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Let op! Laag aantal respondenten!
Deze rapportage bevat onderzoeksresultaten gebaseerd op een laag aantal respondenten. Doordat
TIP Eijsden-Margraten nog in de kinderschoenen staat kunnen we de representativiteit niet
garanderen.

1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 73% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee eens". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (59%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".
Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 11% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Eijsden-Margraten, waarbij 37 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Lokaal vuurwerkverbod
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) pleitte voor een landelijk verbod op knalvuurwerk
en vuurpijlen aangezien de jaarwisseling geldt als het gevaarlijkste moment van het jaar:
honderden mensen moeten met verwondingen naar de spoedeisende hulp, onder meer met
beschadigde ogen. Verder is er ook agressie tegen hulpverleners. Het kabinet stemt niet in
met een landelijk vuurwerkverbod, wel met een lokaal vuurwerkverbod. Gemeenten krijgen
de mogelijkheid om vuurwerk in zogenoemde vuurwerkvrije zones te verbieden, of een hele
gemeente vuurwerkvrij te verklaren.

1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op
knalvuurwerk en vuurpijlen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1 ‘Ik had graag een landelijk vuurwerkverbod gezien op knalvuurwerk en vuurpijlen’
antwoordt 73% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 14% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer mee eens". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens




Mee eens





De verspilling, de vervuiling, het geld uitgeven aan alleen vermaak vind ik zinloos. Je
kunt met datzelfde geld een goed doel steunen en je jaarwisseling zou zinvoller zijn!
Het lukraak gooien van keihard knalvuurwerk in de woonbuurt is voor zowel mens
en zeker ook dier zeer ongewenst. de jeugd loopt nonchalant door de straten, vooral
's avonds, en gooit hun knalvuurwerk zo maar in het rond zonder ook maar een
seconde aan de bewoners te denken
Buiten het feit dat het veel verwondingen en andere ellende oplevert wat onze
Verzekeringspremie doet stijgen, zorgt het ook voor een ontzettende overlast. Zeker
in deze tijd waar dierenwelzijn hoog staat aangeschreven bij de gemiddelde burger
zie ik geen reden waarom knalvuurwerk een toegevoegde waarde zou zijn voor onze
maatschappij. Nieuwjaar vieren we rond 0:00 en niet 2 dagen lang door rotjes en
andere bommentjes rond te gooien.
Lokaal gecontroleerd vuurwerk
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Neutraal





Centraal verantwoord vuurwerk
Siervuurwerk mag zeker wel, enkel geen knalvuurwerk
Vuurwerk afsteken tussen 12 en 2 uur s'nachts moet kunnen.
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Met het idee om een vuurwerkverbod op lokaal niveau te bekijken zal er maatwerk geleverd
worden in plaats van een algemeen vuurwerkverbod. Samen met de gemeenten zal er
onderzocht moeten worden hoe zo’n lokaal verbod kan worden ingericht aldus minister van
Justitie en Veiligheid, Fred Grapperhaus.

2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien
in uw gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders

op vraag "2 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het meest
gekozen antwoord (59%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".

Anders, namelijk:










Centraal geregeld door gemeente op 1 plek
Centraal punt in dorp/gemeenschap waar gecontroleerd (door dorpsvereniging/buurtv)
vuurwerk wordt afgestoken
Enkel vuurwerk toestaan op de daarvoor aangewezen plekken
Maak er samen met de inwoners een lokaal vuurwerk feest van.
Niet te dicht in de buurt van agrarische bedrijven met levende have.
Vuurwerk georganiseerd en betaald door gemeente in iedere kern {23) en verder totaal
verbod voor prive vuurwerk
Vuurwerk op centrale plek, georganiseerd door gemeente. Zonder geknal en zonder
gevaarlijke pijlen.
Vuurwerk toestaan op bepaalde plekken aangewezen door de gemeente.
Vuurwerk toestaan rond de uren van de jaarwisseling.

Toelichting


Gecontroleerd toezicht mogelijk
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2.1 Kunt u toelichten waarom u het op die manier zou inrichten? (n=34)
Toelichting (88%):































Centraal vuurwerk is veel veiliger.
Dan is er iets te zien, geeft gelegenheid buurtgenoten gn te wensen
Dan is er toch vuurwerk maar wel gecontroleerd
Dat toezicht mogelijk is en ook bv dieren minder last hebben
De gemeente eijsden-margraten is een en al natuurgebied,hier past geen vuurwerk in.
Een gezamenlijk mooi groot vuurwerk
Eventueel met toezicht op de toegestane plekken ook ivm veiligheid en overlast
Het cenytaliseren van de overlast die mogelijk kan ontstaan
Het heeft ook iets traditioneels
Ik denk dat het in dit geval het een of het ander moet zijn. Je krijgt anders ergernis op allerlei
gebieden en ik denk als het voor een gemeente niet te controleren valt.
Ik en mijn 2 hondjes houden totaal niet van vuurwerk omdat we dan heel bang zijn.
Ik vind het lawaai, vaak al dagen voor oud en nieuw vervelend voor mens en dier. Door het
afsteken alleen op enkele openbare plaatsen toe te staan is het verbod beter te handhaven en
wordt het afsteken veiliger en meer beperkt tot de jaarwisseling.
Je kunt wel alles verbieden en het is inderdaad levensgevaarlijk maar probeer er dan samen iets
van te maken.
Knalvuurwerk weg van de wijken. doe maar iets op een afgelegen weiland.
Men behoud dan het overzicht en toezicht door de politie evt.
Omdat juist de dieren de dupe zijn van deze traditie. En nee, ik ben geen activist maar een
natuurbewuste burger.
Onze gemeente bestaat uit een groot aantal kernen. Om één of twee van die kernen aan te
wijzen als plek om vuurwerk af te steken is mijn inziens niet eerlijk. Daarom voor de gehele
gemeente een vuurwerkverbod.
Op een plein met de brandweer erbij of ehbo
Slecht voor lucht kwalietiteit
Veel inwoners houden zich niet aan de verplichtte tijden en mensen en hnden kunnen niet
slapen en zijn er bang voor.
Veel veiliger
Veel veiliger en niet een hele dag geknal.
Veel veiliger.
Veiligheid voor de omgeving maar ook voor de gebruikers zelf.
Verbod op ene plek zorgt vor overlast op andere plek, als moet kiezen dan gelieve rekening te
houden met ouderen - zieken en levende have van agrarische bedrijven
Vreselijk beangstigend voor dieren (ook in de natuur)
Vuurwerk geeft onrust bij huisdieren, kan gevaarlijke situaties opleveren en schade toebrengen.
bij georganiseerd vuurwerk zijn er minder risico's enminder overlast.
Vuurwerk met oud en nieuw brengt ook heel veel plezier met zich mee. Daarnaast vind ik de
veiligheid ook belangrijk, dus een aantal plekken in de gemeente waar vuurwerk afgestoken mag
worden onder toeziend oog van bijv. de politie/brandweer
Zo kan het gecontroleerd worden door alle diensten
Zou eerder gaan voor verbod in buitengebied omdat vuurwerk hier in dierenvoer kan komen. In
dorp beter op te ruimen

