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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 92% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 80% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 13%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (65%) is: "Zeer positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in
onze gemeente?" antwoordt 62% van de respondenten: "Vuurwerk is een traditie".
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 3 naar voren:
1: Mensen en dieren hebben minder overlast (92%)
2: Beter voor milieu (72%)
2: Minder rommel en afval op straat (72%)
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".
Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
70% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (43%) is: "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 51% van de respondenten: "Ja, veel".
Aan de hand van de vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1: Geluidsoverlast 87%
2: Afval en rommel op straat 61%
3: Overlast voor (huis)dieren 59%
Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 89% van de respondenten: "Nee".
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 van gemiddelde scores
naar voren:
1. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,8)
2. Meer handhaving (3,9)
3. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,1)
4. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (4,2)
4. Hogere boetes, strengere straffen (3,9)
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Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 67% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (48%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".
Op vraag "7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?" antwoordt 52%
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 (2,1)
1. Via borden bij de betreffende zones (2,4)
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,2)
Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 68% van de respondenten: "Ja".
Aan de hand van vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" komt
de volgende top 3 naar voren:
1: Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon 43%
2: Helemaal geen vuurwerk 26%
3: Zelf vuurwerk afstreken, gewoon in je eigen straat 11%

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipKerkrade, waarbij 607 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

(n=580)

4%

Ja, licht knalvuurwerk

0%

Ja, zwaar knalvuurwerk

0%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

4%

Ja, ander soort vuurwerk

0%

Nee

92%

Weet niet
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Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 92% van de respondenten:
"Nee".

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
•

Centraal via de Gemeente
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Toelichting
Nee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben ik in 2017 mee gestopt.
Er gebeuren te veel ongelukken (2x)
Geef hier geen geld aan uit
Gevaarlijk, slecht voor het milieu en zonde van het geld
Ik vind het zonde van het geld en ik weet dat veel mensen en dieren last hebben van dit
"fenomeen".
Omdat het niet leuk is ook voor mensen met dieren en de lucht vervuiling.
Vind het zonde van het hard verdiende geld. heel veel mensen zijn in nood daar kun je
beter je geld aan besteden.
Vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Mijn inziens moet vuurwerk alleen door
professionele mensen afgestoken worden, en dan op plaatsen waar het geen overlast
aan auto's, huizen, mensen en dieren veroorzaakt.
Wij hebben niks met vuurwerk.Wij verheugen ons zelfs niet meer op jaarwisseling
vanwege het vuurwerk.
Wij houden niet van vuurwerk, te milieubelastend, en veel te gevaarlijk, en wij hebben
huisdieren.
Wij zijn ieder jaar op vakantie tijdens oud- en nieuw.
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2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?
Zeer positief

(n=577)

65%

Positief

15%

Neutraal

6%

Negatief

4%

Zeer negatief

9%

Weet niet

0%
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Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 80% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 13%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (65%) is: "Zeer positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•
•
•
•
•

Dat knalvuurwerk ben ik ontzettend bang voor. Er wordt te veel misbruik gemaakt.
Ik durf bijna niet de straat op.
De laatste jaarwisseling hebben we veel overlast gehad van echt harde knallen in de
Jeneverbes. Bezoek kon door het rookgordijn lastig een parkeerplaats vinden, daar
ook afgestoken werd op algemene parkeerplaatsen.
Eventueel met een 'georganiseerd vuurwerk-voorstelling' op één locatie, uiteraard
om middernacht.
Gedeeltelis niet te handhaven.Er word nu al niet meer gecontroleerd .Het knallen
begint al weken voor jaarwisseling.
Het beste wat er kan gebeuren.
Het geeft zoveel overlast, burgers zijn bang, vernielingen en dan ook nog het
straatvuil ervan.
Het is niet leuk meer
Je moet alles vuurwerk bestendig maken, omdat idioten overal bommen ingooien
en afsteken (2x)
Ik zou het erg warderen. Buiten dat zw in onze buurt al door het jaar heen
vuurwerk afsteken is het met de jaarwisseling echt enorm. Mensen die vanuit de
flats het zo naar het grasveld opgooien. Gehele parkwerplekken die worden afgezet
en die na afloop uitzien als een slagveld. Auto's die schade hebben van vuurwerk.
Dan heb ik het nog niet over de taferelen die je ziet als mensen vuurwerk gaan
kopen. Hier liepen 2 "volwassenen" met kinderwagen die vol lag met
vuurwerk(gekocht in duitsland) het kindje zat tussen het vuurwerk in en of dit nog
niet erg genoeg was dan was die wat de wagen duuwde ook nog een sigaret aan
het roken.
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•

•

•
•
•
•

•
•
Positief

•

Ik zou het toejuichen maar aangezien ik op de nieuwstraat woon, is dit geen
oplossing: bij ons tegenover wordt gewoon vuurwerk afgestoken. Ik weet niet goed
wat werkt maar het lijkt wel of het jaarlijks erger wordt en meer wordt afgestoken
buiten de toegestane tijden. Als men zich daar zich eens aan zou houden, was voor
mij al een heleboel overlast opgelost.
Inmiddels hebben de regeringspartijen van onze landelijke overheid besloten tot
een algeheel vuurwerkverbod. Ik hoop niet dat er een regeling komt waarbij
gemeenten zelf weer mogen bepalen of men hier wel of niet in meegaat en in
welke mate. Bij een landelijk vuurwerkverbod dient iedereen zich hieraan te
houden.
Mijn hondje heeft geen leven met die dagen. En waar wij wonen menen ze met
hoe harder hoe beter
MITS (!!!) er structureel (!!!) een centraal vuurwerk komt.
Op aangewezen plaatsen in de gemeente van 21.00u t/m 01.00u zie ik zeer op prijs
stellen
Schadelijk voor het milieu, voor de vogels en de huisdieren. Er worden vooral
vernielingen mee aangericht. Gebruikt tegen hulpverleners. Vooral jonge pubers
vinden het leuk om anderen te ergeren met hun geknal, ook lang voordat het
nieuwjaar is.
Sommige mensen kunnen niet met vuurwerk omgaan, ze gooien maar raak ook al
staan er geparkeerde auto’s, zelfs onder de carport gooien ze vuurwerk.
Vuurwerk behoord in professionele handen!

•

Eigenlijk vind ik dat het best zou moeten kunnen, vuurwerk afsteken tijdens oud en
nieuw. Maar met dat dit allemaal zo ongecontroleerd gebeurd . Vind ik het niet
kunnen. Ik was eigenlijk eerst voor een vaste plek per regio waar je kan afsteken.
Maar waar dan controle er op is dat iedereen die afsteekt nuchter is, en dat het
verder veilig gebeurt, en binnen vaste tijden is.
Het voorstel wat nu voorligt vind ik prima, wel vuurwerk maar geen knalvuurwerk
en pijlen meer. En strak handhaven, als iemand iets verboden bij zich heeft vette
boete. En fouilleren instellen gedurende de week voor de jaarwisseling.
Ik kan er niet aan denken dat er iets met mijn gezin gebeurt door vuurwerk. Ook is
het knal vuurwerk weer veel te hard.
Siervuurwerk oke maar dan vaste tijden b.v van 21.00 tot 02.00 uur van oud op
nieuw
Vind dat ze op een bedrijven terrein of open plek de mogelijkheid moeten hebben
om vuurwerk af te kunnen steken, om zo het nieuwe jaar te vieren! Men zou er dan
een ambulance en ziekenwagen en politie bij kunnen zetten om de situatie te
handhaven. teven kan men er een event van maken zoals met een kerstmarkt, met
een poffertjes, of rijf koekjes kraam enz. Het vuurwerk centraliseren zou veel
veiliger zijn, en ik denk ook kosten besparend voor de hulpdiensten.
We moeten dit doen omwille van het milieu, maar ik vind het enorm jammer. Wat
heb ik elk jaar genoten.
Wel met n alternatief! Ook voor de mensen die het leuk vinden het zelf af te steken

Neutraal

•

Ben voorstander van een beperkt vuurwerkverbod

Negatief

•
•

Siervuurwerk moet altijd mogelijk zijn
Zo worden de mensen die het voor hun plezier doen gestraft voor diegenen die er
een rotzooi van maken

•
•
•
•

•
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Zeer
negatief

•

•

•
•

Dit is enkel en alleen symptoombestrijding. Beter is het om de personen aan te
pakken die de overlast veroorzaken. Door een totaalverbod worden straks enkel en
alleen de brave huisvaders die een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn aangepakt
en niet de echte bron van ellende aangepakt.
Ik ben tegen zwaar illegaal knalvuurwerk, ook voor hogere boetes. Zwaarder
vuurwerk verkoop boven de achttien. Mischien knalvuurwerk helemaal verbieden.
Vuurwerk afsteken onder de 16 onder begeleiding volwassene. Geen
vuurwerkverbod op siervuurwerk. (2x)
Ik zou niet nog een traditie afpakken.
Mensen moeten vrij blijven om zelf de beslissing om wel of niet vuurwerk af te
steken.
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2.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=464)

