Publieke raadpleging onder de
inwoners van Nissewaard over
vuurwerk
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Samenvatting
Vuurwerk
Op vraag "1 Wat ziet u het liefste in de gemeente Nissewaard?" antwoordt 51% van de
respondenten: "Een algeheel vuurwerkverbod".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 65% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 27%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer positief". Dit is
ook het middelste antwoord (mediaan).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipNissewaard, waarbij 210 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vuurwerk
Na overlast- en schademeldingen rondom de jaarwisseling is in het afgelopen jaar de
discussie opgelaaid over het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Het kabinet
heeft onlangs besloten dat komende jaarwisseling geen vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk
meer mag worden afgestoken. Rotterdam gaat zelfs voor een algeheel verbod op vuurwerk.
In Nissewaard heeft burgemeester Van Oosten aangegeven dat de gemeente de
ontwikkelingen in de gaten houdt en de landelijke besluitvorming zal volgen.

1 Wat ziet u het liefste in de gemeente Nissewaard?
Een algeheel vuurwerkverbod

51%

Een gedeeltelijk vuurwerkverbod (vuurpijlen en
knalvuurwerk)

24%

Helemaal geen vuurwerkverbod

16%

Anders, namelijk:

Weet niet
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Op vraag "1 Wat ziet u het liefste in de gemeente Nissewaard?" antwoordt 51% van de
respondenten: "Een algeheel vuurwerkverbod".

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

Alleen knal vuurwerk
Alleen knallers eruit
Alleen vuurwerk georganiseerd door de gemeente.
Bij vernielingen dan vuurwerkverbod instellen
Centraal geregeld vuurwerk/show
Centraal professioneel vuurwerk in elk wijk, zodat ook bereikbaarheid goed is.
Dat de gemeente het afsteek
Geen knal vuurwerk, wel pijlen
Handhaving
Ik weet niet wat wijs is
Ik wil een algeheel verbod, maar dan wel op 4 plekken een vuurwerkshow. Zodat de wijken
nog wel kunnen genieten van het veilige vuurwerk.
Meer controle op het TUIG dat deze traditie verziekt. Vuurwerk is niet gevaarlijk mits je er
normaal mee omgaat.
Meer politie op straat om illegaal vuurwerk tegen te gaan.
Op 1 plaats 31 december 24 uur
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•
•
•
•

Vuurwerk in handen van bv branweer vanaf een schip op de Oude Maas. Vroeger gebeurde
dat zo in Rotterdam
Vuurwerk verzorgd door gemeente
Wijs plekken aan waar vuurwerk afgestoken mag worden
Zie toelichting

Toelichting
Een algeheel
vuurwerkverbod

•

•
•
•
•
•
•
•

Een gedeeltelijk
vuurwerkverbod
(vuurpijlen en
knalvuurwerk)

