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Samenvatting
Vuurwerkverbod
Op stelling 1 'Ik vind dat het afsteken van consumentenvuurwerk verboden zou moeten worden in de
gemeente Gemert-Bakel' antwoordt in totaal 54% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal
antwoordt 34% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee eens".
Op vraag 1.1 Waarom bent u voorstander van een vuurwerkverbod in de gemeente Gemert-Bakel?
Antwoordt 99% van de respondenten met een reden.
Op vraag 1.2 Waarom bent u tegenstander van een vuurwerkverbod in de gemeente Gemert-Bakel?
Antwoordt 96% van de respondenten met een reden.
Tot slot
Op vraag 2 Als u de gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent vuurwerk in de
gemeente, wat zou u dan zeggen? Antwoordt 69% van de respondenten met een suggestie.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipGemertsnieuwsblad, waarbij 140 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vuurwerkverbod
Het nieuwe jaar inluiden met vuurwerk is een traditie in ons land. Omdat er jaarlijks
honderden mensen gewond raken door vuurwerk, willen hulpverleners graag een geheel of
gedeeltelijk vuurwerkverbod op consumentenvuurwerk. Naast de harde knallen kan het ook
overlast met zich meebrengen en is vuurwerk ook vervuilend voor het milieu. Vuurwerk zorgt
voor lucht-, bodem- en watervervuiling. - 5. In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende
stellingen over consumentenvuurwerk?
Het afsteken van consumentenvuurwerk wordt in sommige gemeenten in Nederland
verboden. Apeldoorn wil bij de jaarwisseling van volgend jaar de eerste vuurwerkvrije stad
van Nederland worden. 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.
Vuurwerkverkopers zijn tegen een mogelijk vuurwerkverbod.

1 'Ik vind dat het afsteken van consumentenvuurwerk
verboden zou moeten worden in de gemeente Gemert-Bakel'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

(n=137)
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Op stelling 1 'Ik vind dat het afsteken van consumentenvuurwerk verboden zou moeten worden in de
gemeente Gemert-Bakel' antwoordt in totaal 54% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal
antwoordt 34% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

En dan per woonplaats een mooi centraal vuurwerk van een half uur. Als iedereen
het geld wat hij/zij normaal uitgeeft aan vuurwerk op een hoop gooit en daar een
mooi siervuurwerk van koopt, dan is dat zeker voldoende.Dat vergroot ook het
saamhorigheidsgevoel, want heel het dorp is dan centraal aanwezig.
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•

•
Mee eens

•
•

•
•

Ik vind het gevaarlijk, verschrikkelijk voor de huisdieren (lees maar eens hoeveel
honden weer zijn gevlucht door de knallen) en zo'n verspilling van geld. Laten we
het alsjeblieft samen doen en met z'n allen naar het Ridderplein naar een mooi
spektakel gaan kijken.
Zie vraag 6.1
Dan wel in elke kern een vuurwerkshow
Ik ben het er in principe mee eens. echter het is niet te handhaven...dus wat is een
verordening dan waard. preventie en goede/ juiste voorlichting is beter. Na de
jaarwisseling duidelijk in kaart brengen en communiceren met de burgers wat voor
schade het heeft gekost...financieel, medisch en voor de natuur en
omgeving...vernielingen
Omdat er teveel overlast is van met name de dagen voor en na oudjaar .Eigenlijk
begint het al een maand van tevoren met de knallen.
Zwakke punt is de handhaving, dan moet je in iedere straat een agent of Boa
neerzetten.

