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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 85% van de respondenten:
"Nee". 11% van de respondenten antwoordt met: “Ja, siervuurwerk”.
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 74% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 16%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief".
Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Vuurwerk is een traditie (69%)
2. Je kunt beter echte overlast aanpakken (65%)
3. Het is leuk om naar te kijken (62%)
Aan de hand van vraag "2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (92%)
2. Beter voor het milieu (66%)
2. Vuurwerk is gevaarlijk (66%)
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 51% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter". 27% van de respondenten antwoordt met: “Dit is
prima”.
Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 9% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
74% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".
Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 44% van de respondenten: "Ja, veel". 29% van respondenten antwoordt met:
“Ja, een beetje”.
Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Geluidsoverlast (86%)
2. Overlast voor (huis)dieren (56%)
3. Onrust en schrikreacties (49%)
Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 88% van de respondenten: "Nee".
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Aan de hand van vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top vijf naar voren:
1. Meer handhaving (4,0)
2. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (4,1)
2. Een publieksvuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (4,1)
4. Hogere boetes, strengere straffen (4,2)
5. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,3)
Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 63% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".
Op vraag 7.1 “Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?” antwoordt 51%
van de respondenten met minimaal één suggestie
Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Via internet en sociale media (1,9)
2. Via borden bij de betreffende zones (2,3)
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,3)
Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 63% van de respondenten: "Ja". 24% van de respondenten antwoordt met:
“Nee”.
Op vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" antwoordt 48%
van de respondenten: "Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBeek, waarbij 181 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

11%

Ja, licht knalvuurwerk

0%

Ja, zwaar knalvuurwerk

1%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk
Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:

4%
0%

Nee
Weet niet

(n=168)

85%
0%
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Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 85% van de respondenten:
"Nee". 11% van de respondenten antwoordt met: “Ja, siervuurwerk”.

Toelichting
Nee

•
•
•

Ik ben absoluut tegen vuurwerk. Veel te gevaarlijk, en de troep wordt niet of heel
slecht opgeruimd. Milieuvervuiling.
Te milieuvervuilend!
Wij vinden het zonde van het geld om dat de lucht in te knallen .
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2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?
Zeer positief

(n=166)

55%

Positief

19%

Neutraal

9%

Negatief

7%

Zeer negatief

9%

Weet niet
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Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 74% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 16%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•

Er zijn teveel lieden die zich niet aan de "spelregels" weten te houden.
Komt er tenminste rust voor de dieren, want die hebben het ook heel zwaar met
dat vuurwerk en de harde knallen.
Vuurwerkhandelaren tellen haar euro's winst, medici tellen aantallen gewonden,
hulpdiensten tellen aantallen bedreigingen, agressie- en gevaarsituaties,
diereneigenaren tellen de uren totdat het afsteken stopt, verzekeraars tellen het
aantal schadeclaims door vuurwerk en omstanders/voorbijgangers tellen het aantal
plekken waar de rotzooi achteloos is achtergelaten. 31 december verandert
Nederland in een oorlogsgebied......

Positief

•
•

Alleen siervuurwerk
Iedere gemeente moet een centraal punt aanduiden waar om 24.00 uur
siervuurwerk word afgestoken in opdracht van de gemeente.

Neutraal

•

Centraal afsteken van vuurwerk is ideaal. Een oliebollentent en dranktent erbij wat
muziek en mooi siervuurwerk en de mensen komen vanzelf.

Negatief

•
•

In ieder dorp een plaats aanwijzen waar vuurwerk afgestoken kan worden
Laat de mensen hun plezier hebben. Als ze daar hun geld aan willen uitgeven,
prima dan toch. Pak die gene harder aan welke zich niet aan de regels houden

Zeer
negatief

•

In onze gemeente zijn (zover ik weet) geen excessen te melden. Daarbij geldt in
mijn opinie dat de goeien niet onder de kwaaien moeten lijden, dwz bij misbruik
diegenen aanpakken die er verantwoordelijk voor zijn.
Maak niet alle tradities kapot

•
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=26)

Vuurwerk is een traditie

69%

Het is leuk om af te steken

31%

Het is leuk om naar te kijken

62%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de
economie

23%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

65%

Verbod is een inperking van vrijheid

35%

Verbod is lastig te handhaven

46%

Anders
Weet niet

8%
0
0%
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Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Vuurwerk is een traditie (69%)
2. Je kunt beter echte overlast aanpakken (65%)
3. Het is leuk om naar te kijken (62%)