Mensen en dieren hebben minder overlast

92%

Beter voor het milieu

72%

Minder rommel en afval op straat

72%

Vuurwerk is gevaarlijk

71%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

42%

Vuurwerk is zonde van het geld

33%

Anders

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" antwoordt 62% van de respondenten: "Vuurwerk is een
traditie".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•

De overheid stuurt meer en meer het burgers handel en wandel
Een groot plein waar het kan om 12 uur namelijk siervuurwerk met mensen die daar verstand
van hebben
Heb in de ziekenhuizen veel zware ongevallen gezien, meestal jonge mensen.
Je lost de problemen niet op
Op een aantal uur na is er al een vuurwerkverbod wat nu al niet gehandhaafd kan worden
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2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=464)

Mensen en dieren hebben minder overlast

92%

Beter voor het milieu

72%

Minder rommel en afval op straat

72%

Vuurwerk is gevaarlijk

71%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

42%

Vuurwerk is zonde van het geld

33%

Anders

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

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 3 naar voren:
1: Mensen en dieren hebben minder overlast (92%)
2: Beter voor milieu (72%)
2: Minder rommel en afval op straat (72%)

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

Aanslagen op hulpverleners
Abdoeken deze onzin. Geen enkele meerwaarde. Slechts stupiditeit alom.
Dat knal vuurwerk is niks sier vuurwerk moet kunnen, wordt akl genoeg verboden in dit land
Er een gezamenlijk feest ervan, maken dat er door mensens die ervan verstand hebben
vuurwerk af laten steken
Er wordt veel crimineel gedrag vertoont in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling
Had een hond in huis arme dier wist zig geen raad
Het wordt vaak misbruikt om anderen te ergeren, belagen en/of dingen te vernielen.
Illegaal gevaarlijk is niet te handhaven
Is goed voor mens, dier en milieu
Kans op dakbaranden
Men steekt bij ons in de buurt het hele jaar regelmatig vuurwerk aftegenover het kerkhof.ik
schrik me wezenloos als je net in bed ligt.
Mensen dieren en de co2
Mensen houden zich niet aan regels
Met vuurwerk worden vernielingen aangericht
Minder ongelukken..
Plezier voor weinigen, maar overlast voor iedereen
Schade gehad 2019
Stikstof
Vuurwerk is voor professionals
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•

Vuurwerk zorgt voor veel overlast , het wordt hoe langer hoe gekker , mensen gaan er niet
goed mee om , wordt met vuurwerk gegooid , het wordt al weken van te voren afgestoken , de
knallen worden steeds harder. Huisdieren lijden er onder , durven niet meer naar buiten.
Oudere mensen durven de straat niet meer op. Er wordt veel vernield door vuurwerk. Illegaal
vuurwerk komt steeds meer voor. Ik roep al jaren dat er een vuurwerk verbod moet komen. En
dan hebben we t nog niet gehad over de rotzooi op straat , die nu weken later nog zichtbaar is.
En het milieu dan , moeten binnenkort allemaal 100 km gaan rijden op de snelweg , maar die
rotzooi(vuurwerk) 1x per jaar , dat is ook slecht. Ik zeg afschaffen !

Toelichting
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Alleen bij een verbod moet er wel gehandhaafd worden, politie of handhaving zie je nooit, wij
en de omgeving hebben vaak al maanden van te voren last van oorlogsvuurwerk.
Als er vuurwerk moet afgeschoten worden dan graag op een neutrale plek, liefst organiseert de
gemeente Kerkrade een vuurwerkshow.
De rommel in de natuurgebieden is nog veel erger dan de rommel op straat.
Domme mensen moet je voor hun eigen daden beschermen. Ik zie mensen vuurwerk afsteken
die normaliter nog geen geld hebben om wekelijks de boodschappen te betalen en flink in de
schulden zitten. Op 31 december denken heel veel mensen alles te kunnen doen dat normaliter
verboden is. Aan de vastgestelde tijden wordt zich sowieso niet gehouden. Dagen voor 31/12
wordt vaak al begonnen. Handhavers zijn in de verste verten niet te bekennen.
Er lopen in onze gemeente teveel idioten rond met illegaal vuurwerk. Ik heb begin 2019 aan het
College van B&W per mail melding gemaakt van het ronduit belachelijk zware 'vuurwerk' dat
rond onze flats aan de Zonstraat werd afgestoken. Hierop is nooit gereageerd. Dit jaar zijn we
ons huis ontvlucht en hebben onze toevlucht genomen in een vuurwerkvrij vakantiepark. Van
mensen die zijn thuisgebleven hoorden we echter weer dezelfde verhalen als het jaar daarvoor.
Dit is belachelijk en hier dient een einde aan te komen, op welke manier dan ook.
Jammer voor de mensen die zich wel kunnen en willen gedragen maar hier in Nl kan het
schijnbaar niet anders.
Je hebt het gevoel dat je in oorlogsgebied zit. Zieke mensen hebben er ook veel last van.
Onze kat verblijft 2 dagen lang in de kelder en loopt de eerste 3 dagen in het nieuwe jaar
schrikachtig en naar boven kijkend rond. Mensen zonder huisdieren weten niet wat dit doet
met die arme beesten.
Wij worden op kosten gejaagd om onze huizen klimaatbestendig te maken.Maar wat rond
jaarwisseling voor rotzooi de lucht ingaat plus al het giftig afval van vuurwerk doet mijn
investering om huis klimaatbestendig te maken overbodig.Zolang vuurwerk niet algeheel
verboden word zal ik geen een zonnepaneel op dak leggen of mijn huis isoleren.Bovendien is dit
geen vuurwerk meer maar oorlogstuig .Het is toch niet normaal dat je niet meer kunt
verheugen op feest van jaarwisseling.Mensen en dieren zijn helemaal van streek.En wat te
denken van de miljoenen euro schade wat word aangericht met vuurwerk.We hebben al eens
vuurwerk door brievenbus gehad dan slaap je niet meer rustig.We hebben het idee dat de
regering het alleen voor de inkomsten niet wil verbieden.Je zult tegenwoordig maar bij politie
,brandweer of ambulance werken tijdens jaarwisseling.
Zie bovengenoemde.
Zo als het is aangegeven
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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=571)

16%

Dit mag wat mij betreft korter

58%

Dit mag wat mij betreft langer

2%

Andere optie

21%

Weet niet

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".

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

1 mooi centraal vuurwerk en verder een algeheel verbod
15.00-18.00u
22.00 uur tot 02.00 uur
23.00uur tot 0.100uur
24.00 tot 1.00
Aangeprezen plea onder toezicht
Afschaffen
Afsteektijden afschaffen en een vuurwerkshow organiseren in Kerkrade. Dan kan het afsteken
voor particulieren verboden worden
Afsteektijden houd zich niemand aan dus vuurwerk in zijn geheel afschaffen
Afsteetijden ? Niemand houdt zich eraan !
Algeheel verbod (5x)
Algeheel verbod is het beste !
Algeheel verbod moet kunnen in deze idiote wetteloosheid. WORDT STEEDS GEKKER IN SOFTY
HOLLANDIA.
Algeheel verbof
Algeheel vuurwerkverbod (2x)
Alleen door gekwalificeerde mensen
Alleen om 24 uur, centraal op een plaats.
Alleen onder controle
Alleen op 1 plaats onder toezicht van de brandweer
Alles verbieden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als het vuurwerkverbod niet doorgaat dan vanaf 24.00 uur
Als vuurwerk, dan centraal geregeld en afgestoken, maar liever geen vuurwerk
Betere controle
Betere handhaving
Centraal geregeld vuurwerkshoe
Dit is een wasse neus er wordt al een week van tevoren al ruim vuurwerk afgestoken, contole
handhaing ho maar ,"is voor ons geen prioriteit"
Een algeheel verbod
Een uurtje
Een vuurwerk show centraal op oud of nieuw roda terrein, en voor de rest verbieden want nu
houd het grote gros zich ook niet aan deze tijden en dit is al niet te handhaven.
Geen (2x)
Geen afsteek toestaan
Geen afsteektijd (2x)
Geen afsteektijd beschikbaar stellen.
Geen vuurwerk (3x)
Géén vuurwerk meer
Geen vuurwerk meer
Geheel verbose
Georganiseerd door de gemeente
Gewoon verbieden
Heb geen afsteektijden kunnen ontdekken. Was al vanaf November te horen.
Helemaa verbieden
Helemaal afschaffen! (2x)
Helemaal geen afsteektijd
Helemaal geen tijden
Helemaal geen vuurerk
Helemaal geen vuurwerk (2x)
Helemaal geen vuurwerk meer
Helemaal geen vuurwerk omdat er geen handhaving is.Er word al weken voor jaarwisseling
geknalt.Ik heb nog nooit gehoord dat iemand boete heeft gehad.
Helemaal niet (9x)
Helemaal niet afsteken
Helemaal niet alleen op een centrale plek
Helemaal niet meer (2x)
Helemaal niet meer afsteken
Helemaal Niet.
Helemaal niks meer
Helemaal verbieden
Helemaal verbieden,
Ik ben voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren
Indien geen verbod, dan maximaal één uur van 24.00 - 1.00 uur!!
Indien nodig 2200 u tot 0200 u.
Mag langer , maar een pauze voor dieren
Moet wel gehandhaafd worden
Niet
Niet afsteken
Niet meer
Nooit
Ook op Nieuwjaarsdag
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op een centrale plaats afsteken
Stop met vuurwerk
Tijden worden niet aangehouden
Totaal verbod (3x)
Uitsluitend van 23.00 u tot 02.00 u
Van 00,00 uur tot 01,00 uur
Van 22.00 tot 2.00 uur max ..en veel hogere boetes
Van 23.30 tot 01.30
Veel korter van 23.00 uur tot 0.30 uur
Verbieden (6x)
Verbieden helemaal
Volledig verbieden (2x)
Vuurwerk verbieden
Vuurwerkverbod
Wassen neus want er wordt toch niet gehandhaafd.
Weg met vuurwerk
Worden zo wie zo niet ingehouden
Wordt niet gecontrolleerd, het knalde al weken
Wordt toch niet gehandhaafd.
Ze houden zich toch niet aan de tijden.
Zie vra
Zoals bij vraag 2 aangegeven algeheel verbod

