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Vuurwerk
De viering van oud en nieuw gaat in Nederland gepaard met het afsteken van vuurwerk.

5 Welke van de onderstaande zinnen is voor u het meest van
toepassing?Vuurwerk is:
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Anders

Weet niet

Op vraag "5 Welke van de onderstaande zinnen is voor u het meest van toepassing?Vuurwerk is:"
antwoordt 39% van de respondenten: "Leuk om naar te kijken maar ik steek niets af".

Anders, namelijk:

















Alleen met oud en nieuw en daarbuiten keihard bestraffen.
Best leuk, met mate. Zorg voor 1 plek groot siervuurwerk, waar iedereen het vanuit huis zou
kunnen zien. Al die gastjes die rondlopen en overlast veroorzaken zijn bloedirritant.
Een alg. Verbod
Erg voor de dieren
Gezien al de kosten van schade aan gemeentelijke bezittingen en overwerken van
politie/brandweer en ambulance stop maar met het vuurwerk toelaten
Het is niet meer van deze tijd.
Het is zeer milieu-onvriendelijk, voor veel mensen ongezond en bezorgt veel dieren overlast.
Ik vertrouw rond Oud- en Nieuw niemand met vuurwerk in zijn of haar handen.
Ik vind siervuurwerk zonder knallen prachtig,maar voor mijn honden is het nu al en dat is begin
november, een marteling ze zijn doodsbang.
Leuk om te zien en af te steken, maar veiligheid weegt misschien zwaarder dan plezier van zelf
afsteken.
Niet leuk. ik krijg het benauwd van
Omdat ik meerdere antwoorden heb, kies ik deze optie. Ik vind siervuurwerk mooi om naar te
kijken, het knallen vind ik verschrikkelijk. De rotzooi vind je tot april nog in de straten terug. Heel
veel dieren hebben er last van en vuurwerk dat voor 30 december afgestoken wordt, moet ZEER
hard aangepakt worden.
Siervuurwerk vindt ik wel mooi om naar te kijken.
Slecht voor het milieu en veel ongelukken
Zie toelichting
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Toelichting
Leuk om
naar te
kijken én om
af te steken




Leuk om

naar te

kijken maar

ik steek niets
af

Ik heb een
hekel aan
vuurwerk







Anders,
namelijk:





1X per jaar
De traditie is leuk, maar er zijn excessen in gegroeid (abnormaal zwaar en
gevaarlijk vuurwerk). Daarop moet gehandhaafd worden evenals op de
tegenwoordig kennelijk standaard bij de jaarwisseling "horende"
gewelddadigheden. Maar ik vind het onjuist om ook de traditionele brave burgers
te straffen omdat een kleine groep rotte appels de boel verziekt. Geweld tegen
hulpverleners moet zeer streng worden aangepakt.
Niet dat harde geknal hoor, ik bedoel siervuurwerk
Siervuurwerk vind ik wel leuk, maar knallers niet.
Vuur werk is traditie en ik begrijp dat jongeren het leuk vinden maar ik vind dat
het inderdaad alleen op oudejaarsdag afgestoken mag worden. Wij hebben
huisdieren en die zijn als er knalvuurwerk wordt afgestoken bang. Dus nogmaals
alleen op oudjaarsdag en niet al in oktober.
De hoeveelheid zwaar vuurwerk is niet meer leuk. Teveel schade en overlast voor
mens en dier. Ik vind dat particulier vuurwerk moet worden afgeschaft en
daarvoor in de plaats een centraal vuurwerk vanuit de gemeente
Het is in alle opzichten slecht voor milieu mens en dier. Maar blijkbaar kunnen wij
als neanderthalers alleen feesten met alcohol, vernielzucht en overlast voor de
rest van de wereld. Onder het mom van "het is leuk en mag wel voor een keertje"
Dus schijt aan alles voor een keertje. Dat zou je bij die mensen persoonlijk eens
moeten doen. Gooi vuurwerk in hun huis en zeg daarbij dat het nu eenmaal een
feestje is?
Huisdieren en dus ook mijn hond hebben daar heel veel last van. Het illegaal
afsteken begint al half oktober of zelfs eerder.
Met name een hekel aan het feit dat je een dikke maand knalvuurwerk hebt en je
huisdieren daar bang voor zijn. Verder het afval dat het achterlaat. Bewoners
ruimen vaak wel hun eigen afval op maar jongeren niet
Zorgt voor veel overlast , zoals vernieling , angst bij huisdieren , gevaarlijk
Al die hoge kosten voor schade aan de gemeentelijke bezittingen (oa
prullenbakken) ,extra werk voor de reinis , politie, brandweer en ambulance op
Oudjaar , kunnen we beter stoppen met vuurwerk afsteken.Misschien allleen
door de gemeente af te steken.
Is moeilijk dit in één keer af te schaffen. Voor een grote groep waaronder
huisdieren, zeker ook voor ouderen, mensen die vroeg naar bed gaan als ook
mensen die continu werken is deze tijd van het jaar niet het prettigste moment
van het jaar. Voor onszelf hoeft het niet en zouden het al prettig vinden als het op
een aantal punten in de gemeente op een vaste tijd wordt afgestoken en er grote
boetes komen te staan voor degene welke voor, na ofwel
buiten die tijd toch vuurwerk afsteken. Heeft tijd en gewenning nodig. Voor de
jaren vijftig bestond het niet.
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6 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het
beste bij vuurwerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "6 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij vuurwerk?" is het
meest gekozen antwoord (59%): "Traditie".