Anders, namelijk:
•

De overlast komt van vuurwerk uit België en Duitsland en begint lang voor de
vuurwerkverkoop. (2x)

Toelichting
•

Ik denk waar veel mensen een probleem mee hebben is niet zo zeer het afsteken van
vuurwerk op een bepaald tijdstip maar dat er buiten de toegestane tijden veel knal
vuurwerk afgestoken wordt. Daarnaast zou het fijn zijn voor veel mensen met dieren in
huis, dat deze nog uitgelaten moeten worden en daarnaast doodsbang zijn. In mijn ogen
is tussen 23.00 en 01.00 vuurwerk afsteken meer dan zat. Zo heeft iedereen er wat aan
lijkt mij.
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2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=122)

Mensen en dieren hebben minder overlast

92%

Beter voor het milieu

66%

Minder rommel en afval op straat

64%

Vuurwerk is gevaarlijk

66%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

34%

Vuurwerk is zonde van het geld

32%

Anders

7%
0%
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Aan de hand van vraag "2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (92%)
2. Beter voor het milieu (66%)
2. Vuurwerk is gevaarlijk (66%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt al vuurwerk geknald vanaf okt/nov tot na 1 januari, ben het helemaal zat
Geeft meer medewerkers hulpdiensten vrijaf
Kost veel geld aan schade en zorgkosten voor de gewonden
Men heeft het tegenwoordig over uitstoot van bepaalde stoffen. er zijn bedrijven die stilliggen
vanwege nieuwe regels. en dan mag vuurwerk wel?
Minder ongelukken
Scheelt een hele hoop vernielingen
Teveel overlast de hele maand december
Ze ruimen de zooi niet op en voor de dieren is het beter

Toelichting
•
•
•
•
•

De dieren zijn dan van slag af ikzelf ga de laatste jaren nergens meer heen omdat mijn herten
dan van schrik door de wei rennen en ik bang ben dat ze zich tegen de afrasrering
verwondingen oplopen of zelfs zich doodrennen in de afrastering. is reeds erder gebeurd.
Definitief stoppen met directe ingang.
Jaren geleden is bijna een vuurpijl in het gezicht van onze zoon ontploft omdat er een malloot
pijlen uit zijn handen was aan het schieten.
Mooie azalea Verbrand in voortuin. !!!
Voor de tijd afsteken van vuurwerk wordt met een algeheel verbod ook voorkomen.
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•

We wonen in de Limpenshof in Neerbeek, hier wonen heel veel ouderen die hier enorm veel
last van hebben en heel angstig zijn, al dagen voor oudjaarsdag begint dit al! Ook hebben deze
ouderen vaak kleine hondjes waarvoor het vuurwerk een ramp is, ze zijn heel angstig dan en
zeer nerveus dit is ook voor de ouderen een heel groot probleem. Dus ABSOLUUT VERBIEDEN
om nog VUURWERK AF TE STEKEN!!!
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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=162)

27%

Dit mag wat mij betreft korter

51%

Dit mag wat mij betreft langer

1%

Andere optie

20%

Weet niet

1%
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Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 51% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter". 27% van de respondenten antwoordt met: “Dit is
prima”.

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

22:00 tot 02:00 uur
Af asteektijden of niet, niemand houdt zich eraan
Algeheel verbod (4x)
Alleen nog maar een half uur voor en na oud en nieuw
Allen nog professioneel
Centraal
Geen afsteektijd
Geen afsteektijden
Geen vuurwerk (2x)
Geen vuurwerk meer afsteken.
Gewwon stoppen, ook voor se omliggende gemeentes.
Heeel slecht, het knalt al overal dagen voor oudejaarsdag, jongeren lopen door de straten en
gooien overal rotjes en schieten vuurwerk af, een ramp voor vele vele mensen en dieren!!!
Helemaal niet of door gemeente op 1 plaats siervuurwerk
Hier houdt niemand zich aan
Hoeft voor mij helemaal niet
Later, tussen 23:00 en 02:00
Liefst helemaal geen vuurwerk, maar als het moet, dan alleen maar van 00.00-00.30 uur.
Liever helemaal niet.
Mijn voorstel is "Weg ermee" Of laat het uitvoeren door professionals met de brandweer er
paraat bij.
Mogen ze afschaffen ! Er wordt t hele jaar geknalt
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•
•
•
•
•
•