Weet niet (12%)
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3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een
passende balans tussen veiligheid en de locatie waar
vuurwerk af te steken’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 3 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 75% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 11% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Toelichting
Neutraal



Theorie en praktijk kunnen verschillen

Zeer mee
oneens



Vandaag de dag doen mensen wat ze willen en hebben ze er lak aan wat iemand
anders voor ze bepaald. De gemeente kan deze dingen nu al niet onder controle
houden omdat ze niet genoeg mankracht hebben. Mensen houden honden niet aan
de lijn, stoken in vuurkorven bij extreme droogte, Houden feestjes tot last in de
nacht met veel lawaai enz. Wil het dan nog niet over vuurwerk hebben wat ze in een
drinken bui afsteken. Ga ze dat maar eens verbieden. Mijn nichtje heeft op jonge
leeftijd een vuurpijl in haar broekspijp gekregen die door een dronken
oveebuurmannwerd afgestoken op ondeskundige wijze. Fles zonder zand gevulg viel
om. Vuurpijl schoot over de grond in het kind hasr broekspijp en intplofte daar.
Derdegraads brandwonden opgelopen en buurman blijft ieder jaar vuurwerk
afsteken! Een hoig opgeleide academicus die het al niet snapt. Ik wil zwijgen over de
gewone mens iets bewuster proberen te maken. Utopie denk ik.

7

4 Als u uw gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent het
lokale vuurwerkverbod, wat zou u dan zeggen? (n=34)
Tip (68%):
























Beboet de mensen die t de dag erna niet opruimen. En handhaaf vuurwerk enkel tussen 23 en 01
uur
Centraal per grootste dorpskernen.
Centraal per kern
Centrale plek boven op de Mescherheide bij de uitkijktoren....super toch
Denk ook aan het feit dat vuurwerk afstekendoor particulieren een traditie is ein Nld. Wij hebben
in de VS gewoond en daar gebeurde het alleen op enkele plaatsen waar wij ver weg van
woonden en het voelde niet als oud en nieuw. Daarbij vind ik dat de jeugd veel te beschermd
wordt opgevoed en veel te weing mogelijkheid krijgt om grenzen te onderzoeken.
Dit is veiliger en geeft minder overlast
Geen vuurwerk bij ouderen centra
Geen vuurwerk in de gehele gemeente.
Goed communicren met betrokken partijen en alles onderbouwen met gedragen argumenten
Handhaaf het verbod ook serieus met name de weken voor oud en nieuw
In de wijken alleen tussen 00:00u en 00:30u, buiten deze tijden op een afgelegen plek.
Kaat mensen die ongelukken met vuurwerk hadden ditverbod uitleggen aan de andere burgers
misschien dat hendan tot hen doordringt! Op school werden de kinderen voorgelicht over drugd
en criminaliteit doir drugsgebruikers en gedetineerden ennuets heeft zo goed geholpen als dat!
Laat vuurwerk afsteken toe op enkele plekken per woonplaats om overlast of mogelijke schade
te beperken, tevens ontstaan op deze manier kleine shows wat voor publiek ook mooier kan zijn
Let juist op vuurwerk in de buiten/ natuurgebieden
Op tv is vuurwerk genoeg te zien in grote steden en in andere landen
Pak enkel knelgevallen aan en laat dit voor de rest aan de burgers zelf over.
Probeer er samen iets moois van te maken.
Steek je nek uit als gemeente en stel een algeheel vuurwerkverbod in en zorg voor voldoende
handhavers!
Van 22.00 uur tot 1 uur 's nachts en niet de hele dag.
Vuurwerk toestaan op bepaalde plekken aangewezen door de gemeente onder toezicht van de
politie evt.
Weg houden bij verzorgingshuizen en bejaarden woningen
Zoals gemeld op 1 plek in de dorpen

Ik heb geen tip voor mijn gemeente (21%)
Weet niet (12%)
Toelichting
Tip:



Indien geen vuurwerkverbod alleen vuurwerk tussen 22.00 uur 's avonds en 1 uur 's
nachtes.
Met meer handhaving, dus meer controle.
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3. Onderzoeksverantwoording

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Eijsden-Margraten
Lokaal vuurwerkverbod
12 juli 2018 tot 21 juli 2018
37
16,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
6
3 minuten en 16 seconden
24 juli 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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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