Toelichting
Dit is prima

•
•

Dit mag wat
mij betreft
korter

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Als men zich aan deze tijden houdt, is er geen probleem. Maar er wordt heel
veel vuurwerk afgestoken buiten deze tijden.
Toegestane tijden van 18.00 tot 2.00. Maar dan wel graag op een of twee
centraal aan te wijzen plekken, buiten de bebouwde kom.
€ 100,- is te weinig. € 300,- zou beter zijn , en politie in burger ook.
Aangezien ik een voorstander ben van een vuurwerkverbod, is iedere
"afsteektijd" te lang.
Als er geen verbod komt, dan tijden inperken tot 00:00 - 00:30 uur. Alles
daarbuiten is onzinnig, heeft niks met het inluiden van een nieuw jaar of
cultuur te maken en is alleen te bestempelen als recalcitrant puber- en
asogedrag.
Bij ons waren ze al vanaf 20:00 tot na 02:00 nog vuurwerk af aan het steken
vind het niet kunnen!
overdag waren er af en toe incidenten, dat gaat dan nog!
Dan ook handhaven
De jaarwisseling is om 00.00 uur. Waarom moet er dan al vanaf 18.00 uur
afgestoken worden. 00.00 tot 01.00 uur is voldoende om de “traditie “ in ere te
houden.
Er wordt mijn inziens ook buiten deze toegestane tijden vuurwerk afgestoken.
Flink korter namelijk Van 23:00h t/m 01:00 en dan stop.
Helaas het start al begin november en het is nog dagelijks raak. Schandalig (2x)
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het liefst een algeheel verbod. Als het toch wordt toegestaan dan alleen van
00.00 tot 01.00 uur.
Vroeger afsteken dan middernacht (nieuwjaar) heb ik nooit begrepen. Je viert
je verjaardag toch ook niet vooraf?
Na 01.00 uur is het ook wel goed geweest en kunnen mensen die dat willen
rustig gaan slapen.
Het liefst volledig verbod. indien niet mogelijk dan zo kort mogelijk met forse
boete als men zich hier niet aanhoudt
Hoezo een boete, er wordt niet gecontroleerd door politie en of handhaving
Hondenbezitters kunnen hun hond geeneens meer laten plassen wanneer zij
hier panisch voor zijn. Zou fijner zijn als mensen de hond nog rond een uur of
21 even fatsoendelijk kunnen laten plassen.
Ik vind dit veel te lang. Ik kan mijn hond niet eens rustig uitlaten. Overal dat
geknal.
Strengere handhaving
Veel korter. handhaving is slecht. Strenger !!
Veel te weinig controle.
Wat de afsteektijden betreft... er is niemand die zich daaraan houdt!
Zou echt alleen een half uur na de jaar wisseling moeten zijn. dat is "de
traditie"

Dit mag wat
mij betreft
langer

•
•

Als het mag, laat mensen dan ook langer genieten.
Men heeft het altijd over een Europa, kijk eens naar de landen om ons heen
waar de vuurwerkregels veel soepeler zijn en er minder overlast is, wij hebben
geen vuurwerkprobleem maar een gedragsprobleem bij bepaalde mensen.

Andere optie,
namelijk:

•
•
•

Als het voor jaarwisseling mag, dan ook Alleen om 24.00 uur
Bij een algeheel vuurwerkverbod zijn afsteektijden niet relevant.
Een algemeen plaatselijk vuurwerk in het centrum waar burgers zich ook
kunnen ontmoeten!
Er schijnen zich weinigen aan te houden. er werd nl. bij ons al 3 dagen eerder
incidenteel vuurwerk afgestoken. De voortdurende doffe maar harde knallen
geven meer de indruk van oorlog dan van 'vreugde'
Geen vuurwerk
Helemaal geen vuurwerk afsteken
Het is bar en boos dat in 2 uur voor zoveel geld sommige mensen plezier
hebben, terwijl andere niets te eten hebben en in hutjes wonen.
Het werkt de criminaliteit in de hand.
Indien het traditie betreft en niet totaal verboden wordt,is dit een optie en
alleen met legaal spul.
Korte of lange afsteekttijd de mensen hebben er schijt aan ze steken al weken
van te voren vuurwerk af.
Verhoog de boete maar eens naar € 500,00
Om te beginnen.
Zolang er niet actief gehandhaafd wordt kun je tijden instellen wat je wilt. Die
onverlaten storen zich toch nergens aan. Sterker nog: indien je hun als burger
hierop aanspreekt krijg je een grote bek terug.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

•

Heeft geen nut. Vanaf de kerst tot ver in januari wordt vuurwerk afgestoken.
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden
gehandhaafd in onze gemeente?
Zeer voldoende

(n=571)

5%

Voldoende

6%

Neutraal

12%

Onvoldoende

26%

Zeer onvoldoende

43%

Weet niet

6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
70% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Zeer onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende

•

•

Er is elk jaar weer extra inzet van politie , handhaving en wijkpreventieteams .
Toch blijft het een kat en muis spel.
Meestal wordt er vuurwerk afgestoken ergens midden in de nacht! Dit is
gewoonweg niet te handhaven.
Ik heb nog nooit iemand gezien!!!!

Voldoende

•

Het valt niet te handhaven, eer de handhaver er is is de vogel gevlogen.

Neutraal

•

Moeilijk controleerbaar

Onvoldoende

•
•
•

De weken voor oud en nieuw hoor je ‘s avonds al rotjes e.d.
Er word al dagen eerder bommem afgestoken
Er wordt de hele dag al knal vuurwerk (bommen)afgestoken en niet alleen
rotjes.
Het hele jaar door klinken er 's nachts harde knallen in het bos waar wij
tegenaan wonen. Rond de jaarwisseling is dit nog erger. Gaat vaak ten koste
van nachtrust.
Ik snap dat het onmogelijk is om te handhaven maar ze knallen de hele maand
december en half jan hoor ik ze nog.
Ik weet dat hand haven bijna niet te down is
IS HELEMAAL NIET TE HANDHAVEN IN BEPAALDE WIJKEN
Je hoort al in november vuurwerk
Op de Bossen in Eygelshoven waren ze zeker al een week met idioot vuurwerk
bezig. Normaal zie je regelmatig wel eens handhaving of politie rijden, maar in
die tijd heb ik niemand gezien.

•
•
•
•
•
•
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Zeer
onvoldoende

•

Vaak genoeg wordt er al (enkele) dagen voor of na nieuwjaar al/nog geknald;
ik heb de indruk dat dit voor politie en gemeentelijke handhaving niet bepaald
de hoogste prioriteit heeft!

•

Als er al dagen en zelfs weken voor het einde van het jaar bommen afgaan en
doorlopend knallen door de wijken daveren, dan zit er iets niet goed met de
controle, handhaving en beboeting.
Dit is gewoon niet te controleren omdat er veel te weinig personeel is om het
te controleren!
Gewoon niet
Kerkrade West is al ruim week voor data niet te doen op straat. Ik laat in
iedergeval mijn hondje een week lang niet uit door deze ellende
Handhaving en politie kun je vergeten in Kerkrade
Het knallen begon al dagen van tevoren/
Hoor en zie genoeg vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden, dus
handhaving is ontoereikend.
In Bleijerheide werd twee weken voor oud en nieuw al vuurwerk afgestoken
en ook nog dagen na oud op nieuw.
In mijn buurt (spekholzerheide) heb ik (tot nu toe) 2 dagen geleden voor het
laatst knallen gehoord. Dat is dus op 15 januari geweest. En dan echt een
aantal knallen achter elkaar gedurende zeker een uur. Dit is al begonnen op 29
december en geen een keer iets van handhaving in de buurt gezien.
Is natuurlijk ook bijna niet te doen.
Om zes uur s,morgens waren ze nog bezig
Overgebleven vuurwerk wordt nu 14 dagen na de feestdagen afgestoken
Reeds dagen voor oudjaar wordt regelmatig vuurwerk afgestoken
Reeds lange tijd ( dagen, soms weken) vooraf al veel hinder en handhaving zie
ik nooit gebeuren
Vanaf de middaguren al last van knalvuurwerk, handhaven blijkt moeilijk,
wonen een paar agenten in de Jeneverbes!
Vanaf half November waan je je soms al in een oorlogsgebied........
Welke handhaving????
Wij hebben nog nooit een politieauto gezien bij ons in de wijk, daar is niet
genoeg mankracht.
Ze hebben andere prioriteiten zeggen ze, ze kunnen niet op elke hoek
staan.Hebben ze ook gelijk in .Daarom algeheel verbod .Vuurwerk is niet te
handhaven.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

•
•
•

Geen vuurwerk
Helaas heb ik geen controle kunnen waarnemen.
Zo als onder staat geschreven

17

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=567)

8%

Nee, niet echt

11%

Neutraal

7%

Ja, een beetje

24%

Ja, veel

51%

Weet niet

0%
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20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 51% van de respondenten: "Ja, veel".