Neutraal

•

Ikzelf geef verder niks om vuurwerk maar vind het wel een mooie/goede traditie.
Helemaal verbieden is geen optie maar zones vind ik wel een goede optie

Mee
oneens

•

Maar dan moet de Gemeente zelf verstandig vuurwerk afsteken bijvoorbeeld op
het Ridderplein zodat we toch vuurwerk zien met nieuwjaar. en voor huisdieren
en mensen die bang zijn voor vuurwerk is er dan geen overlast en minder
ongelukken.
Veel mensen beleven plezier aan het afsteken van vuurwerk. Voor natuur en
milieu is het gewoon zeer schadelijk en een grote groep mensen ervaart veel
overlast. Het aanwijzen van gebieden waar wel vuurwerk afgestoken mag worden
zou voor beide groepen een uitkomst zijn. Daarnaast zou in het centrum een
mooie licht- en geluidshow georganiseerd kunnen worden als alternatief voor
vuurwerk.
Wijs een plek aan waar vuurwerk mag afsteken vooral voor de jeugd. Bv
bedrijventerrein waar weinig mensen wonen.

•

•

Zeer mee
oneens

•

•

Het vuurwerk wat de overlast geeft is illegaal vuurwerk uit het buitenland of zelf in
elkaar geknutseld. (Knalvuurwerk) Dit ga je niet oplossen met een verbod in
Gemert-Bakel of zelfs een landelijk verbod. Het afsteken vanaf 18 uur vond ik een
goede zet. Kinderen die de normale tijd naar bed gaan en doorslapen hebben zo
ook nog de mogelijkheid om van het vuurwerk te genieten.
In Nederland gooien we alle tradities overboord en slaan door in het "'regelen"' en
regels.. Dit gaat over 1 dag per jaar !! bekeken op marco-niveau zijn we in
nederland absoluut belachelijk bezig.
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1.1 Waarom bent u voorstander van een vuurwerkverbod in de gemeente
Gemert-Bakel? (n=72)
Reden (99%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.
(geluids)overlast, milieu
Alleen op een vuurwerkzone
Ben wel voor maar zoals hierboven aangegeven...pas een verbod als het ook te handhaven is.
C.o.p.d.
De overlast welke e.e.a. met zich meebrengt alsmede de vele vernielingen u
Er wordt te veel van te voren vuurwerk afgestoken
Geeft overlast, kost miljoenen, brengt veel leed bij slachtoffers en de daarbij behorende
medische kosten.
Geen knalvuurwerk meer. Siervuurwerk mag wel
Geen ongelukken, milieu, overlast voor dieren
Geen overlast meer
Geluids- en afvaloverlast verminderen
Gevaar en kosten matschappij
Gevaarlijk
Gevaarlijk en slecht voor milieu
Gevaarlijk voor mens en dier.Laat het over aan professionals
Gevaarlijk, milieuonvriendelijk en onnodig
Gevaarlijk, veel overlast ook voor dieren
Hard knalwerk (al weken van tevoren), bange huisdieren en teveel ongelukken!
Het is gevaarlijk en nu heb je vuurwerk via de professionals
Het is milieu vervuilend doordat de consumenten hun rommel niet opruimen en omdat ze
illegaal vuurwerk afsteken. Dit is erg milieu vervuilend.
Het is veiliger, goedkoper, rustiger voor huisdieren, minder belastend voor het milieu.
Het is/kan gevaarlijk zijn en is voor velen hinderlijk
Het moet een keer klaar zijn. het is bewezen dat de vuurwerkafstekers niet om kunnen gaan
met afspraken die we met elkaar maken
Ik vind het geldverspilling, voel me onveilig en het geluid en het milieu wordt te veel belast
Ik zou een gezamelijke vuurwerkshow doen op het Ridderplein
Levensgevaarlijk. Veel gezelliger ook als iedereen elkaar ontmoet op t Ridderplein bij
professioneel vuurwerk