Op geen enkel tijdstip vuurwerk afsteken
Stoppen hiermee
Totaal verbod
Verbieden (2x)
Verbod maar dan ook handhaven!
Zie vraag 2 antwoord

Toelichting
Dit mag wat mij
betreft korter

•
•
•
•

Handhaven zou fijn zijn! Maar dat gebeurd dus niet.....
Hogere boete maar het probleem is handhaving.
Vanaf 21:00 lijkt me beter
Ze houden zich toch niet aan de tijd. ze zijn al 1 week vantevoren al bezig
met afschieten

Andere optie,
namelijk:

•

De tijden dat het mag worden totaal niet nageleefd. Het knalt de hele dag
oorverdovend, en er wordt niks tegen gedaan!!! Dus gewoon helemaal
verbieden!!!
Het liefst op een vaste plaats per dorp/stad

•
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden
gehandhaafd in onze gemeente?
Zeer voldoende

(n=164)

4%

Voldoende

5%

Neutraal

9%

Onvoldoende

36%

Zeer onvoldoende

38%

Weet niet

9%
0%

20%

40%

60%

80%
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Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 9% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
74% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".

Toelichting
Onvoldoende

•
•
•
•
•

Zeer
onvoldoende

•

•
•
•
•

Al maanden vooraf ' s avond keiharde knal(len). Avond na avond...
Er werd al weken van tevoren vuurwerk afgestoken.
Hoor regelmatig nog knallen buitenom de afsteektijden. Soms wel maanden
van te voren al. Lijkt me wel moeilijk om dit tegen te gaan. Meestal zijn dit
kinderen en zijn al weg voordat je het kan zien.
Mag meer controle op gehouden worden. Ook op wat er afgestoken word.
Mag veel meer blauw op straat
Super dure boetes bij te vroeg af steken
Ik heb nog nooit één handhaver gezien. En toen ik enkele jaren geleden bij de
Gemeente Beek een melding heb gemaakt over het afsteken van behoorlijk
zwaar vuurwerk, royaal buiten de reguliere afsteek-tijdvensters, werd mij door
de gemeente teruggemeld dat zij niet in staat zijn dit 100% te handhaven... En
dat zijn ze in mijn optiek ook niet... Zoiets Is volledig on-handhaafbaar.
Is voor politie natuurlijk niet mogelijk om overal te zijn. Daarom is algeheel
verbod veel beter en humaner voor eenieder.
Jongeren lopen hier al jaren door de straten dagen van te voren en ik heb nog
nooit een handhaver gezien!!!
Tegen die tijd zie je nergens handhavers of politie
Woon kort bij de Haamen. Vanaf oktober 2019 werd erop de parkeerplaats bij
de Haamen reeds zwaar tot zeer zwaar vuurwerk afgeschoten. Diverse keren
melding gemaakt bij de gemeente en bij de wijkagent. T helpt gewoon niet er
wordt niks mee/aan gedaan. Wij hebben paarden Deze dieren zijn zeer
gevoelig voor knallen. 1 x per jaar vuurwerk op gezette tijden dat is geen
probleem.
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Weet niet

•
•

Het is natuurlijk niet “te zien” of er voldoende wordt gehandhaafd. Ik merk
alleen maar dat de regels er niet massaal worden overtreden.
Het komt me wel voor dat er niet handhavend wordt opgetreden.
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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=164)

7%

Nee, niet echt

15%

Neutraal

4%

Ja, een beetje

29%

Ja, veel

44%

Weet niet

1%
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Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 44% van de respondenten: "Ja, veel". 29% van respondenten antwoordt met:
“Ja, een beetje”.