Toelichting
Nee,
helemaal
niet
Nee, niet
echt

•
•

Ik was met de jaarwisseling in Brabant
Was niet thuis

•

Behalve in de ochtend heel veel vuurwerkrommel achtergebleven in de straten.
Opruimen is er meestal. Niet bij, dus gemeente is weer de klos.

Neutraal

•

Dagen van te voren veel overlast gehad met oud en nieuw zijn we weg geweest
met onze diertjes vanwege vuurwerk.
Geen persoonlijke schade ervaren. Alleen durft mijn echtgenote dan niet goed
meer naar buiten, omdat ze bang is voor het rondhangende jongeren die niet
goed omgaan met vuurwerk. De harde knallen doen haar heel erg schrikken. Zij
wordt in april 70 jaar.

•

Ja, een
beetje

•
•
•
•
•
•

Ja, veel

•
•

Algemeen verbod op knalvuurwerk
Erg harde knallen in week vooraf
Extreem hard knalvuurwerk vlak in de buurt
Harde knalvuurwerk.
Jaarwisseling viel mee,maar de dagen zeg maar bijna maand van te voren was niet
normaal
Onze katten hebben er last van. Af en toe waren de slagen wel erg extreem.
Al weken ervoor wordt vuurwerk afgestoken. Het wordt vanuit flats naar buiten
gegooid. Afval die niet wordt opgeruimd. Parkeerplekken afzetten om daar de
gehele avond vuurwerk af te steken.
Atemproblemen, s morgens vuile straat en stoep
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Bep.mensen in de buurt menen t te moeten afschieten dat je de hele achter-en
voortuin vol hebt liggen. Plus ze steken t richting de auto af waardoor ie helemaal
onder zat.
Bij laatste jaarwisseling rommel van anderen kunnen vegen op eigen erf. Bij de
voorlaatste jaarwisseling schade aan terrasoverkapping opgelopen voor €400.
Dagen zelf weken vooraf werd al op Kerkrade-West/Terwinselen vuurwerk
afgestoken. Vaak midden in de nacht (04.00 uur!!) Voor hondenbezitters betekent
dat constant stress bij hun dieren. Zelfs hondenuitlaatplaatsen zijn voor deze
raddraaiers niet heilig. Vuurpijlen vliegen langs geparkeerde auto's en zwaar
vuurwerk wordt in carports gegooid.
De dag van oud jaar, waren er bij ons achterom al vanaf 16.00 uur tot en met
eerste nieuwjaarsdag 15.00 's middags flinke vuurwerk knallen. Waarbij op de
parkeer plaats van het kerkhof een container werd vernield.
Direct dichte mist en slechte luchtkwaliteit
En ben 1 week naar buitenland gevlucht vanwege het vuurwerk (2x)
Er werd ruim voor het aangegeven tijdstip zwaar vuurwerk gebruikt, en de
nieuwjaarsdag en de dag erna.
Er werd zeer veel vuurwerk afgestoken alle soorten vlogen tegen ramen en rond
ons huis.En dan die enorme knallen.We hebben tijdens jaarwisseling geen minuut
genoten.We hebben 2 dagen buiten rotzooi van andere opgeruimd en nog steeds
ligt er troep.Autos extra moeten poetsen ,platen op serre en carport extra
moeten poetsen.Nee voor ons hoeft het niet meer.
Gaat langer door dan 0200u en de “afstekers” laten hun rommel gewoon liggen.
Het leek wel oorlog
Het leek wel oorlog, zulke knallen
Het leek wel oorlog.
In de wijk Haanrade was een onverlaat al sinds medio oktober dagelijks doende
met het afsteken van vuurwerk.
In Kerkrade waren ze al 6 weken van te voren bezig met vuurwerk
Onze huisdieren liggen bibberend onder het bed (en dat begint al ruimschoots
voor oudejaarsavond. Zelf durven wij niet naar bed te gaan voordat het hele
geknal is afgelopen (duurde dit jaar tot half vier in de ochtend), gezien het feit dat
er altijd vuurpijlen in onze tuin en op onze garage, stallen en huis neer komen. Er
kan dan zomaar brand ontstaan (hebben wij afgelopen jaren bij de achterburen
zien gebeuren). Zoek dan maar uit van wie die pijlen afkomstig zijn, want als het
op schade vergoeden aankomt, heeft niemand het gedaan.
Qau rommel en geluid
Tijdens de dank mis in de Vredeskapel op dinsdag 31 december om 18:00 h werd
er op de parkeerplaats naast de Vredeskapel zulk zwaar vuurwerk tot ontploffing
gebracht dat tot twee keer toe het licht in de kapel uitviel, en de mens in de kapel
angstvallig de ingangsdeur in de gaten hielden omdat ze bang waren dat er
vuurwerk naar binnen gegooid werd!
Vooral vroeg in december al en die harde knallen
We hebben tot 02:00 in het weiland gestaan om de dieren rustig te houden. het
siervuurwerk is geen probleem, maar het harde knalvuurwerk dat zorgt voor de
overlast. het is net alsof er oorlog is. gewoon verschrikkelijk. de dieren hebben 3
dagen nodig gehad om zich weer een beetje op het gemak te voelen. wilden ook
bijna niet eten.
Wegens huisdieren
Wij hebben 2 honden en 2 katten....vraag het hun maar eens!!
Ze waren naast ons met buisbommen bezig
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Weet niet

•

Zeker meermaals en ook buiten de tijden heel harde knallen,waarvan alles
trilde.Oorlogsgebied

•

Ik ben een weekje weg geweest dus kan over deze jaarwisseling hier geen
antwoord op geven. Andere jaren wel veel overlast gehad. Vooral in de dagen
voor de jaarwisseling.
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5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=420)

Geluidsoverlast

87%

Afval en rommel op straat

61%

Overlast voor (huis)dieren

59%

Milieuoverlast

35%

Schade aan bezittingen

15%

Stank- en rookoverlast

40%

Onrust en schrikreacties

50%

Andere vorm van overlast
Weet niet

5%
0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van de vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1: Geluidsoverlast 87%
2: Afval en rommel op straat 61%
3: Overlast voor (huis)dieren 59%

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

Afsteken begint al daags na kerst
Afval dakgoot, tuin en terras
Afval en rommel die overgevlogen is naar onze tuin
Afvalbakken in wandelgebied werden opgeblazen.
Auto licht beschadigd.
Benauwd door de dampen die het vuurwerk veroorzaakt
Bewakingscamera meldt vals alarm
Er worden rest vuurwerkverpakkingen verbrand op grasvelden die bij de voordeur liggen,
Geen handhaving bij ezcessen
Gevaarlijke situaties in combinatie met mist
Gezondheid, copd
Gezondsheidsklachten i.v.m. COPD
Gooien van vuurwerk naar personen en honden.Perdonen lopen voor de tijd door omgevingen
heen en gooien her en der
Hoesten,benauwd
Luchtwegen
Mijn hond reageert op vuurwerk door onbeperkt blaffen
Mijn kat heeft er lang last van gehad , is nu nog angstig bij harde geluiden.
Tuin en oprit lag vol van rommel van anderen
Vernieling
Vernieling eigendom buurtvereniging
Vuurwerkafval op mijn balkon.
Wordt al dagen van te voren afgestoken.
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Toelichting
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Het is gewoon overlast
Het leek wel oorlog !jedurft niet meer naar buiten,en je loopt blijvende gehoorschade op.
Het zijn soms net bommen die afgestoken worden. De ramen hebben er weleens van
gerammeld terwijl de rolluiken dicht waren....
Hoewel zwaar vuurwerk verboden is, hoewel het opzettelijk vernielen van andermans
eigendom [vooral gemeentelijk] strafbaar is, hoewel het gooien van vuurpijlen naar
hulpverleners een grote schande is, gebeurt het toch.
Ook het opruimen van de rommel is blijkbaar op deze dag niet nodig.
Spreekt voor zich!
Tijdens de dank mis in de Vredeskapel op dinsdag 31 december om 18:00 h werd er op de
parkeerplaats naast de Vredeskapel zulk zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht dat tot twee
keer toe het licht in de kapel uitviel, en de mens in de kapel angstvallig de ingangsdeur in de
gaten hielden omdat ze bang waren dat er vuurwerk naar binnen gegooid werd!
VUURWERK NAAR AUTO GOOIEN IN HET MUCHERVELD
Vuurwerk werd al dagen voor Oud en Nieuw afgestoken in onze wijk. En dan nog wel
gedurendede hele dag. Van enig toezicht is nooit gebleken.
Zeer harde knallen zo hard dat je bang bent dat ruiten het begeven.Zeer veel rondvliegende
rommel van vuurwerk nog nooit zo erg geweest.Jaarwisseling is beangstigend aan het worden.
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5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=416)
89%