Luchtvervuiling en overlast ook voor huisdieren
Milieu
Milieu en overlast. Een grote, centrale vuutwerkshow (met gedegen opruiming) zou ik wel
voorstaan
Milieubelastend, geluidsoverlast, geld kan men beter aan verantwoorde zaken uitgeven.
Millieu
O.a. Overlast voor dier
Omdat de ouders van tegenwoordig hun kinderen niet meer in de hand hebben en ze veel te
soepel omgaan met de regels.
Omdat het voor veel overlast zorgt wanneer het door mensen wordt afgestoken die zich niet
aan de regels kunnen houden.
Omdat het zoveel ellende veroorzaakt bij dieren en mensen die bang voor vuurwerk zijn net als
ik. bij de
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omdat ik al vanaf begin december regelmatig geknal naast ons huis hoor. Op oudejaar stinkt
het naar die kanllers en en op nieuwjaar ligt de hele troep op straat en iedereen die het afsteekt
ruimt het nauwelijks op! Ook met rotjes gooien naar voorbij komende fietsers is vreselijk. Maar
ook honden en katten worden er erg onrustig van en dat is al een hele maand aan d ehand. Ze
beginnen al ruim voordat de datum van afsteken is aangebroken. Maar wel handhaven anders
helpt het niet
Omluchtvervuiling tegen te gaan, vanwege de veiligheid, en om vuurwerk uit ons leefmilieu te
weren want dit jaar hebben we al een heel aantal maanden veelvuldige ontploffingen in Gemert
alsof er een bom afgaat maar dan is het natuurlijk illegaal knalvuurwerk
Onveilig en zinloos
Ook een bijdrage in een betere duurzame samenleving
Overlast (3x)
Overlast en gevaar
Overlast en milieu vervuiling en vernietiging van auto's e.d.
Overlast en milieuschade
Overlast en millieu
Overlast van vuurwerk het hele jaar door
Overlast voor mens en dier
Overlast, schade en gezondheidsrisico's
Overlast/kosten
Risico's en veel te harde knallen
Schade aan mens en dier en milieu
Slecht voor het milieu en de gezondheid van mens en dier ; geeft bovendien een enorme
overlast in de maanden voor oudjaar en op oudjaar;
Slecht voor het milieu en overlast voor dieren en ouderen
Slecht voor milieu, leefbaarheid en dieren
Slechts een kleine groep beleeft hier plezier aan. De overlast staat niet in verhouding.
Te veel lawaai en gevaarlijk.
Teveel ellende
Veel kosten door vernieling en hoge zorgkosten
Veel onveiligheid, slecht voor het milieu
Veiligheid, angst van huisdieren en dan stopt eindelijk het geknal en vernielingen op
oudejaarsdag. Veel mensen durven op oudejaarsdag de straat niet op. En op nieuwjaarsdag
wordt in veel straten de rommel niet of pas te laat opgeruimd met alle gevolgen Vandoren.
Vervuilend en de dieren zijn helemaal over de rooien en er zijn tegenwoordig heel veel ouderen
in gemertbakel en die schikken zich het lazarus echt heel veel overlast ook tegenover de
hulpverleners . Verbieden die rotzooi .
Vervuilend, lawaai, CO2
Vervuiling en onveilig
Vind het onnodig, gevaarlijk, zeer slecht voor het milieu. Bovendien wordt het steeds zwaarder,
bij ons worden bijna bommen gegooid..
Voor de dieren/vogels/huisdieren is het een ramp. Maar ikzelf heb ook een grote hekel aan het
geknal al ruim een maand van te voren. En dan ook nog het milieu!
Vuurwerk is te gevaarlijk, er gebeuren te veel ongelukken.
Zeer veel overlast, ook in de periode lang voor nieuwjaar
Zie extra toelichting boven
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Weet niet (1%)
Toelichting
Reden:

•

•
•
•

•
•

Als u mij zou vragen om een voordeel te noemen van vuurwerk, zou ik het u NIET
kunnen noemen.
Ik hoop van ganser harte dat gemeente GEMERT-BAKEL in de voetsporen treedt van
Apeldoorn.
De overlast voor dieren. Het milieu. De kosten. Echt zonde van al het geld wat er aan
uitgegeven wordt. Door de gemeente of time out op 1 plaats een mooi siervuurwerk
gedurende de jaarwisseling om 12.00 u zou ik een voorstander van zijn.
Handhaving op tijden voldoet nu niet
Nieuw regels moeten wel goed gehandhaafd worden
Totaalverbod is dan het duidelijkst
Het geeft geluidsoverlast voor mens en dier. Gevaar voor volksgezondheid door
lichamelijke schade. Overlast voor milieu door papier, plastic,rook.
Vrije zones helpt niet,dan wordt er net zoveel afgestookt, alleen in een kleiner gebied.
Wel erg vreemd, dat er tijdens dat deze discussie gaande is, er voortaan het hele jaar
door klein vuurwerk verkrijgbaar is bij Action, Hema en Blokker
Het is zeer dieronvriendelijk en slecht voor milieu
Hier in Bakel knalt het het hele jaar!
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1.2 Waarom bent u tegenstander van een vuurwerkverbod in de gemeente
Gemert-Bakel? (n=45)
Reden (96%):
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alles verbieden gaat niet werken. Er zijn wel meer zaken die al verboden zijn maar waarop niet
gehandhaafd wordt of kan worden. Het is zaak om te werken aan bewustwording en te zoeken
naar alternatieven.
Alles wordt al verboden, het is maar een keer per jaar en traditie, de betutteling ben ik een
beetje beu
Alles wordt verboden in Nederland. Vuurwerk kan gevaarlijk zijn maar dit is een risico wat
mensen zelf nemen en zelf verantwoordelijk voor zijn.
Als ze 1st eens het illegale vuurwerk en het (maanden) vooraf al afknallen daarvan (bijna
dagelijks nu al) eens gaan handhaven en goed straffen. Dát lukt nieteens? dus illegaal strenger
handhaven, maar verder die ene dag in het jaar legaal (met légaal vuurwerk!) moet gewoon
kunnen!
Behalve als de gemeente een vuurwerkshow op het ridderplein zou geven. Vuurwerk mag van
mij wel blijven bestaan.
Ben geen algehele tegenstander
Dit is een traditie die in behouden moet blijven. Wel wat meer actie op het voorkomen van
illegaal vuurwerk. En vooral het knalvuurwerk aan banden leggen.
Geen tegenstander
Goede traditie
Gun mensen hun pleziertje en traditie
Haalt weinig uit als het in andere gemeenten wel mag
Het hoort bij het oudejaar.
Het hoort erbij, maar het kan anders georganiseerd worden. Ook zou het heel goed zijn, dat er
meer gecontroleerd wordt, op tijden, dat vuurwerk verboden is. Wij hebben er al last van sinds
begin december.
Het is een traditie die niet verloren mag gaan. Wat men wel kan doen is er op toezien dat de
afstekers ook hun rommel opruimen. En goede voorlichting blijven geven over het verantwoord
afsteken van vuurwerk. Daarnaast ook blijven controleren op illegaal vuurwerk en flinke
sancties zetten op het gebruik/misbruik daarvan.
Het probleem zit bij illegaal vuurwerk en het onverantwoord afsteken van vuurwerk. Een
vuurwerkverbod pakt dit niet aan (zonder goede handhaving).
Hoe handhaven en traditie moet blijven.
Huisdieren
Ik ben geen tegenstander
Ik ben het oneens met de stelling en daardoor geen tegenstander van vuurwerk in de gemeente
Ik ben niet tegen
Ik zie daar geen noodzaak voor.
Is maar 1x per jaar, ervaar weinig overlast, verboden moeten gehandhaafd worden. Liever meer
voorlichting en in gesprek met jongeren,, zodat jongeren zelf minder vuurwerk willen gaan
afsteken, en alternatief bieden, zoals gemeente organiseert vuurwerkshow en dan sterft het
misschien langzaam uit.
Is wereldwijde traditie, moeten we in stand houden.
Meer controle op illegaal vuurwerk.
Moeten nu alle tradities geofferd worden aan milieu harries
Mooie traditie. overlast zit vooral in de illegale spullen. Pak dat hard aan
Ondanks alle regels blijft men teveel en te lang vuurwerk af steken en gebeuren er ongelukken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op verantwoorde wijze, moet vuurwerk afgestoken kunnen worden
Steek zelf om 24u vuurwerk af
Traditie (3x)
Traditie (En we hoeven niet altijd 'het braafste jongetje van de klas' te zijn)
Traditie en zolang we er gezond en verstandig mee omgaan is er niks aan de hand.
Tradities moeten mogen blijven, er mag tegenwoordig al zo weinig...
Verpesten van tradities
Vind het mooi en ervaar geen overlast
Volwassen mensen moeten zelf hun keuze kunnen maken om dit wel of niet af te steken
Vuurwerk hoort bij oud/nieuwjaar. Maak het centraal zodat er een grote gecontroleerde
vuurwerkshow gehouden kan worden waar iedereen van kan genieten zonder echte overlast
Waarom dit verbieden? die ene keer in het jaar dat het mag, toch leuk bij deze tijd van het jaar
Ze moeten niet alles willen regelen.
Zie de noodzaak daar niet van in.