Toelichting
Nee,
helemaal
niet
Nee, niet
echt

•

We waren voor het eerst in deze periode op vakantie

•
•

De dagen ervoor af en toe een keiharde knal in de buurt
Enige wat overlast gaf, waren die harde knallen. En dan vooral die op de gekste
tijdstippen

Ja, een
beetje

•

Buiten de reguliere afsteek-tijdvensters wel. Maar tijdens de oudejaarsnacht
was ik niet in Beek
Soms extreem hard knalvuurwerk.
Troep wordt niet opgeruimd.
We is dit jaar minder vuurwerk in onze buurt afgestoken
We wonen in de omgeving van het sportlandgoed, daar wordt al vanaf begin
december flink geknald. Maar aan de andere kant, beter daar, dan in de
woonwijken. (2x)
We zijn voor de jaarwisseling gevlucht. En toch ook is voorafgaand en dagen
later nog steeds vuurwerk afgestoken. De rommel die we na thuiskomst
aantroffen is triest

•
•
•
•
•

Ja, veel

•
•
•
•

De knallen waren veel te hard. Carbid actief knallen
Dir snoeiharde knallen. Vinden dieren echt niet leuk. Mijn hond had geen last tot
sie snoeiharde knal om 21:30 uur.....
Ja vanaf 18.00 uur t/m 05.30 u zelf politie gebeld
Met name bij/rond sportvelden De Haamen.
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•
•
•
•
•
•

Weet niet

•

Ontzettend veel troep achterom ,oprit en voor .
De auto was niet om aan te zien en heeft zelfs plekjes op het dak wat hopelijk
met cleaneren eraf gaan
Onze hond is heel bang voor vuurwerk, nou die kun je echt niet uitlaten op 31
december!! Onmogelijk!! Men houdt zich niet aan de tijden. Ik kan er nog heel
erg boos om worden. Gewoon helemaal verbieden.
Veel te zwaar vuurwerk
Vooral in de avonden voor de jaarwisseling in het buiten gebied.
Vooral mijn honden.
Zeker de dagen voorafgaande aan de jaarwisseling was er erg hard vuurwerk,
verschrikkelijk voor alle dieren!
Niet thuis geweest.
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5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=120)

Geluidsoverlast

86%

Afval en rommel op straat

46%

Overlast voor (huis)dieren

56%

Milieuoverlast

24%

Schade aan bezittingen

16%

Stank- en rookoverlast

28%

Onrust en schrikreacties

49%

Andere vorm van overlast
Weet niet

7%
0
0%
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40%

60%

80%
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Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Geluidsoverlast (86%)
2. Overlast voor (huis)dieren (56%)
3. Onrust en schrikreacties (49%)

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

Angst
De ontzettend harde knallen en zeker buiten de toegestane tijden die veroorzaken wel
overlast
Door illegaal vuurwerk een kindje dat nu al 2 weken niet meer durft te gaan slapen omdat ze
wakker geschrokken is van een enorme doffe harde knal.
Herrie, luide knallen
Niet naar buiten durven
Sommige knallen lijken wel bommen van leger
Stinkende vervuilde lucht
Vuurwerk naar de honden gegooid
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5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=120)
88%

Ja, bij de politie

8%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

2%

Ja, bij de gemeente

1%

Ja, ergens anders

3%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%
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Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 88% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
•
•

Bij wijkagent
Facebook
Wordt niks meegedaan met de meldingen

Toelichting
Nee

•
•
•
•
•

Ja, bij de
politie

•

Er gebeurt heel weinig met deze meldingen is mijn bevinding. In elk geval straalt
de gemeente niet uit dat zij er veel mee doen. Zie ook mijn comment op vraag 4
Helpt toch niets!
In het verleden wel regelmatig melding gemaakt, maar er werd telkens niets mee
gedaan.
Overlast van kinderen overburen waar van de moeder bij de politie werkt.
Wat moet je doen? Melden van snoeiharde knallen? In tijdzone dat het mag?
Legaal of illegaal vuurwerk afgestoken?
Tevens de verkoop van vuurwerk in supermarkten (Lidl enz.) verbieden.
Met deze mogelijkheid om aan vuurwerk te komen, ook al is dat "licht" vuurwerk,
hebben dieren in de hele maand december overlast.
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Om eventuele overlast van vuurwerk terug te dringen kunnen gemeenten verschillende
maatregelen nemen.

6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen
nemen om eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?
(Benoem een top 5 waarbij nummer 1 de maatregel is die uw meeste voorkeur heeft.
Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw ranking gewist.)