Ja, bij de politie

3%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

5%

Ja, bij de gemeente

2%

Ja, ergens anders

1%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%
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100%

Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 89% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
•
•
•
•

Handhaving
Heeft toch geen effect
Verzekering wegens schade
Via smartphone-app buitenbeter die meldingen doorstuurt naar gemeente
Wijkpreventie

Toelichting
Nee

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Andere jaren wel vaker een overlastmemding gemaakt vooral ivm het blij en
afsteken van vuurwerk en de daaraan verbonden geluidsoverlast. De bron
daarvan enkele buurtbewoners. Geen handhaving gezien. Het gebeurden op de
openbare weg. Ook al twee keer brandschade gehad aan overkapping door
resten van vuurpijlen. Helaas voor eigen rekening. Geen veroorzaker bekend of
te achterhalen.
Dan zouden wij wel veel moeten bellen naar de politie,
Dat heeft toch geen zin
De politie / handhaving komt toch niet.
De politie en handhaving heeft niet genoeg mankracht om er iets aan te kunnen
doen. Dan ga ik niet hun nog extra onder druk zetten door te klagen
Dit heb ik wel vorig jaar gedaan, werd toen totaal niets aan gedaan, je wordt in
hun ogen niet serieus genomen.
Dit heeft met de huidige handhaving geen nut.
Er wordt te weinig dan wel niet gehandhaafd
Geen vertrouwen meer in politie of stadswachten betreffende deze overlast dat
er iets mee gedaan wordt.
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•
•

•
•
•

Heeft geen zin
Heeft geen zin ze doen er niks aan .Politie en handhaving .hebben geen tijd
.Politiek heeft het alleen over traditie.Het volk boeit ook de wetgeving niet
meer ze doen maar .En de regering heeft alleen maar interesse in de opbrengst
van vuurwerk.De schade betalen we toch allemaal zelf door onze
belastingbijdrage.
Heeft geen zin, Politie heeft nooit tijd.
Heeft geen zin. Er wordt niet gehandhaafd!!
Heeft niet echt zin om melding te doen. Politie is toch al overbelast en
onderbetaald...
Heeft toch geen zin.
Helpt toch niet, komt niemand kijken.
Het heeft geen zin om dat te doen, de politie heeft het al druk genoeg!
Het werkt helaas niet. Eind 2018 zeker 10 keer gebeld zonder resultaat. Krijg ik
te horen dat het probleem is dat ze op heterdaad betrapt moeten worden maar
ze krijgen 45 min om ter plekke te zijn (2x)
Hier word toch niks mee gedaan.
Ik denk dat dit geen nut heeft want de veroorzakers zijn niet te achterhalen!
Ik wist niet dat dit kon, dat er een meldpunt betast. Anders had ik het zeker
gedaan. Misschien iets meer bekendheid geven aan dit meldpunt. De pitie wil
ik daar ook jiet mee lastig vallen. Die hebben immers al de handen vol.
In het verleden gedaan, wordt niet gevolgd.
In verleden wel aangifte gedaan maar daar wordt NIETS mee gedaan (2x)
Je kon niet bepalen waar t vandaan kwam,het kon zuid,oostelijk of west zijn
Je schrikt ´s nachts wakker van de harde knallen maar weet niet waar ze
vandaan komen. Bovendien... wie moet je midden in de nacht bellen?
Handhaving is niet bereikbaar en politie heeft t al druk genoeg
Komen niet. Teveel aan de hand met te weinig mensen. Hebben t maar
uutgezeten
Melden van overlast heeft geen enkele zin omdat men zegt dat men doende is
met andere zaken, geen personeel heeft etc.
Na 22.00u kon je de handhaving niet bellen, terwijl de hevige knallen meestal
midden in de nacht waren.
Nee, aangezien ik via diverse kanalen vernam dat daar toch niets mee gebeurde
en dat de mensen die een melding hadden gedaan allemaal hetzelfde standaard
antwoord kregen en er verder niets mee gebeurde.
Politie komt toch niet
Waarom ik geen melding heb gedaan , omdat er toch niks mee gedaan wordt.
Daarom politie in burger inzetten , zodra de afstekers politie zien , zijn ze direct
gevlogen.
Was van mening dat dit toch geen zin zou hebben
Wat voor zin heeft dat? Het wordt in onze straat uit rijdende auto's gegooid,
tegen de tijd dat de politie zou komen (als ze al komen) zijn de daders al foetsie.
Ze mochten ja al om 18.00 beginnen
Zinloos (2x)
Zinloos...

•

Het begint steeds vroeger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ja, bij de
politie

•
•

Ik heb vuurwerkoverlast gemeld, maar hier heb je eigenlijk niets aan. Je wordt
niet serieus genomen en geconfronteerd met wat stompzinnige vragen. Na 1
melding heb ik het daarom maar voor gezien gehouden.
Je bent gewoon bang om aangifte te doen,agent woonachtig in de buurt , als
het vuurwerk de hele dag knalt op het mijnterrein is meneer doof en blind,en
treedt niet op

Ja, bij de
gemeente

•
•

Heb geen handhaver gezien!
Niets mee gebeurd

Ja, ergens
anders
namelijk:

•

Kreeg helaas de voicemail. De belofte dat men zou dat men zou terugbellen is
nooit waargemaakt.
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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 ran
70%

(n=554)

60%
3,9

50%

3,6
4,0
4,3

40%
30%

5,1

20%
10%

4,2

5,3

5,4

5,7

5,6

5,8

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

Algeheel verbod voor alle
soorten vuurwerk (ook
vuurwerkshows)
Een publieks vuurwerkshow
om 00.00 uur op een
centrale plek in de gemeente

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
4
3
2
1

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 van gemiddelde scores
naar voren:
1. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een cenratle plek in de gemeente (3,6)
2. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (3,9)
3. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,0)
4. Meer handhaving (4,2)
5. Hogere boetes, strengere straffen (4,3)

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algeheel verbod op knalvuurwerk en pijlen.
Alleen voor gecontroleerd vuurwerk
Alternatief zoals drones
Diegene die van die bommen afsteekt verbaliseren!
Dit zijn net de ergste
Eventueel verbod op knalvuurwerk (2x)
Geen
Geen knal vuurwerk
Geen knalvuurwerk alleen siervuurwerk
Geen vuurwerk bij natuur, parken of honden uitlaatgebieden
Grenscontrolles invoeren op verkoopdagen
Iemand die toch vuurwerk afsteekt tijdens de jaarwisseling vastzetten
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Knalvuurwerk en pijlen verbieden maar das landelijk
Meer controle bij grenzen en sluiproutes
Meer handhaving op illegaal vuurwerk.
Meer reclame maken dat vuurwerk gevaarlijk kan zijn en dat er daarom voorzichtig mee moet
worden omgegaan. Het heeft geen zin om alles te verbieden rondom vuurwerk
Probleem wijken preventief controleren, webcams ophangen
Rommel die achtergelaten wordt meenemen in handhaving en boetes
Soort vuurwerk
Sowieso geen knalvuurwerk meer en gevaarlijk vuurwerk, zwaardere straffen bij overtreding.
Strengere handhaving, ook op verboden productenn
Verbieden
Verbod knalvuurwerk
Verbod knalvuurwwerk
Verbod op harde knalvuurwerk
Verbod op knal vuurwerk
Verbod op knalvuurwerk
Verbod op verkoop van vuurwerk
Vergunningsplicht voor afsteken siervuurwerk
Verkoop verbod voor winkels
Wat is het verschil tussen afsteken van vuurwerk en afsteken consumentenvuurwerk. Ik ben
tegen knalvuurwerk en vuurwerkpijlen.
Zorg tgv direct vuurwerk niet meer vergoeden. Dus zelf opdraaien voor de kosten. Zo ook voor
andere verzekeringen.
Zorgen dat het illigale vuurwerk niet meer de grens over komt

Toelichting
•
•
•
•

DIT MOET LANDELIJK VERBODEN WORDEN
Handhaving is natuurlijk moeilijk, maar wordt iets makkelijker bij een algeheel verbod.
In zones waar de inwoners of belanghebbenden in meerderheid een vuurwerkverbod willen
een vuurwerkverbod instellen
Laat een organisatie een vuurwerkshow geven .Handhaving is geen optie gebeurt toch niet.
Als vuurwerk gebruik strafbaar word is dat gedonder bij voetbalclubs met afsteken vuurwerk
ook afgelopen.
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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=554)

48%

Positief

19%

Neutraal

14%

Negatief

10%

Zeer negatief
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Weet niet

2%
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Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 67% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (48%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als er geen verbod komt is dat een alternatief
Betervolledig verbod op afsteken door particulieren.
Geen woon gebied
Helemaal verbieden
Het zou het iets verbeteren maar liever helemaal geen consumenten vuurwerk
Hoewel algeheel verbod prevaleert
Maar wie gaat dat handhaven?
Nergens niet
Vind wel dat de burgers hierbij mogen mee beslissen!
Wat mij betreft dient de gehle gemeente een vuurwerkvrije zone te zijn

Positief

•
•
•
•
•

Beter zou zijn gewoon helemaal verbieden. Brengt alleen maar ellende mee.
Dan graag de hele gemeente
Er moet dan wel fatsoenlijk gehandhaafd worden
Liever totaal vuurwerkverbod omdat er toch overlast is in de vrijgegeven zones
Maar ik heb dan geen garantie dat het in mijn buurt is.
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Neutraal

•

Met name in de buurt van bejaardentehuizen en verpleegklinieken zouden
vuurwerkvrije zones moeten komen.