Weet niet (4%)
Toelichting
Reden:

•
•
•

Ik ben niet tegen een vuurwerkverbod.
Laat het plezier en de gezelligheid bij de mensen rhuis. Treed meer op tegen de
overlast weken voor afgaand dat is bij de mensen een grote ergernis niet het
vuurwerk afsteken op oudjaarsdag en nieuwjaars avond
Uw conclusie uit mijn antwoord en de stelling is niet correct
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Tot slot
2 Als u de gemeente een tip (aandachtspunt) zou mogen geven omtrent
vuurwerk in de gemeente, wat zou u dan zeggen? (n=134)
Suggestie (69%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 gezamenlijke vuurwerkschow organiseren
1 januari veegauto's door dorpen
Alleen op 31 december van 24.00 tot 00.01 uur
Alleen tussen 00.00u en 02.00u op 1 januart
Als de gemeente vuurwerkvrij wil worden, dan moet de gemeente zelf zorgen voor een eigen
professionele vuurwerkshow op het Ridderplein bijvoorbeeld.
ASctiever controleren op illegaal vuurwerk en op buiten de toegestaande tijden vuurwerk
afsteken.
Beginnen met vuurwerkvrije zones
Centraal gemeentelijk vuurwerk
Centraal milieuvriendelijk vuurwerk organiseren
Centraal siervuurwerk in centrum door professionals
Doe het gezamenlijk op een plek zodat er geen gevaar is voor mens en dier.
Doe het op één plek
Een centraal afsteekpunt georganiseerd door de gemeente.
Een centraal vuurwerk
Een gebied aanwijzen waar je vuurwerk mag afsteken. Bij een industrieterrein bijvoorbeeld. Of
het motorcrossterrein
Een professionele vuurwerk show, met gedegen opruiming (evt door vrijwilligers)
En groot vuurwerk op het ridderplein organiseren
Eventueel instellen van een vuurwerkverbod combineren met een groot gemeentelijk vuurwerk
mede gesponsord door partikulieren en bedrijven.
Flink zijn, verbieden!!!
Ga naar 1 plaats en regel het als gemeente zelf
Geen vuurwerk door het jaar heen. Alleen op oudjaar. Evt alleen sier
Geezamenlijk op gecontroleerde plekken vuurwerk afsteken
Geld ophalen en ieder dorp een eigen centraal mooi siervuurwerk van een half uur
Gemeentelijke lichtshow met een zeer beperkte hoeveelheid vuurwerk. Deels in de stijl van
Glow Eindhoven . Op een plein waar men elkaar kan ontmoeten en een goed nieuwjaar
wensen!
Georganiseerd vuurwerk op een aantal plaatsen en meer controle.
Georganiseerde vuurwerkshow
Georganiseerde vuurwerkshows
Geweldig vuurwerk vanaf centrale plaats
Gewoon laten zoals het is.
Handhaven (2x)
Handhaving belangrijk bij verbod; Alternatief (centraal groot vuurwerk) bv ook.
Helemaal vuurwerk vrij
Hou 1 begeleidt vuurwerk op een centrale plaats in de gemeente
Houd het veilig onder toezicht van deskundigen op een gecentreerde plek
Houdt rekening met dieren, zij zijn afhankelijk van mensen!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik pleit voor een diervriendelijke omgeving, dieren horen veel meer en harder dus zij hebben er
zeker last van in tegenstelling tot mensen die volop klagen en zagen
Illegaal vuurwerk keihard aanpakken (niet lokaal, maar landelijk)
In bepaalde wijken anoniem surveilleren, zeker op illegaal . Het knalt nu al af en toe .
In de hele gemeente verbieden
In elk dorp een centraal vuurwerk punt|
In gesprek met pro en tegen vuurwerk, zelf alternatief bieden
Je bent niet in staat om te handhaven dus laat ze geen illusies hebben. Verder durven ze de
verkopers niets in de weg te leggen