Anders, namelijk:













Alleen siervuurwerk zonder geknal!
Een tijd om erg tegenop te zien en liefstte vluchten en niet thuis te zijn
Geldverspilling
Gezondheid
Intolerante mensen die zeuren over 1 avond per jaar
Koningendag en Oud en Nieuw
Leuk om te zien maar ik zou ht niet missen.
Natuurverstoring
Slecht voorbeeld kinderen en brandgevaar
Tijd voor een vuurwerkverbod, maar met een georganiseerde vuurwerkshow, net als in
Rotterdam zeer succesvol is gebleken.
Vanwege het steeds zwaardere vuurwerk, is het niet meer van deze tijd en gaat het gepaard
met gevaar. Kies een mooi afgelegen gebied en kom daar tezamen en steek je spul daar af EN
RUIM HET OP!!!
Verdrijven van boze geesten

Toelichting




1x per jaar
Ik ben ook gek op vuurwerk, maar dan op TV met special effects. Zo kunnen miljoenen mensen
genieten van 1 keer gecontroleerd vuurwerk.
Mits een ieder afsteekt volgens de regels heb ik (ook als honden bezitter) er toetaal geen
problemen mee
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De gemeente heeft de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije zone aan te
wijzen. Dit zijn gebieden waar het ook 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 vuurwerk af te steken. - In welke
mate ben u het (on)eens met de volgende stelling:

7 ‘In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden
aangewezen’
(Leesinstructie: Denk bijvoorbeeld aan gebieden waar altijd veel overlast is van
vuurwerk, of rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen of locaties waar veel dieren
verblijven)
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Weet niet

Op stelling 7 ‘In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen’ antwoordt 73%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 18% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (61%) is: "Zeer mee eens". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens







Alleen is er geen toezicht (mogelijk)!
Alleen vuurwerk in gecontroleerde gebieden niet nabij parken en locaties waar
dieren kunnen zitten.
Denk bijvoorbeeld aan gebieden waar altijd veel overlast is van vuurwerk, of
rondom verzorgingshuizen, bejaarden-woningen, ziekenhuizen, dicht bewoonde
locaties waar ook altijd veel dieren wonen en verblijven.
En dan wel handhaven natuurlijk, want dat zie je vaak: wel regels stellen, maar niet
handhaven. Dat werkt natuurlijk niet.
Geeft eveneens een goede basis om te kunnen handhaven in de rest van de
gemeente.
Het zou beter zijn zones aan te wijzen waar vuurwerk mag worden afgestoken, op
andere plaatsen moet het dan verboden worden.
Ik pleit voor een vuurwerkvrije gemeente met een strenge handhhaving
Maak heel Nissewaard vuurwwrk vrij muv plekken waar het toegestaan wordt.





Bij de kinderboerderij etc
Goed voor mens en dier maar hoe te handhaven?
Plasterboard met zorg voor mens en dier.