•
•
•

Als het perse moet!
Dan blijft toch de overlast!!
Dit heeft geen meerwaarde. De (geluids) overlast is in een groot gebied
waarneembaar.
Handhaving is niet mogelijk
Liever een algeheel vuurwerkverbod.
M.b.t. knalvuurwerk zou dat, wat mij betreft, dan in alle woonwijken en
natuurgebieden moeten zijn en zonder consequente handhaving wordt zich er niet
aan gehouden. Nu houdt men zich toch ook niet aan de afsteek tijden.
Zone vrij niet, wel zones waar wel mag afgestoken worden

•
•
•
•
Negatief

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer
negatief

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Algeheel vuurwerkverbod
Ben voor algeheel verbod, Dus tegen vuurwerkvrije zones, omdat dat ook
impliceert dat het zones zijn waarin vuurwerk wel is toegestaan.
Daar houdt zich toch geen hond aan en toezicht is gewoon niet voldoende
aanwezig
Gewoon verbieden en een centrale vuurwerkshow geven.
Het is toch wel gebleken dat de tijdsbegrensing ook niet werkt
Waarom weer voor een maatregel kiezen waarvoor je op je vingers kunt natellen
dat men zich hier niet aan houd.
Hieraan wordt zich niet gehouden.
In andere gemeenten al bewezen dat dat niet werkt.
Is niet te handhaven
Mijns inziens moeten maatregelen duidelijk en niet interpretabel zijn. Dieren horen
ook vuurwerk uit andere buurten.
Onzin
houden de mensen zich niet aan.
Handhaving nog meer werk. (2x)
Slecht te handhaven
Wordt toch niet gehandhaafd
Wordt toch niet gehandhaafd!
Algeheel verbod invoeren
Dan gelden nog steeds de schadelijke effecten voor milieu en vogels.
Dit heeft voor Kerkrade werkelijk geen enkele zin
Dit is niet te handhaven
Dit moet je uniform voor de hele gemeente regelen, of liever nog voor heel
Nederland. Het overzicht/duidelijkheid voor de burger is anders zoek.
Geluids- en milieuoverlast stopt sowieso niet aan grens van een vuurwerkvrije
zone, dus het instellen van zones lost niet alles op.
Tot slot, hoe bepaal je welke zones? In elke straat/wijk zul je voor- en
tegenstanders hebben.
Een vuurwerkverbod heeft meer nut , vuurwerkvrije zones hebben geen nut ,
doordat het op andere plekken des te meer overlast geeft.
Geen vuurwerk
Handhaven hierop wordt toch niet gedaan en is ook niet overal mogelijk (2x)
Helemaal geen vuurwerk meer!!!!
Hoe willen ze dit handhaven?
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•
•

•
•
Weet
niet

•

Komt alle volk massaal naar plaats waar het wel mag worden afgestoken dan heb je
daar nog meer ellende en dan komen we weer bij de handhaving er word niet
gecontroleerd.
Men houdt zich ook niet aan de voorgeschreven afsteektijden, dan is er voor mij
geen enkele reden om aan te nemen dat men zich wel aan een vuurwerkvrije zone
houdt. Het a-sociale tuig wat hiervoor verantwoordelijk is heeft overal lak aan.
Gecontroleerd wordt er nauwelijks, laat staan gehandhaafd.
Overlast wordt hiermee niet bestreden!!
Wij zij zeker niet van plan om naar een locatie te gaan om daar te kijken
Heeft alleen zin als er daadwerkelijk gehandhaafd wordt, wat ik nog niet zie
gebeuren! Verder blijven toch een aantal aspecten van de door mij aangegeven
"nadelen" van vuurwerk onverminderd van kracht.
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7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?
(n=347)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Suggestie (52%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle
Alle bewoonde
Alle buitengebieden waar wild leeft
Alle buitenwijken
Alle centra
Alle gebieden
Alle natuurgebieden
Alle straten (2x)
Alle wijken
Alle woonwijken (6x)
Alle woonwijken (behalve het centrum)
Bebouwde kom
Bejaarden en verpleegklinienieken (2x)
Bejaardenhuizen
Bewoonde gebieden
Bij bejaardenhuizen
Bij verzorgingsinstellingen etc.
Bij verzorgingstehuizen
Bij verzorginstehuizen
Bleijerheide
Bos gebieden
Bosrijke gebieden,erestein etc
Bossen en wandelgebieden
Buitengebied
Buitengebieden
Buitenwijken, waar veel oudere mensen wonen.
Centrum (9x)
Centrum “eerste schil”
Chevremont (2x)
Chevremont ailbertuslaan, hertogenlaan!
Craneweier
Cranewijer / Gaia zoo
De gehele gemeente
Dicht bebouwde woon omgeving
Dichtbevolkte gebieden
Dierenverblijf
Druk bewoonde wijken (2x)
Eygelshoven
GaiaZOO
Gebied bij dierentuin
Geen
Geen enkele vrije zone
Geen idee
Geheel kerkrade
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gehele bebouwde kom
Gehele centrum
Gehele gemeente
Groegebieden
Groengebieden in onze gemeente
Haanrade
Heel Kerkrade
Heilust
Hele centrum
Hele gemeente (2x)
Hele gemeente Kerkrade
Hele stad
Hertenpark
Holz (3x)
Hopel
In alle bewoonde straten
In de bebouwde kom
In de buurt van ouderencentra,
In de buurt van verzorgingshuizen
In de hele gemeente
In de wijk
In de wijken (2x)
In wijken waar men kort op mekaar woont
In/nabij natuur
Industrieterrein spekholzerheide
Industrieterreinen
Kapellaan (2x)
Kerkrade (2x)
Kerkrade centrum
Kerkrade west
Kom Eygelshoven
Komplete wijken
Kort bij een industrieterrein weer geen mensen wonen
Kort bij woningen
Locht
Markt
Markt kerkrade (2x)
Mijn wijk
Nabij Gaia Park
Natuurgebied
Natuurgebieden
Niet in bebouwde kom
Nieuwenhagerweg
O0veral waar mensen wonen
Om en nabij Cafés en Horecagelegenheden.
Omg. verleegklinieken
Omgeving Firenschat en andere bejaardentehuuzen
Op de knip
Op de knip dit zijn woonerven met grasvelden welke dan benut worden om kleine vuurtjes te
maken voor verbranden o.a. vuurwerkverpakkingen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op straat en stoepen
Openbare ruimte en natuurgebieden
Ouderen woningen
Ouderen woonplaatsen
Overal (3x)
Parkeerplaats bij Hornbach
Parkeerplaats Rimburgerweg tegenover natuurbegraafplaats.
Plekken waar voor ouderen wonen
Roda stadion
Rodastadion
Rolduckerveld (2x)
Rond bejaardenhuizen of locaties waar ouderen wonen
Rond instellingen
Rondom GaiaZOO
Ruim rondom zorgcentra’s
Spekholzerheide
Stadion
Stadspark (2x)
Station
Station Kerktade
Straten met bebouwing
Terwinselen
Tussen bomen
Verzorg huizen
Verzorgingshuizen, hospice, overal waar zieke en oude mensen verzorgd worden
Vink
Waar Brandgefahr, Dieren gevaar
Waar huizen staan
Waat zo min mogelijk mensen wonen
Wijken
Winkelgebieden (2x)
Winkelstraten
Woon gebieden
Woonerven (2x)
Woongebieden (2x)
Woonkernen
Woonnbuurten
Woonwijken (14x)
Woonwijken, natuurgebieden en rondom bedrijven met dieren
Ziekenhuis
Zorginstellingen
“Tweede schil”
Alle natuurgebieden behorende tot gemeente Kerkrade
Alle woonwijken
Alleen op de veldjes die in ieder wijk
Bejaarden en verzorgingshuizen
Bejaardencentra's
Bejaardenhuizen
Bejaardnhuis
Berenbos (2x)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij bejaardenwoningen
Bij een voetbalclub
Bij monumenten
Bij natuur gebieden.
Bij verpleeghuizen
Bij verzorgings tehuizen
Bij ziekenhuizen, zorginstellingen.
Bij zorginstellingen
Bosgebieden
Bossen
Buitenring
Caumerstraat
Centrum (2x)
Centrum Kerkrade
Chevremont (3x)
De bossen ivm diertjes
De gewone wijken
De wandelgebieden
Dicht bij natuurgebieden
Dichtbevolkte gebieden
Doorgaande wegen
Een centrale vuurwerkshow
Eygelshoven (2x)
GaiaZOO
Gajazoo en kleinere dierenparken
Gebied bij bejaardenhuizen
Gebieden waar brandgevaar is
Geen
Haanrade
Hertenpark!!
Honden uitlaat plaatsen
In bebouwde stadsdelen
In buurt van klinieken
In de buurt van dieren (2x)
In de buurt van scholen
In de stad
In de woonwijken
Kerkrade noord
Kerkrade oost
Markt
Markt eygelshoven
Mens en Dier beschermen
Nabij boerderijen/maneges etc
Natuurgebieden
Nvt
Omgeving bejaardentehuizen
Omgeving Hambos/Infustrion
Omgeving van Gaia-Zoo
Omliggende wijken
Op grote pleinen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overal
Park
Pleinen binnen de bebouwde kom
Plekken waar zich grote problemen hebben voorgedaan
Rolduc
Rolduckerveld
Rond gaiazoo
Rond verzorgingstehuizen
Rond zorgcentra
Scholen (ivm brandgevaar)
Stadtspark
Terwinselen
Verkeersaders
Verzorg en ziekenhuizen
Verzorgings tehuizen in kerkrade
Verzorgingshuizen
Voetbalvelden in de wijk
Voorterstraat afgebroken flats
Vroenhof
Waar veel dieren leven
Waar veel ouderen wonen
Wandel en hondenlosloopgebieden
Wandelgebieden
Winkelcentra
Woonerf
Woonerven
Woonkern
Woonwijken (2x)
Woonwijken..... vuurwerk op een aantal pleinen laten plaatsvinden maar niet in woonwijken.
Zorgcentra
Zorgcentrums
Aleen sier vuurwerk
Asiel/opvang/kinderboerderij
Begraafplaatsen
Bij de kerk
Bij dieropvangcentra's dierparken
Bij monumentale panden, kapeltjes, bushokjes, containers, afvalbakken, zodoende zou je
kunnen handhaven op die plekken waar rotzooi gemaakt wordt.
Binnenstad
Bleijerheide
Chevremont
De hele stad
Dichtbevolkte centra
Doorgaande wegen
Doorgangswegen zoals de Drievogelstraat
Drukke wegen
Erenstein
Erenstein/ Craneweyer
Eresteinerveld
Gebieden waar dieren er last van hebben
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen (2x)
Groenstrooken op de knip
Grote pleinen
Hambos
Heilust
Help COPD lijders
Hoog Anstel
In de woonerven
Kerkrade nabij Hamboskliniek
Kerkrade west
Kort bij woningen
Medische centra
Nabij boerderijen/maneges
Nabij zorginstellingen
Natuurgebieden
Nvt
Openbare gebouwen
Oud rodastadion
Overal
Overige wijken
Rond hondenuitlaatgebieden
Scholen en winkels
Terrein KVC Oranje
Waar veel verkeer komt
Winkelcentra
Winkelervan
Woonwijken