•
•
•

Helemaal geen
vuurwerkverbod

•

•
•

Als het vuurwerk echt om 12:00 tot 02:00 uur afgestoken zou worden heb
ik er helemaal geen moeite mee. Maar die gestoorde jongeren van die
gestoorde ouders zijn van oktober tot zelfs in februari vuurwerk aan het
afsteken. De politie doet er helemaal niets tegen, wat de reden ook is. Dus
als mensen zich niet gedragen kunnen, ouders ook geen fatsoen hebben
om de kinderen op te voeden en de politie niet optreed is een algeheel
verbod de beste oplossing. Maar dan moet er wel opgetreden worden als
ze toch gaan knallen.
Altijd het zelfde ,en altijd overlast en gewonden.
Dan met name ook controle op illegaal vuurwerk. Dit start al met knallen in
oktober. Nu worden zelfs al de eerste ladingen vanuit het Oosten
ingekocht.
Echter wil ik dan wel een goed alternatief hiervoor, zoals een grote
vuurwerkshow in de gemeente, oud en nieuw moet wel goed gevierd
kunnen worden, niet alleen in Rotterdam!
Een algeheel verbod met een 100% controle en handhaving, zonder dat
heeft een verbod geen meerwaarde
Ik ben er helemaal klaar mee dat er zolang voor en zelfs na oud en nieuw
knalvuurwerk afgestoken wordt. En het lijkt erop dat handhaving hier
weinig tot niets aan doet!
MET de nodige handhaving.
Stop deze gekkigheid van knallen. Niet te handhaven en verschrikkelijk
voor dieren en mensen.
Al is het vrijwel niet te handhaven zou het bezit en gebruik van zwaar knal
vuurwerk verboden en strafbaar gesteld moeten worden.
En goed gecommuniceerd en gepromoot stilte uur tussen 22:00 & 23:00
zodat honden nog uitgelaten kunnen worden.
Zeker voor de huisdieren geen knalvuurwerk of nog meer controle,want
het begon hier in september al met flinke harde knallen, gewoon
belachelijk dat het dan al begint met vuurwerk
Al het vuurwerk wat overlast veroorzaakt is illegaal (dus al verboden). En
de grootste overlast is in de aanloop naar de jaarwisseling. Dan mag er al
helemaal geen vuurwerk afgestoken worden. Pak dat eerst aan. Alle
overige overlast is vandalisme en mag dus ook al niet.. Pak dat aan!!!
Als je met afsteken van vuurwerk normaal doet kan het toch een leuk
feestje zijn met oud en nieuw.
Een verbod is bijna niet te handhaven, we vragen al heel veel van de politie
in deze periode.
De mentaliteit van mensen moet veranderen daar moeten we meer
energie en geld in steken.
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•
•

•

•

Anders, namelijk:

•

•
•

Er is te weinig verantwoordelijkheidsbesef omdat iedereen wacht tot de
gemeente/ het rijk regels op legt.
Wat is er gebeurt met het eigen gezonde verstand??
Goed proberen tehandhaven
In Spijkenisse is mijn inziens de overlast niet zo groot. er wordt door de
bewoners zelfs opgeruimd op veel plekken. ik zie niet in waarom er een
vuurwerk verbod moet komen omdat enkelen hier niet mee om kunnen
gaan. pak de enkelen aan en we kunnen weer jaren vooruit
Mijns inziens ligt het vuurwerkprobleem niet aan vuurpijlen of
knalvuurwerk maar aan het horkengedrag van jeugd en aan de handhaving.
Handhaving op een gedeeltelijk verbod lijkt mij ook gedoemd tot
mislukken. Laten we eerlijk zijn, afsteken mag slechts enkele uren, alles wat
buiten die tijden knalt, flitst of wegvliegt is eigenlijk al overtredingswaardig,
maar de autoriteiten vinden het blijkbaar niet belangrijk genoeg en dan
gaat het "volk" morren en dit soort paniekbesluiten. Ik heb zelf altijd
vuurwerk afgestoken en nooit in mijn hoofd gehaald om dat maar naar
anderen te gooien of naar dieren. Er is in Nederland een maatschappelijk
probleem dat in dit geval ook veel verder gaat dan alleen het vuurwerk.
Handhaven is het toverwoord!
Nederlandse traditie,aanpakken van bepaalde groepen jongeren met echte
straffen helpt denk ik beter...
Aangewezen plekken waar zelf vuurwerk afgestoken mag worden.
Misschien is het een idee om hier in iedere wijk een plaats voor aan te
wijzen. Ook zou er een mogelijkheid kunnen zijn om bepaalde groepen of
personen vergunningen te verlenen, bijvoorbeeld een opgerichte
wijkvereniging die vuurwerk voor de hele wijk regelt. In geval van
ongeregeldheden zou men die vuurwerkvergunning voor een jaar kunnen
opschorten. Zo wordt de wijk verantwoordelijk voor een mooie show,
houden mensen de regie in eigen hand en kan de jeugd er op een veilige
manier onder begeleiding vertrouwd mee worden. Misschien ook een idee
om dan aan deze mensen een soort cursusje te geven? Denk aan 'wat te
doen als het misgaat?' maar ook 'hoe zet ik een mooie show op? ' Hierdoor
worden welwillende mensen die er echt wat moois van willen maken
beloond. Voor de rest in de wijk, buiten de vereniging en de aangewezen
gebieden, geldt dan een vuurwerkverbod.
Voor de gebieden zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de
Heemraadlaan voor de wijk Groenewoud, de Maasboulevard voor de wijk
schenkel, het grasveld tussen karperveen en de gaddijk (vlak bij de
volkstuinen) voor Waterland, etc.
Handhaving van het huidige vuurwerk beleid wordt niet naar behoren
gedaan, laat staan als er nog meer vuurwerk op de lijst komt die
gecontroleerd moet worden.
Zet er gelijk geschikte afvalbakken bij om op te ruimen.
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2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?
Zeer positief