Mee eens
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Neutraal



De herrie en ongemak houdt niet op bij de grens van speciale plaatsen

Mee
oneens



Binnen woonwijken zal het erg lastig zijn dit te handhaven. Ik denk dat deze
energie, tijd en geld dan beter gestoken kan worden in het controleren van het
misbruiken van vuurwerk.
Eens voor rondom bv het hospice of ziekenhuis. Het handhaven is echter moeilijk in
te richten.
Ook in verzorgingshuizen wonen gewoon mensen die vuurwerk leuk vinden. Ik
denk eerder aan een verbod in de winkelcentra en een uurtje van 22 tot 23 uur
zodat alle hondjes nog even uitgelaten kunnen worden.
Oud
Vooral oneens m.b.t handhaving. het lukt nu ook al niet om te handhaven op
illegaal afgestoken knalvuurwerk buiten de toegestane afsteektijden, misschien
beter daar extra energie, tijd en mankracht voor aanwenden i.p.v. nog een extra
taak erbij.






Zeer mee
oneens









1X PER JAAR
De hele gemeente
De overlast is er niet rond de jaarwisseling zelf die paar uur maar in de dagen en
weken ervoor door vuurwerk wat illegaal is!! Hard straffen. Heel Nederland is
officieel al een vuurwerkvrije zone tot 18;00 op 31 december en juist in de aanloop
naar is er overlast!
Valt niet te handhaven, anders wil ik dat er dagelijks wordt opgetreden tegen
overlast door honden, blaffen, loslopen waar dat niet mag, poep niet opruimen.
Gewoon eens zeggen in dit land, doe allemaal eens niet zo kinderachtig!
Vuurwerk vrije zones zijn niet te handhaven.
Wie gaat het controleren?
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7.1 Welke locatie zou u aan willen wijzen als vuurwerkvrije
zone?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet
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op vraag "7.1 Welke locatie zou u aan willen wijzen als vuurwerkvrije zone?" is het meest gekozen
antwoord (73%): "Vuurwerkvrije zone 1:".

Vuurwerkvrije zone 1:
























Aan de maas
Alle 30km zone gebieden
Alle behalve aangewezen plek
Alle woonwijken (3x)
Alle woonwijken en parken
Alles vuurwerkvrij maar bijvoorbeeld aantal buitengebieden aanwijzen als vuurwerkafsteek
plaats
B de Roijstraat
Bejaardenhuizen
Bij 55+ woningen
Bij verpleeg- en verzorgingshuizen
Bij verpleeghuizen
Boerderij
Buitengebied Abbenbroek
Centrum (9x)
Centrum bij kinderboerderij
De hoek
De parken
Dierenasiel
Geervliet (2x)
Geervliet, bij het café aan de Bernisse, het voetbalveld,(en), er zijn vele locaties buiten de
kernen aan te wijzen.
Geheel spijkenisse
Gehele gemeente
Ghvv heenvliet
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Heel Nissewaard
Heel spijkenisse (2x)
Heenvliet
Het centrum
In en of nabij de parken
Industrie terrein
Kerckhoek zuidland
Kinderboederij en asiel en andere plaatsen waar veel dieren verblijven
Kinderboerderij
Langs de oude maas
Maasboulevard schenkel
Maaswijk
Medisch centrum spijkenisse
Open gebieden
Overal
Park Vogelenzang
Parkeerplaats naast de Mc-Donalds
Parkeerplaats Slandsehoeve
Parkeerterreinen
Richting berenplaat
Rond de kinderboerderij
Rond het centrum
Rond medisch centrum Spijkenisse/ metro
Rond ouderenhuisvesting
Rond ziekenhuis
Rondom bejaardenhuizen
Rondom dierenasiel
Rondom kinderboerderij
Rondom ouderen instellingen
Rondom parken
Rondom zorginstellingen
Schenkel bij de oude maas,is het veilig.
Spui
Tussen de woningen
Verzorgingshuizen / ziekenhuizen
Waterland
Wijk vriesland
Winkelcentra
Winkelcentra's
Woonerven
Woonwijk
Woonwijken (3x)
Zie onder
Ziekenhuis (3x)

Vuurwerkvrije zone 2:



Bejaardentehuis
Bejaardentehuizen
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Bernissersteyn Zuidland
Bewoonde buurt
Biert
Bij benzinestations
Bij de hoge flats,sterrenkwartier, word in containers gegooid
Bij Ouderen complexen
Buitengebied zodat daar angsthonden uitgelaten kunnen worden
Centrum
De 2 schaatsbanen hoek/akkers
Delta smc
Dichtbevolkte woonwijken
Dierenasiel
Dierenopvang
Hartelpark
Het centrum
Honden uitlaat gebieden
Maarwijk bij de sportvelden
Metrostations
Naast de oude Maas
Nabij de kinderboerderij
Nabij sportschool Lijf
Om de verzorgingshuizen heen en ziekenhuis
Park achter het Land Maaswijk
Rond de hospice
Rond ziekenhuis
Rondom asiel
Rondom plekker waar veel overlast is jaarlijks
Scholen (2x)
Senioren complexen
Sterrenkwartier
Stomppaard Bernisse
Tussen alle woonhuizen
Verzorging en seniorenhuizen
Waar de circustent altijd staat in de Maaswijk
Winjelcentra
Winkelcentra (4x)
Ziekenhuis
Ziekenhuizen
Zieknhuis

Vuurwerkvrije zone 3:








Buiten de woonwijk
Buiten woonwijken
Buitengebied met dieren
Buitenranden
Buurten die aangeven vuurwerkvrij te willen zijn dmv petities
Centrum
Dierenasiel (2x)
9
























Dierenkliniek
Een park waar hondenbeZitters hun hond kunnen uitlaten
Gewoon heel Spijkenisse,alle wijken,ga maar naar het hartelkanaal en geef daar een show weg
Hadewijckplaats
Hondenuitlaat stroken cq velden
In de buurt van kinderboerderij
Natuurgebieden
Nergens
Openbare ruimtes
Ouderen woningen
Parkeerplaats grote in het dorp tegenover de autoverkoper garage
Recreatiegebieden
Rondom woningbouw
Scholen / kinder speeltuinen
Verzorgings-/ziekenhuizen, dierenpensions, parken
Verzorgingscentra
Verzorgingshuis
Winkelcentra
Woonwijken
Ziekenhuis
Ziekenhuizen
Zuidland

Toelichting















Alleen vuurwerk aangstoken door de gemeente op de oude maas.
Alleen vuurwerk op een vrijgemaakte parkeerplaats of redelijk groot grasveld.
Beleid omdraaien: ipv vuurwerkvrije zones aanwijzen; zones aanwijzen waarin er vuurwerk
mag worden afgestoken...
Het liefst overal vuurwerk verbieden. Hooguit een uitzondering maken voor parken en
Maasboulevard
Ik kies deze omdat ik zelf hier woon....
In iedere wijk zijn voor - en tegenstanders. Er is dan ook niet een wijk of zone aan te duiden.
Bovendien is handhaving daarvan veel complexer dan een algeheel verbod. Als er toch zone's
moeten komen, dan vuurwerk niet bij parken, niet bij winkels, en zeker niet bij openbare
voorzieningen. Hard optreden tegen de terugkerende schades aan openbare eigendommen
(vooral bushokjes), leeftijdsgrens instellen, zelfde als alcohol, streng controleren, hoge boetes,
en toewerken naar afschaffing.
Ik zou graag een overgangsperiode zien waarin vuurwerk alleen nog centraal afgestoken kan
worden door de gemeente, bijvoorbeeld bij de oude maas.
Ipv vuurwerkvrij ook vooral zones framen als vuurwerkzone. Dan benadruk je beide kanten.
Misschien een idee om juist een vuurwerkafsteek zone aan te wijzen bv langs hartelkanaal
Muv waar het toegestaan wordt.
Omdat hier veel dieren zijn.
Rond de parken worden de honden veelal uitgelaten, deze schrikken zo hard, dat zij kunnen
weglopen , met mogelijk grote gevolgen
Uitsluitend siervuurwerk toestaan en knal vuurwerk verbieden.
Voor een duidelijk beleid van de gemeente, een algeheel vuurwerk verbod. Geen habsnap
beleid.
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Zoeg gewoon voor vaste plekken waar het mag maar liever nog een algeheel verbod voor
leken. Laat het over aan de professionals. Er wordt nu al geknalt.
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1. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Roken
Woonwagenbewoners
Vuurwerk
09 november 2018 tot 22 november 2018
167
7,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
4 minuten en 2 seconden
23 november 2018
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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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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