Ik heb geen suggesties 29%
Weet niet 20%
Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afhankelijk van de belanghebbenden in een zone.
Beter gewoon op een centrale plek zoals de Markt Kerkrade of Markt Eygelshoven. Liefhebbers
kunnen dan daarnaartoe.
Bij bruggen o a autoweg Roderlandbaan.waaf ze altijd vuurwerk naar beneden gooien.
Binnen bebouwde kom sowieso
Daar waar de mensen en dieren evt. de meeste overlast ervaren.
Dat moeten mensen met kennis bepalen
De vraag moet natuurlijk andersom zijn! En natuurlijk ga ik ook uit van een algeheel verbod!
Maar als er dan ergens vuurwerk afgestoken moet worden, mag dat op industrie-terreinen zijn.
Dit is een taak van gemeente/politie
Een centraal punt
Eigenlijk ben ik meer voor een vuurwerk zone die aangewezen wordt. omgeving Roda stadion
zou een goeie zijn.
Er zijn beslist nog meer plaatsen waar mens, dier en natuur geen hinder heeft.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gewoon verbieden
In buitenwijken wordt de rotzooi minder snel opgeruimd, blijft langer liggen.
In kapellaan liggen Hambos kliniek, Kapelhof, Engerhof. Moeder (92 jaar) woont in aanleunwoning en is volgens haar zeggen heel angstig geweest!!! Dit zal voor menige bewoonster in
genoemde tehuizen zeer waarschijnlijk niet anders geweest zijn. Derhalve ook suggestie 2.
In woonwijken en dierentuin vindt ik het veel te gevaarlijk.
Vooral met dat iligale vuurwerk
Niet in de straten .
Suggesties indien er geen vuurwerkverbod komt.
Tevens zou ik een "Gelukkig Nieuwjaar Buurtjes" Veeg-campagne starten. Gezamelijk tegen de
middag op 1 januari de straat schoon vegen werkt tevens verbindend.
Vooral De Holz en Rolduc
Vooral omgeving Ailberdtuslaan/Hertogenlaan
Vuurwerk rij op plekken waar mensen en dieren leven, dus industrieterreinen zouden een
goede plek zijn
Wat mij betreft de hele gemeente
X
Zie antwoord vraag 7
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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.)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2,1

2,4
3,2
3,8

Via internet
en sociale
media

(n=329)

Via lokale
radio

3,3
3,7

Via borden bij
Via
Via
Via een artikel
de
plattegronden raamposters in de (lokale)
betreffende op posters die
krant
zones
in de stad
worden
opgehangen

3,9
Andere
manier
3
2
1

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 (2,1)
1. Via borden bij de betreffende zones (2,4)
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,2)

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acties via overheid
Algeheel verbod
Bij de verkopers de gemeenteinfo bijvoegen
Bij Supermarkten met flyers
Brief in bus bij alle bewonders
De gehele gemeente als vuurwerkvrije zone bestempelen
De regels zo makkelijk mogelijk maken. Bijvoorbeeld: "alleen in het centrum". Wazige regels
kun je niet afdwingen.
Een brief aan de bewoners van de gemeente met de locaties van de vuurwerkvrije zones.
Facebook
FB
Goed handhaven enorme straffen opleggen ook aan 10 jarige en ouder
Huis aan huis folders
Soort verkeersborden.
Verspreiden via post
Via de gemeente
Via een campagne die opgestart zou moeten worden. Borden langs de weg, L1, kranten, huis
aan huis brieven.
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Toelichting
•
•
•

Artikel in lokale krant? Krijg deze al ruim een jaar niet meer (de Via)
En flinke boete als ze toch op verboden terein komen
Nogmaals; vuurwerkvrije zones hebben voor mij geen voorkeur. Een verbod heeft mijn
voorkeur. Het is belachelijk dat in een "beschaafd" land als Nederland deze toestanden
nog mogelijk zijn!
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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=536)

68%

Nee

23%

Weet niet

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 68% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als extra is het wel goed, niet als vervanging.
Als t dan moet dan maar gecentreerd en professioneel. Maar liever niks
Bij verbod van vuurwerk door particulieren wel op enkele (per wijk) een centrale
vuurwerk show
Centrale Vuurwerkschow, zoals in vroegere jaren bij de Oranjefeesten. Deskundige
begeleiding, controle door brandweer ter plaatse. Algehele controle op hoeveelheid
vuurwerkspul en duur schouwspel. Samenkomst mensenmassa geeft onderlinge
gezelligheid na afloop. (Nieuwjaarswensen !); Geen troep op straten en pleinen.
Dan kom je tenminste nog een beetje tegemoet aan de voorstanders. Bovendien
kunnen ze tijdens de shows ook mogelijk deels overstappen op lasertechniek
Dan moet het wel een show zijn die het waard is om te doen. Als het vervolgens door
de gemeente low budget word uitgevoerd dan is het zonde van het geld.
Dit is toch wel een voorwaarde om meer draagvlak te creëren.
Enkel ja indien in de wijken goed gehandhaafd wordt.
Gemeente kan onderzoeken of een vuurwerkshow in alle 3 wijken (West-Zuid/Oost en
Noord haalbaar is.
Het is beter om het centraal te doen, maar voor mij hoeft het niet (luchtvervuiling,
enz.)
Is dr beste oplossing en kan ook zeer mooi zijn .Is gewoon een kwestie van gewenning
over paar jaar weten de mensen niet beter.
Is ook goedkoper voor gemeente , alles wat nu vernield wordt moet de gemeente ook
betalen en alles opruimen
Ja, maar alleen als alle andere (consumenten)vuurwerk verboden wordt.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nee