(n=207)

51%

Positief

14%

Neutraal

8%

Negatief

17%

Zeer negatief

10%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 65% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 27%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Zeer positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
positief

•

•
Positief

•
•
•
•

Neutraal

•
•
•
•

Negatief

•
•

Er zou op een centraal punt in het centrum van Spijkenisse een door de gemeente
georganiseerd professioneel vuurwerk moeten komen voor de liefhebbers maar
verder al het consumentenvuurwerk in heel de Nissewaard verbieden en ook
handhaven.
Zie hierboven
Als er een degelijke vuurwerkshow wordt georganiseerd. Vraag me wel af hoe dit
gehandhaafd kan worden.
Indien men rekening houdt met de extra toelichting van punt 5.
Maar dan ook handhaven
Zie vorig antwoord.
Ik vind zelf vuurwerk niet leuk, maar tegenwoordig wordt alles verboden en dat is
geen goede ontwikkeling
Ik zou het jammer vinden als er geen vuurwerk meer Afgestoken mag worden maar
er zijn ook voordelen aan zoals gezondheid en milieu en minder schade.
Mits de gemeente hier dan wel een passende invulling aan geeft d.m.v. het zelf
organiseren van een vuurwerkshow of iets dergelijks.
Precies als vraag 5 direct stoppen met vuurwerk
Een dergelijk verbod is niet te handhaven en zal waarschijnlijk tot meer overlast
leiden.
Vuurwerk hoort erbij 1 dag in het jaar maar wel met meer rekening houdend met
mens en dier voor wie het traumatisch is. Goed handhaven en educatie ruim vooraf
mbt knalvuurwerk, leg uit en maak bewust waarom het verbod belangrijk is , creeer
begrip.
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Zeer
negatief

•

Wat wordt er verwacht van de handhaving? Meer blauw op straat willen we
allemaal maar daar blijkt geen geld voor. Laten we het de politie dan ook niet nog
moeilijker maken dan ze het al hebben

•

Er zijn heel veel mensen (ook mijn kindeten) die met heel veel plezier op 31
december vuurwerk afsteken. We hebben genoten afgelopen jaar van het vele
mooie vuurwerk.
Wederom, de overlast wordt niet veroorzaakt met legaal vuurwerk. Maar met
illegaal vuurwerk waar nu al niet op wordt gehandhaafd.
Zie bericht hierboven.. handhaven lukt nu al niet.ook niet in de aanloop

•
•
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipNissewaard
Groot Nissewaard
Vuurwerk
13 februari 2020 tot 24 februari 2020
2
210
6,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
26 februari 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 ±6,7%.
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 Groot Nissewaard.
Op 13 februari is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 20 februari is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

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. TipNissewaard
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 hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Groot Nissewaard en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Nissewaard
vergroten. Via het panel TipNissewaard.nl kunnen alle inwoners van Nissewaard hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipnissewaard.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.
TipNissewaard 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.

TipNissewaard maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid’, ‘Parkeren’ en ‘Vuurwerk’.

9

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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