(n=152)

70%
60%
50%
4,1

40%
30%

4,1
4,3

4,0
4,2

4,8

20%
5,5
10%

5,8

5,9

5,6
5,9

Andere maatregel

Verhoging van de aankoopleeftijd naar
25 jaar

(Meer) locaties of gebieden waar een
vuurwerkverbod geldt (vuurwerkvrije
zones)

Meer handhaving

Hogere boetes, strengere straffen

Een publieks vuurwerkshow om 00.00
uur op een centrale plek in de gemeente

Algeheel verbod voor alle soorten
vuurwerk (ook vuurwerkshows)

Algeheel verbod op
consumentenvuurwerk

Algeheel verbod op het afsteken van
vuurwerk

Afsteektijden (verder) beperken

De gemeente dient geen maatregelen te
nemen, er is geen overlast

0%

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Aan de hand van vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top vijf naar voren:
1. Meer handhaving (4,0)
2. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (4,1)
2. Een publieksvuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (4,1)
4. Hogere boetes, strengere straffen (4,2)
5. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,3)

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Betere voorlichting voor jeugd
Een centrale locatie waar wel vuurwerk afgestoken mag worden
Meer handhaving
Verbod op knalvuurwerk
Vuurwerk op 1 plek vuurwerkshow
Zwaar knalvuurwerk verbieden
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. hogere boetes, strengere straffen 5. meer handhaving
je kan er maar 3 aangeven ipv een top 5
Beboet figuren die vuurwerk onveilig afsteken, hiermee vernielingen aanrichten en overlast
veroorzaken en laat ze de schade voor 100% vergoeden.
Het is maar mogelijk om 3 items in te vullen
Ik begrijp de keuze en het verschil niet tussen Algemeen verbod op afsteken van vuurwerk en
Algemeen verbod op consumentenvuurwerk, mar siervuurwerk is geen probleem en kan
blijven, al heeft een publieke show mijn voorkeur
Ik kan slechts 3 keuzes maken i.p.v. 5 Hogere boetes, strenger straffen wil ik ook kiezen
Kan er 3 ipv 5 aangeven. Op 4 hogere boetes, strengere straffen en op 5 publieks vuurwerkshow
maar dan op een plek welke de minste overlast geeft.
Kon maar 3 opties aangeven!
Meer handhaving gaat een boel meer geld kosten en zal in deze tijd van financiële schaarste,
binnen de Gemeente, niet van de grond komen.
Top 5 kan niet stopt bij 3
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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.

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

(n=160)

46%

Positief

17%

Neutraal

13%

Negatief

13%

Zeer negatief

5%

Weet niet

6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 63% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•

Als dit maar bij ons is!
Voorkeur gaat naar algeheel verbod!
Wat zijn daar de keuze criteria dan voor?
Ze moeten het helemaal verbieden

Neutraal

•

Als er niet gehandhaafd wordt dan doet men niets

Negatief

•
•

Alle vuurwerk afschaffen!
Ga je het ergens verbieden, dan gaan ze op een andere plek beginnen. Iets wat
dan wel voor extra overlast gaat zorgen
Geheel verbieden
Heeft geen nut als er niet wordt gehandhaafd
Totaal verbod binnen de gemeente dan hoeven er geen vuurwerkvrije zones te
worden ingesteld.
Vuurwerkvrije zones aanwijzen heeft allen maar zin als er voldoende wordt
gehandhaafd en hoge boetes worden gegeven.
Zie hier het nut niet van in. Geluk voor degenen die in een vuurwerkvrije zone
wonen/zijn, maar oh nee voor degenen die buiten een vuurwerkvrije zone wonen.
Hun omgeving veranderr in een oorlogsgebied!

•
•
•
•
•
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Zeer
negatief

•
•

Allemaal niet handhaafbaar.
Gewoon weg met die rotzooi

Weet niet

•
•

Alleen nog een vuurwerkshow
Dat ligt aan welke zones hiervoor in aanmerking zouden komen, als het gaat om
natuurgebieden dan of bedrijfsterreinen dan kan ik me er in vinden, als het gaat
om bewoonde gebieden dan niet.
Ik weet niet precies wat ik me daarbij moet voorstellen, ik zou niet graag hebben,
dat ik dan toevallig in een zone woon, waar wel vuurwerk afgestoken mag worden.
Of omringd worden met zones waar wel afgestoken mag worden.
Ik zie graag eem centraal punt waar wel vuurwerk afgestoken mag worden