•
•
•
•
•
•
•

Je hebt dan ook geen rommel meer op straat
Liever helemaal geen vuurwerk meer, maar als ik dan toch moet kiezen dan beter een
centrale vuurwerkshow dan consumenten die vuurwerk afsteken.
Liever niet, maar als het niet anders kan, dan ja
Maar dan op een paar plekken in iedere wijk is wel een groot grasplein waar het kan bv
bleyerhei spekholz gracht eygelshoven overal een plek
Maar dan zou alle vuurwerk verder verboden moeten worden.
Mits dit niet impliceert dat dit samenhangt met een verbod op zelf afsteken.
Mits het algeheel verbod niet doorgaat
Moet niet kan wel
Niet centraal, maar wijkgebonden.
Bevordert ook de onderlinge contacten.
Om degenen die "absoluut niet zonder vuurwerk kunnen" tevreden te stellen, maar
van mij hoeft het niet.
Ook uit sociaal oogpunt.Als mensen uit de hele wijk bij elkaar komen met hun glaasje
champagne..laagdrempelig ook voor alleenstaanden en ouderen
Op die manier komen vuurwerkfanaten toch nog enigszins aan hun trekken
Op meerdere plaatsen in de wijken.
Op plaatsen waar dit gebeurt ontstaat toch meestal een saamhorigheidsgevoel en de
vuurwerkliefhebbers komen dan toch ook een beetje aan hun trekken. tevens blijft de
traditie van het vuurwerk toch in ere.
Voor die mensen die dit onlosmakelijk van Nieuwjaar zien een goed idee
Ik ben er helemaal klaar mee
Voor mensen die niet zonder kunnen of “ het erbij horen” vinden toch een kans
Voor mij hoeft het niet maar zou fijn zijn voor de mensen die hey wel leuk vinden
Was vroeger ook. Moest wel door zolderraam kijken (Spekholzerheide) voor vuurwerk
in Kerkrade te zien.
Zelf meegemaakt in Nieuw Zeeland, overdag geen enkel vuurwerk, om middernacht
centraal een prachtig vuurwerk.
Zie toelichting vraag 2
Zou beter zijn inderdaad. Kunnen de liefhebbers van vuurwerk , toch vuurwerk
bekijken.
Zou een goede optie zijn om de mensen tegemoet te komen die toch vuurwerk willen
op oudejaarsavond (ondanks natuurlijk toch een aantal van de "nadelen" van
vuurwerk). Ook hierbij geldt: is alleen zinvol als er buiten dit gebied echt gehandhaafd
wordt, waar ik echte twijfels bij heb, zoals ik al aangaf.
Zouden er ook bv 3 kunnen zijn (net zoals er nu ook op 3 plaatsen een "kerstboom"
(zoals in het park) is)
Algeheel verbod
Besteed dat geld maar aan de ouderenzorg en andere dringende zaken binnen onze
gemeente.
Dan krijg je misschien op die plek last van dronken personen die er al vroeg zijn of erna
blijven hangen
De beleving van vuurwerk is meer dan alleen kijken.
Denk dat hier geen animo voor is. 's avonds laat durven de mensen nu al niet naar
buiten, zal dan ook niet zo zijn.
Een gemeente als kerkrade moet zich dat niet willen permitteren
Eigenlijk vind ik dat er nergens meer vuurwerk moet worden afgeschoten. Brengt veel
te veel schade toe aan milieu. Maar die stap is te groot voor de meeste
vuurwerkliefhebbers.
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•

•
•
•
•
•
Weet
niet

•
•
•
•
•

Ik denk dat de meeste liefhebbers het liefst zelf vuurwerk afsteken. Een centrale
vuurwerkshow verandert daar niks aan. Als het een compensatie wordt voor
vuurwerkverbod, verwacht ik dat het weinig effectief zal zijn. Bovendien vind ik niet
dat de gemeente geld in de brand moet steken; dus geen vuurwerkshow van de
gemeente.
Ik wil er op geen enkele manier 1 cent aan uitgeven. Ook niet van gemeentekosten/
belastinggeld
Kans op inbraak groter, mensen zijn dan weg en dan is het voor inbrekers makkelijk
Leek wel oorlog hier in de straat
Voorkeur totaal verbod. Alternatief centraal maar dan alleen siervuurwerk (2x)
Zal de show wel weer in het centrum zijn en de buitenwijken worden weer vergeten
Alleen ja, wanneer in de wijken actief gehandhaafd wordt met een lik op stuk beleid.
Het lijkt me een prachtig idee, en een goede oplossing. Echter zou ik het wel erg zonde
vinden als daar belachelijk veel geld voor de gemeente in gaat zitten, die ook elders
uitgegeven kunnen worden.
Ik denk dat dit een commerciële partij moet doen. bij het roda stadion is de music
dome, die kunnen dan ook weer geld verdienen aan .
Ja, bij een algeheel vuurwerkverbod . Nee als er ook nog normaal
consumentenvuurwerk mag worden afgestoken
Moeilijk te zeggen. Bijv. Wie betaald? Wie organiseert dat?
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Tot slot
9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om
vuurwerk?
(n=534)
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat

11%

Het instellen van een of meerdere vuurwerkvrije
zones

4%

Speciale vuurwerkzones binnen de gemeente waar
je wel mag afsteken, verder niet

10%

Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern
waar ik woon

43%

Helemaal geen vuurwerk

26%

Anders

6%

Weet niet

1%
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40%

60%
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100%

Aan de hand van vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" komt
de volgende top 3 naar voren:
1: Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon 43%
2: Helemaal geen vuurwerk 26%
3: Zelf vuurwerk afstreken, gewoon in je eigen straat 11%

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

1 grote centrale vuurwerkshow in Kerkrade
Alleen een show op de markt in het centrum
Alleen sier vuurwerk
Centraal vuurwerk in de gemeente, niet in elk dorp
Centrale vuurwerkshow Parkstadgemeenten samen - om de beurt in andere gemeente
De plaatselijke korpsen door de stad naar de Markt laten trekken tussen 23 en 1 uur.
Een centraal georganiseerde lasershow
Een combi van speciale vuurwerkzones en één centrale vuurwerkshow in dorpskern waar ik
woon
Een locatie in de stadskern
Een mooie vuurwerk show in de buurt van het centrum
Een vuurwerkshow in de stad is genoeg.
Een vuurwerkshow voor de hele gemeente is voldoende
Geheel verbod op knalvuurwerk, alleen siervuurwerk toestaan.
Ieder zijn ding..vuurwerk mag maar om 24 tot 1/uur
Iets alternatiefs, lichtshow bijv.
Lasershow
Lasershow, augmented reality
Maar dan ook in de wijken!!!!!
Normaal siervuurwerk
Op een vaste plek bnnen gemeente
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op meerdere plekken (bij grote gemeentes een vuurwerkshow van pak weg 15 minuten
Soort vuurwerk
Verbod bij cafe en horeca gelegenheden. Hier ontstaan meestal gevaarlijke omstandigheden.
Vuurwerk op 1 centrale plaats afsteken
Vuurwerk show ver buiten bebouwing
Vuurwerkshow via gemeente in meerdere stadsdelen
Zelf siervuurwerk afsteken. Geen knalvuurwerk en pijlen
Zie toelichting
Zie vorige vraag

Toelichting
Zelf vuurwerk
afsteken, gewoon
in je eigen straat
Eén grote centrale
vuurwerkshow in
de dorpskern waar
ik woon

•

Als iedereen zich zou houden aan legaal vuurwerk en binnen de tijden
afsteken dat het mag, lijkt mij dat een prima jaarwisseling.

•

Er mag dan wel een centraal pint komen maar de rest in onze gemeente
ka niet gehandhaafd worden.
Om 24.00 u 15-20 minuten. Daarna alle rust. Nu knalt het vaak om 03.00
u nog!
Zie vorige toelichting

•
•

Helemaal geen
vuurwerk

•
•
•

Anders, namelijk:

•
•

•

Hopen dat er veel mensen slachtoffer worden en dat iedereen die wel
vuurwerk afsteekt dit volgend jaar alleen nog met zijn voeten kan
afsteken.
Ik zie al vuurwerk genoeg op tv.
Indien niet mogelijk dan instellen van meerdere vuurwerkvrije zones
Een vuurwerkshow is in feite genoeg .Zou ook in dorpskern kunnen maar
dan wel op afgelegen plek.
Oud en nieuw is een traditie.
Wees bewust van de problemen ,en wat het kost . Een plaats waar
mensen samen komen , hopelijk niet dronken en zonder problemen , dit
zou de saamhorigheid ook goed doen .
Maaaaaaaaar veranderingen geeft problemen .
Mensen niet de kans geven daar wel en hier niet vuurwerk afsteken .
Dan vraag je al voor problemen . (2x)
Voor mij persoonlijk hoeft het helemaal niet.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Aantal respondenten
Enquêteperiode
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipKerkrade
Vuurwerk in onze gemeente
Centrale vuurwerkshow
Tot slot
607
17 januari 2020 tot 29 januari 2020
3,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
30 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 ±3,9%.
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 17-01-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 24-01-2020 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.

Ranking
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. TipKerkrade
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 Kerkrade vergroten. Via
het panel TipKerkrade kunnen alle inwoners in de gemeente Kerkrade hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op tipkerkrade.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.
TipKerkrade 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.
TipKerkrade maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Kerkrade en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. 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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