Laat de gemeente op het ridderplein professineel vuurwerk afsteken.
Laat de verkoper van vuurwerk mee betalen aan het opruimen van vuurwerk. Ook de
hulpdiensten die nodig zijn geweest moeten beloond worden met het verdiende geld met
vuurwerk.
Laat het gebeuren! Gocus op meer belangrijke zaken... Denk eens aan armoede, veel
structureler!
Maak er een feest van op t Ridderplein
Maak op het ridderplein een vuurwerk show dan kunnen mensen die dat willen daar gaan
kijken en hoeft niet iedereen rond te lopen te knallen en de lucht extreem te vervuilen als het
nodig zou zijn is dit een goed alternatief.
Maar dan moet de Gemeente zelf verstandig vuurwerk afsteken bijvoorbeeld op het
Ridderplein zodat we toch vuurwerk zien met nieuwjaar. en voor huisdieren en mensen die
bang zijn voor vuurwerk is er dan geen overlast en minder ongelukken.
Meer controleren op vuurwerk gebruik buiten de afgesproken tijden.
Mooi vuurwerk op de Tabbert of Ridderplein
Neem een voorbeeld aan Apeldoorn!
Op het evenemententerrein een grote vuurwerkshow organiseren en het afsteken van
vuurwerk in de rest van de gemeente te verbieden.
Op oudejaar van 10.00 tot 2.00 uur een vuurwerk zone
Op scholen schrikbarende foto's laten zien
Organiseer een prachtig vuurwerk, centraal en nodig iedereen uit. mooi feestje toch.
Plaatsen aangeven buiten woonwijken. Zodat mensen met bv longproblemen er geen last van
hebben.
Preventief te werk gaan en achteraf inzichtelijk maken wat het allemaal heeft gekost
Ridderplein gebruiken voor professionele vuurwerk afsteking
Snel afschaffen en een algemeen vuurwerk om 12.00 op het riddeplein b.v.
Start eerst met vuurwerkvrije zones en vervolgens een algeheel verbod
Starten met instellen plekken waar je vuurwerk mag afsteken
Steek als gemeente gezamenlijk een vuurwerk af waar bij elke bewoner kan kiezen wel of niet
te komen.
Strenger straffen op illegaal vuurwerk
Surveilleren indien nodig
Treed in de vooraf gaande tijd op.
Veel zwaarder inzetten op handhaving, zeker ook in de periode voor oud en nieuw, er wordt nu
al veel vuurwerk afgestoken
Verbieden (2x)
Verbieden van vuurwerk afsteken overdag. Liefst zou het mooi zijn als de gemeente zelf zorg
draagt voor het vuurwerk en niet de burgers. Als iedere volwassen burger 50 cent afdraagt, kan
er veel vuurwerk van de lucht ingaan.
Verrbieden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorlichting geven aan ouders
Vuurwerk buiten op een veld
Vuurwerk concentreren op een veilige manier
Vuurwerk op 1 plek afsteken om 12u
Vuurwerk verbod overal
Vuurwerkshow
Vuurwerkshow op een goed toegankelijke locatie
Vuurwerkshow op ridderplein ipv iedereen persoonlijk afsteken.
Vuurwerkvrije gemeente worden zo snel mogelijk
Vuurwerkvrije zones
Wijs vuurwerkvrije zones aan en/of doe in elke kern een vuurwerkshow op een centrale plaats.
Xie punt 6.1
Zeer streng optreden bij overlast.
Zie 6.0
Zie 6.1 reden. Wees alerter & strenger op het illegale knallen!! en check daarbij ook wat vaker
de buitengebieden en werk samen met omliggende gemeentes.
Zie vorige vraag.
Zoals in het buitenland. Daar wordt op een centrale plek in het centrum een groot siervuurwerk
afgestoken. Daarbij is het één groot feest. Goed ook voor de plaatselijke horeca
Zolang het niet vuurwerkvrij is. HANDHAVEN
Zorg op het ridderplein voor mooi geregeld door professionele mensen