•
•
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7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen
wijzen? (n=99)
Suggestie (51%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle woonwijken
Alles behalve buitengebieden
Alles behalve centrale pleinen
Beek en Neerbeek
Bejaarden huis
Bij de carmelflats (2x)
Binnen de bebouwde kom (2x)
Buiten het dorp
Buitengebied
Centrum
Dorp
Gebied rond de Haamen
Gebieden waar veel dieren zijn. Zoals het park e.d.
Gemeente Beek
Hele dorp, behalve gemeentehuis of markt. Aldaar een centrale vuurwerkshow zou mijn
voorkeur genieten.
Hele gemeente
Het hele dorp
Ik zou het omdraaien en juist vuurwerk ones maken bv op dorpspleinen.
Looiwinkelstraat
Markt (2x)
Midden in een woonwijk
Natuurgebieden
Omgeving van woningen
Onder balkons van flats
Op de markt
Op de sportcomplexxen in ieder dorp
Overal waar huizen staan
Rond openbare gebouwen
Speeltuinen honden uitlaatplekken
Sportpark de Haemen
Uitlaatgedeelte lang de dorpen voor de honden potterveldje
Velden bij de brandweerkazerne
Vuurwerkshow door gemeente
Waar er ruimte genoeg is
Waar veer ouderen wonen, bij de kerk en in de limpenshof
Weiland
Wijk met veel honden, zoals broekhovenplan
Woonwijken (4x)
Zorginstellingen
Alle ouderen gebieden, neerbeekerhof en limpenshof en omliggende buurten
Bejaardentehuis
Bij dieren zoals veehouderij, manege, dierhouderij enzovoort
Binnen 1 lm van de bewoonde wereld
Buiten de bebouwde kom
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caesar
De haamen
De Haamen
Drukke plaatsen
Flats
Gemeente Beek
In brandgangen
In de stegen in het dorp
Natuurgebieden
Parkeerplaats Makado
Rijksweg
Bejaardentehuis
Broekhovenplan
Daar waar buurten zelf aangeven een dergelijke zone te willen in eigen buurt
Gemeente Beek
Gemeentehuis
Overal waar huizen liggen

Ik heb geen suggesties (37%)
Weet niet (16%)
Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•

Al geheel verbod.
Dan kun je een vuurwerkshow geven op de sportvelden. net als met koningsdag
De hele gemeente
Dit moet per gebied bekeken worden, niet daar waar een manege, veestallen etc. Zijn gelegen
Er is hier buitengebied genoeg om het af te steken. Dat hoeft niet per se in de bebouwde
omgeving.
Er zullen altijd mensen en dieren last van hebben.
Hier zal serieus over nagedacht moeten worden
Overal vuurwerk vrije zones. een centrale plaats aanwijzen en afzetten. hier handhavers politie
neerzetten en controleren welk vuurwerk mee gebracht wordt.
inbeslagname van illegaal vuurwerk. en ter plekke boetes uitschrijven wie zo iets meeneemt.
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7.2 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.)
1,9
2,3

3,3

Andere manier

Via een artikel in de
(lokale) krant

Via raamposters

Via plattegronden op
posters die in de stad
worden opgehangen

3,9

Via borden bij de
betreffende zones

Via lokale radio

3,4
3,7

3,7

Via internet en sociale
media

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=88)

3,0
2,0
1,0

Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Via internet en sociale media (1,9)
2. Via borden bij de betreffende zones (2,3)
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,3)

Andere manier, namelijk:
•
•
•

Deur aan deur folders
Indien hele gemeente behalve marktplein vuurwerkverbod hebben is dit eenvoudiger en
eenduidiger te communiceren
Persoonlijke post vd gemeente bij mensen in de brievenbus

Toelichting
•
•

Borden ruim van te voren ophangen.
Ik ben gewoon tegen vuurwerk dat zelf afgestoken wordt......
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Centrale vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd.

8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow
georganiseerd zou moeten worden?

Ja

(n=156)

63%

Nee

24%

Weet niet

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 63% van de respondenten: "Ja". 24% van de respondenten antwoordt met:
“Nee”.

