen, kerken, cafees
Bij winkels e.d
Buiten gebieden
Buitengebied
Burton de buurt van maatschappelijke objecten: verzorgingstehuis, scholen, kdv, sport, etc.
Centrum
Centrum Vianen
Clarissenhof
Dam
De hagen
De Hagen
Dichtbevolkt
Emmahuis (2x)
En dat soort probleem wijken.
Ergens waar niemand woont
Flats Vijfheerenlanden
Gebouwen met kwestbare gebruikers zoals seniorencomplexen, scholen etc.
Heel de gemeente
Het centrum van Vianen en
Hof van batenstein (3x)
Hogeland (2x)
Honden uitlaatplaatsen
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In de buurt van ziekenhuizen
In parken waar huisdieren kunnen lopen.
Industrieterreinen
Instellingen
Kerken (2x)
Kinderboerderijen (2x)
Lakse hof Lexmond
Leerbroekseweg
Lingesteijn
LINGESTEIJN
Loswal
Mcd/eiland
Meerkerk helemaal
Monnikendom ;o)
Natuurgebieden
Nieuwbouwwijk
Omgeving Bejaarden/verzorgingshuizen
Omgeving van honden uitlaatplekken
Oost
Op plekken waar veel auto's geparkeerd zijn.
Openbare plekken
Ouderenwoningen & ziekehuizen
Parkeerplaats glasfabriek
Parken
Plekken met veel steegjes
Rond bejaarden huizen
Rond dierenasiel (2x)
Rondom bejaarden en verzorgings tehuizen
Rondom gebouwen met rieten daken
Rondom supermarkten
Rondom verpleeghuizen
Rondom woningen/ gebouwen met rieten daken
Scholen (6x)
Stad
Stadskernen
Toestaan langs de rivier
Uitlaatgebieden huisdieren
Verzorghuizen (2x)
Verzorgingshuizen (2x)
Verzoringshuizen
Vianen
Vianen De Hagen
WC Monnikenhof
Weilanden en hondenuitlaat gebieden
Wijk Leerdam Noord
Winkelcentra
Winkelcentraten
Winkelgebieden (2x)
Winkels (2x)
Winkelstraten/winkelcentrum
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Woonvoorziening mensen met een beperking
Woonwijk
Woonwijken (2x)
Zonder geparkeerde autos
Zorgcentra
Zorginstellingen

Suggestie 3 (21%):
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100 meter Rondom winkelcentra
Bejaardenwoningen
Bij scholen
Bij winkels
Binnenstad
Binnenstad Leerdam
Boerderij
Broekseweg
Centrum (2x)
CENTRUM
Daar waar men dat beslist.
Dierenopvang
Dierenverblijven/kinderboerderijen
Heel de gemeente behalve Leerdam en Vianen
Huis ter leede (2x)
In alle wijken
In de buurt van scholen, winkels, kinderopvang locaties
In de straat (2x)
In het winkelcentrum
Kerkelijke gebouwen
Kerkplein (2x)
Matuurgebieden
Monnikenhof
Nabij rieten daken
Natuurgebieden (3x)
Niet bewoont buitengebied
Noord en centrum
Onder viaducten, parkeerplaatsen
Op en rond wegen waar veel verkeer is
Parken en gebieden binnen 100meter van dieren
Rond kerken
Rondom Dierenartspraktijken
Rondom winkelcentra
Rondom zorgcentra
Scholen en kinderlijke buurten
Speeltuintjes
Supermarkt
Uitlaat gebieden
Verzorgingsgebieden
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Verzorgingshuis
Vianen helemaal
Vianen Monnikenhof
Voetbalvelden
Wijken met dicht op elkaar staande huizen en veel auto's
Winkelcentra
Winkelcentrum
Winkels (3x)
Woonerven (huizen dicht bij elkaar)
Woonwijken met kleine kinderen
X
X meter vanaf Woningen