Ik heb geen suggesties (26%)
Weet niet (5%)
Toelichting
Suggestie:

•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen een algeheel verbod dus landelijk zal enig effect hebben want
handhaving zal anders niet haalbaar zijn.
Alleen veilig vuurwerk, stimuleer carbid schieten. Jongeren willen toch knallen
en dat stopt op een bepaalde leeftijd vanzelf.
Het mooiste zou zijn gezamenlijk op één locatie een groot vuurwerk.
Als er besloten word tot een vuurwerkvrije zone zorg dan ook voor een goed
alternatief zoals een gemeentelijke vuurwerkshow. Maar het geld dat dit kost
had beter in een nieuw zwembad gestoken kunnen worden.
En deze geleidelijk uitbreiden tot algeheel verbod.
Evt in iedere kern
Overdag geen rotjes in de straten.
Veel overlast hier in de buurt al weken van tevoren hard knalwerk op en
rondom het woonwagenkamp. Pak die gasten eens aan!
Zonder goede handhaving hebben (extra) regels geen nut.
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Ik heb geen
suggesties

•

•

Als de gemeente zorgt voor 1 groot vuurwerk op een openbare toegankelijke
plaats met muziek en feest. kan ertoe leiden dat er minder mensen thuis
vuurwerk afsteken.
Kunt beter een alternatief bieden dan verbieden (controle en handhaving kost
ook geld..)
Het is jammer dat een handjevol mensen de zwartepieten-discussie op gang
heeft kunnen brengen, terwijl er vele malen meer inwoners zijn die vóór een
vuurwerkverbod (in ieder geval een vuurwerkverbod op consumentenvuurwerk)
zijn. Maar ik vermoed dat deze groep mensen niet genoeg stennis schopt en ook
zou moeten demonstreren - we zijn te "braaf"...
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipGemertsnieuwsblad
Gemerts Nieuwsblad
Vuurwerkverbod
Tot slot
13 december 2019 tot 18 december 2019
4
140
8,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
20 december 2019

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 ±8,3%.
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 Gemerts Nieuwsblad.
Op 13 december is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 17 december 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. TipGemertsNieuwsblad
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 de gemeente GemertBakel en Boekel vergroten. Via het panel TipGemertsNieuwsblad kunnen alle inwoners van de
gemeente Gemert-Bakel en Boekel 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.tipgemertsnieuwsblad.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.
TipGemertsNieuwsblad 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.
TipGemertsNieuwsblad maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Gemert-Bakel en Boekel en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Carnaval’, ‘Gasloos Wonen’ en ‘Veiligheid’.
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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
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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