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•

Nee

•
•
•
•

Dat zou eventueel wel kunnen om 12 uur s’nachts.
Door Profs, die weten hoe met vuurwerk om te gaan en de showgenieters komen
helemaal aan hun trekken. Onder begeleiding met muziek, dat is pas mooi!
Een vuurwerkshow in de hele gemeente, niet in elke dorpskern eentje, het liefst
zonder knalvuurwerk.
Het zou misschien stimuleren tot minder afsteken van vuurwerk in de wijk buitenom
de toegestane afsteektijden.
Niet alleen in Beek. maar ook alle dorpen van de gemeente
Panem et circenses" Geef het Volk brood en Spelen... Maar laat het door specialisten
uitvoeren. Zo kun je een veel mooier vuurwerk genereren dan door allemaal zelf wat
te prutsen
Wel in ieder dorp graag
Wellicht professionele shows op meerdere plekken in de gemeente, zodat de shows
voor iedereen toegankelijk zijn. Ver lopen in de nachtelijke uren is nooit prettig.
Alles op een kleine hoop
De Gemeente kan het geld beter besteden aan nuttige dingen vindt u niet?
Tenzij door burgers zelf georganiseerd en gefinancierd.
Zo verplicht je iedereen naar eenzelfde plek te komen en valt het gezellig samen
doorhouden weg. Zeker wanneer er kinderen bij zijn. (2x)
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Weet
niet

•
•
•
•

•

Als er animo voor is dan kan dat georganiseerd worden, ikzelf zal niet gaan kijken.
Ben het vuurwerk intussen zo zat dat ik neig naar algeheel verbod hoe dan ook
Niet in plaats van eigen vuurwerk. Het moet niet, maar mag wel. Misschien helpt het
om het afsteken van eigen vuurwerk te verminderen. En dat zonder verbod of dwang.
Wij kiezen met de kinderen voor siergrond vuurwerk. In spaubeek is heel weinig
vuurwerk en word elk jaar minder. Dus daarom zou er best een show mogen komen.
Maar vaak is dat toch te koud of is het weer wat slechter met als het gevolg dat dan
iedereen in de kou naar buiten moet. Bij ons in de straat kijken veel mensen vanuit
binnen even naar het vuurwerk en is het na een half uurtje gedaan met al het
vuurwerk
Zou altijd mogen natuurlijk. zolang er maar geen verbod door word ingesteld
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Tot slot
9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om
vuurwerk?
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat

(n=155)

13%

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%
12%
48%

Helemaal geen vuurwerk

17%

Anders

4%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" antwoordt 48%
van de respondenten: "Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Alleen n vuurwerkshow aan de rand van het dsm terrein,buiten de woonkernen
Betere handhaving op de tijden. Op welk vuurwerk word afgestoken. Houd men zich niet aan
de regels, meteen een hogere boete. En het overige vuurwerk afpakken wat ze op dat moment
bij zich hebben. Is toch grotendeels de iets oudere rond trekkende jeugd
Vind het leuk het agsteken van siervuurwerk, maar al het niet meer mag heb ik er ook geen
moeite mee
Vuurwerkshow in centrum Beek
Vuurwerkshow met muziekegeleiding op plek waar
Zie 7.1

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

•

Als er geen verbod komt is dit mijn optie

•
•

Als er ruimte is om het in elke kern te doen, dus niet alleen in grootste
kern, dan vind ik zo’n centrale vuurwerkshow wel interessant. Daar kun je
zelf niet tegenop met je consumentenpijltjes.
Toegestane afsteektijden van 23.00 t/m 01.00, vuurwerkshow van te
voren zodat veel mensen gaan kijken tot 23.00 en meer handhaving
vooraf. Zo is er voor iedereen wat.

Helemaal geen
vuurwerk

•

Helemaal geen vuurwerk zouden de meeste dieren het prettigst vinden.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipBeek
Vuurwerk in onze gemeente
Centrale vuurwerkshow
Tot slot
13 januari 2020 tot 22 januari 2020
181
7,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
23 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 ±7,3%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o

Op 13 januari is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 20 januari is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
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Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

Rankingvragen
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
3,6

20%
10%
0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipBeek
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 Beek vergroten. Via het
panel TipBeek kunnen alle inwoners in de gemeente Beek 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 www.tipbeek.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.
TipBeek 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.
TipBeek maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie
op te halen over Mook en Middelaar en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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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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