Ik heb geen suggesties (27%)
Weet niet (10%)
Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen in centrum afsteken en dan liefste nog georganiseerd
Alleen vuurwerk toestaan op aangewezen plaatsen
Als het centrum en daaromheen van de woonplaats vuurwerkvrij zou worden kun je nog zonder
gevaar nieuwjaar gaan wensen in de buurt. Ik durf nu voor geen geld op straat na 12 uur!
Bij het instellen van vuurwerkvrije zones zijn er nog altijd mensen en dieren die er last van
hebben die toevallig net niet in die zone wonen en leven, en mensen die aan de rand leven
De gehele gemeente.
De hele gemeente is een zone
Denk dan met name de buitengebieden in verband met de veehouderijen en bij
verzorgingshuizen en ouderen
Elke leefgemeenschap ( dorp of stad) organiseert een centraal vuurwerk
dat kan een mooi evenement worden met vuurwerk en veel bezoekers
misschien iets voor burger initiatief
Eventueel rust gebied creëren voor honden uit te laten
Heel Vianen eigenlijk. Laat ze het maar langs de lek afsteken.
Ik ben sowieso tegen vuurwerk. alleen een vuurwerkshow op een centrale plek zou ik kunnen
waarderen.
Ik ben voorstander van een georganiseerde vuurwerkshow door professionele mensen.
Ik zou één gebied vaststellen waar het wel mag.
Ik zou het om willen draaien, plaatsen toewijzen waar het mag. bv voetbalveld en om 12 uur bij
de lingebrug.
In de kasteeltuin zou (alleen siervuurwerk) wel mogen oid.
IVM dat de camping volstaat met bange mensen en dieren.
Liever heel vianen vuurwerkvrije. Als je het in 1 wijk niet doet dan gaan ze een andere wijk op
stelten zetten
Misschien is t makkelijker om gebieden aan te wijzen waar wel af geschoten mag worden.
Kanaalstraat, Park Monikkenhof, winkelcentrum
Per kern kan dit verschillen.
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6.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones
onder de aandacht te brengen?
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de manier is die uw meeste voorkeur heeft.
Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=312)

1,9
2,3
3,1

3,3
3,9

3,9

3,0
3,9

2,0
1,0

Via internet
en sociale
media

Via lokale
radio

Via borden bij
Via
Via
Via een artikel
de
plattegronden raamposters in de (lokale)
betreffende op posters die
krant
zones
in de stad
worden
opgehangen

Andere
manier,
namelijk:

Bij vraag "6.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de aandacht te
brengen?" wordt "Via internet en sociale media" het vaakst op de eerste plaats gezet (53%).
Dit is ook gemiddeld het hoogst scorende item (1,9).

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actieve handhaving
Algemeen verbod
Alle bovenstaande opties
Artikel kranten
Bewaking rondom de zone
Bij de verkopers van vuurwerk
Brief
Flyer
Gewoon verbieden
Handhaving (2x)
Hele duidelijke huis aan huis folders
Huis aan huis bladen in betreffende wijk
Huis aan huis informatie folder
Huis aan huis melden
Jongeren op school aan spreken goed (2x)
Mail naar alle inwoneners van de gemeente
Mailing en voorlichting op scholen en verenigingen
Net als andere gemeente verordeningen
Niet, mensen kunnen als het om vuurwerk gaat niet lezen en in de oren zitten bananen.
NL Alert
Op scholen
Totaalverbod
Via alle kanalen
Via plattegronden die iedereen krijgt
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•

Als het maar niet averechts werkt...
Bijna alle vormen. Des te meer bekendheid des te beter!
De meeste mensen zullen zich er aan houden alleen oproerkraaiers niet dus meer toezicht is
nodig. ik weet het er zijn te weinig mensen beschikbaar. dus misschien strenger straffen.
Houden ze er toch niet aan
Maakt niet uit op welke manier, het gaat om de handhaving. En als dit niet mogelijk is dan moet
je het niet doen.
Ook veel aandacht aan besteden via de scholen
Voorstander van een algeheel landelijk verbod, vuurwerk kent alleen maar verliezers.
Zo veel mogelijk bekend maken op allerlei manieren, zodat 'wist ik niet' geen optie is

37

Ideale jaarwisseling
7 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om
vuurwerk?
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat

(n=507)

21%

Het instellen van een of meerdere vuurwerkvrije
zones
Speciale vuurwerkzones binnen de gemeente waar
je wel mag afsteken, verder niet
Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern
waar ik woon

5%
9%
44%

Helemaal geen vuurwerk

15%

Anders, namelijk:

5%

Weet niet
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40%

60%
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Op vraag "7 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" antwoordt 44%
van de respondenten: "Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 grote centrale vuurwerk show in combi met muziekspektakel
Aan de Linge
Alleen in de grote steden vuurwerkshows.
Alleen siervuurwerk (2x)
Alleen siervuurwerk zal ik nog goed vinden, maar dat knalvuurwerk en de pijlen mogen ze van
mij verbieden.
Alleen vuurwerk oudjaarsavond van 23:00 uur tot bijv 2 uur s nachts.
Een grote vuurwerkshow, maar dan net buiten de dorpskern. Met standjes voor eten en
drinken. Met muziek etc.
Een half uurtje siervuurwerk afsteken in je eigen straat en/of buiten de vuurwerkvrije zones s
Een van de laatste 3.
Een vuurwerkshow buiten de dorpskern
Geen knalvuurwerk meer.
Geen particulier vuurwerk. Wel door gemeente
Handhaven buiten de afsteek tijden. (3x)
Iets organiseren zoals kerst in de vrijstad; een evenement maken waarbij burgers betrokken zijn
op oudejaarsavond en met veel vuurkorven en borrels op straat.
In de stad niet en in de buurt van ouder mensen en de rest wel gewoon zou hou je het voor
iedereen leuk
Knalvuurwerk verbieden. Alleen siervuurwerke tussen 18.00 en 02.00 uur
Lasershow ipv vuurwerk
Vuurwerk via oranjevereniging (deeld) betaald door inwoners (ipv. zelf kopen)
Vuurwerkzones door buutrgroepen aan te vragen die dan zelf verantwoordelijk worden
gehouden.
Zelf vuurwerk afsteken binnen de toegestane tijd, daarbuiten streng handhaven
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Toelichting
Zelf vuurwerk
afsteken,
gewoon in je
eigen straat

•
•
•
•

Alleen siervuurwerk. Carbid schieten mag ook.
Binnen de tijden en geen zwaar vuurwerk uit het buitenland
Dronken mensen op de weg van/naast feesten, lege straten (kans op
inbraak), ik denk dat er meer problemen bijkomen dan het oplost
En carbid schieten op eigen terrein.

Het instellen van
een of meerdere
vuurwerkvrije
zones

•

Het is niet de jaarwisseling die aangepast moet worden, maar het
wangedrag, het schijt hebben aan de regels en respectloosheid naar het
gezag dat moet veranderen. Keihard handhaven! Forse boetes, vuurwerk
innemen, raddraaiers preventief vasthouden tijdens nieuwjaarsnacht, etc.

Speciale
vuurwerkzones
binnen de
gemeente waar
je wel mag
afsteken, verder
niet
Eén grote
centrale
vuurwerkshow in
de dorpskern
waar ik woon

•

Ik denk dat de speciale vuurwerkzone in een bepaalde zone theel positief
is, voor de vuurwerk liefhebbers is er de kans op afsteken en het vuurwerk
gevoel te hebben , en is de kans op handhaving voor de orde diensten ook
eenvoudiger. Een grote vuurwerkshow vind ik ook leuk, maar dat hebben
we al 1x per jaar, dus vind ik voldoende.

•

Daaraan zouden de bewoners ook moeten bijdragen. Een soort
fondsvorming per kern. Als het verbod er komt houden de vuurwerkgooiers toch geld over?
Om de liefhebbers tegemoet te komen , voor mij persoonlijk hoeft er
helemaal geen vuurwerk te zijn
Ondanks dat ik tegen vuurwerk ben is een show voor de liefhebber wel ok,
het is natuurlijk een rotmaatregel voor de liefhebber als je niet meer mag
smijten met halve granaten, een show is een alternatief.
Totaalverbod en 1 centrale vuurwerkshow. Al het anderen is lapwerk.Wil
van de overlast en de kosten af dan in 1 keer regelen.
Volgens mij is dit iets wat moet gebeuren, we zijn wel klaar met overlast en
vernielingen
Vuurwerk per wijk is ook een optie.
Zie punt 2
Zorg naast een grote centrale vuurwerkshow om 00.00 voor een alternatief,
zoals de feesttent dit jaar in Lexmond. Organiseer met oud en nieuw een
leuk feest net als in veel andere landen.

•
•
•
•
•
•
•

Helemaal geen
vuurwerk

•
•
•
•

•

Dan een grote centrale vuurwerkshow in stad/dorp
Het is niet meer uit te leggen aan toekomstige generaties dat we hier de
lucht nog verder expres vervuilen terwijl er een gigantische klimaatcrisis
gaande is en een massa-extinctie die zijn weerga niet kent.
Ik hou er niet van, en zoals met zoveel dingen: als ieder deed als ik was de
wereld veel mooier...;)
Persoonlijk heb ik niets, maar dan ook niets met vuurwerk. Zelfs niet op tv.
Ach, de kleurtjes en patronen zijn wel aardig, maar echt interessant vind ik
het niet. Een accrptabele oplossing zou zijn een centrale vuurwerkshow,
maar mij zul je daar niet zien. Ik vind de show na afloop van de
paardenmarkt in Vianen al nodeloos en irritant.
Vooruit, misschien is er een middenweg en kan er begonnen worden met
vuurwerkvrije zones. Dat hebben we tenslotte nog niet geprobeerd. Maar
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•
Anders, namelijk:

•
•
•

eigenlijk ben ik er al zo klaar mee, dat het van mij helemaal afgeschaft mag
worden.
We hebben onze mond vol over het milieu. Daar past vuurwerk echt niet in.
Als inwoners het geld steken in een eigen vuurwerk per dorp/wijk
georganiseerd door de Oranjevereniging, dan voorkom je veel problemen.
Knalvuurwerk verbieden
Speciale vuurwerkzones lijkt me goed maar ik vraag me af hoe dat zit met
de veiligheid, centrale vuurwerkshow lijkt me prima (al zal ik er zelf niet
heen gaan maar als vuurwerk dan verder verboden wordt heb ik er ook
geen last van), helemaal geen vuurwerk lijkt me ook prima maar ik kan best
begrip opbrengen voor de mensen die het leuk vinden. Alleen siervuurwerk
mag wat mij betreft ook. Ik las ergens in de krant dat het orgaan dat de
veiligheid had onderzocht ook aanbevolend had om pijlen en knallen te
verbieden maar siervuurwerk te laten. Al hoorde ik dat er ook veel
ongevallen kwamen van siervuurwerk, dus dat weet ik niet. Ik heb vooral
veel last van de geluidsoverlast, dus als dat weg is dan vind ik alle
oplossingen prima.
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipVijfheerenlanden
Kontakt Mediapartners
Vuurwerk in onze gemeente
Ideale jaarwisseling
21 januari 2020 tot 29 januari 2020
566
4,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
19
30 januari 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 ±4,1%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Kontakt Mediapartners.
Op 21 januari 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het
Tipburgerpanel gestuurd.
Op 28 januari 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar geslacht en leeftijd.

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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3. TipVijfheerenlanden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Vijfheerenlanden
vergroten. Via het panel TipVijfheerenlanden.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
Vijfheerenlanden hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipvijfheerenlanden.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.
TipVijfheerenlanden.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVijfheerenlanden.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
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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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