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1. Rechte tellingen
Vuurwerk
In de afgelopen jaren is er discussie ontstaan over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en
Nieuw. Ook landelijk is er veel aandacht voor vuurwerk en de mogelijkheden om wet- en
regelgeving aan te passen. De meeste regels over vuurwerk worden landelijk bepaald, zoals
op welke tijden vuurwerk mag worden afgestoken en door wie, wanneer en welk soort
vuurwerk mag worden gekocht, verkocht en afgestoken.
Gemeenten hebben beperkt de mogelijkheid om zelf aanvullende regels over vuurwerk op te
stellen, er wordt wel nagedacht om gemeenten meer bevoegdheden te geven.

5 Welke van de onderstaande zinnen is voor u het meest van
toepassing? Vuurwerk is:
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Alleen professionals zouden vuurwerk moeten afsteken, wel mooi om te zien maar veel te veel.
Liever een paar professionals en verder rust voor de mensen en dieren.
Centraal vuurwerkshow
Grote luchtverontreiniging en geldverspilling
Leuk als er om twaalf uur een half uurtje vuurwerk is, daarvoor en daarna heb ik er een hekel
aan.
Leuk om naar te kijken. Het toezicht moet velen malen beter buiten de officiele afsteektijden.
Leuk om te zien, maar het zijn explosieven, dus absoluut NIET geschikt voor iedere burger. (vaak
jongeren, vaak dronken mensen, vaak onnadenkenden..)
Voor de honden.
Voor mij hoeft het niet zo ongebreideld.
Vuurwerk is milieuverontreinigend, lawaaioverlast en geeft een hoop troep.
Waanzinnige verspilling
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Toelichting
Leuk om naar te
kijken én om af
te steken
Leuk om naar te
kijken maar ik
steek niets af
Ik heb een hekel
aan vuurwerk



Maak nu niet overal regeltjes en verboden voot svp.




Anders:



Neem anderen hun pleziertje niet af !!!!mits ze het veilig doen
Vuurwerk per wijk of buurt regelen. Geen knallers en dingen met veel rook. Ik
pleit voor vuurwerkvrije zones.
Kijk eens naar de angst van de dieren . Honden eten slecht, durven niet naar
buiten en blijven angstig in een hoekje zitten. Paarden worden onrustig, zoals
veel dieren. En dat niet alleen tijdens de jaarwisseling, want het afsteken van
vuurwerk begint al eerder.
Verder hebben we het zo vaak over het milieu. Is vuurwerk niet schadelijk ?!
Voor huisdieren, mensen met astma en de luchtkwaliteit is het een ramp.
Vooral als het al (een beetje) mistig is, beneemt het vuurwerk je helemaal de
adem.
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Vuurwerkverbod
Vooralsnog komt er geen landelijk vuurwerkverbod maar wordt gedacht aan een
wetswijziging om gemeenten zelf de bevoegdheid te geven om de hele gemeente
vuurwerkvrij te maken.

6 Vindt u dat het afsteken van vuurwerk dan verboden zou
moeten worden in de hele gemeente?
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Dat verbod komt er vroeger of later, maar de geesten zijn nog niet rijp. vergelijk het
met het rookverbod dat stapje voor stapje werd ingevoerd. beter zó dan een
volksopstand.
Een plein om 12 uur gezamenlijk één vuurwerk
Het is traditie daar moeten we zuinig op zijn
Vuurwerk afsteken onder toezicht van personen die hiervoor zorg willen dragen.
Mensen zouden zich moeten kunnen aanmelden voor een dagdeel training
vuurwerkbegeleider. Buurtverenigingen en straten inventariseren zelf wie dat gaan
doen. Dit in het kader van onze slogan: Meierijstad, dat doen we samen.
Wat een onzin. Laat kinderen en volwassenen genieten van deze gebeurtenis



Het afsteken van vuurwerk centraal maken op 1 plek.





Geen
voorkeur

Centrale plaats voor vuurwerk. Net als in vele Franse plaatsen.
Verbod op zelf vuurwerk afsteken, in de plaats daarvan een mooie vuurwerkshow
voor jong en oud.
Vuurwerk afsteken geeft veel overlast voor mensen en dieren en voor het milieu.
Het wordt niet altijd na afloop netjes opgeruimd en blijft op straat liggen, wat ook
nog eens voor kinderen heel gevaarlijk kan zijn. Een professionele vuurwerkshow is
veiliger en dan blijft het beperkt tot één plek.
Wel bijvoorbeeld een plek aanwijzen waar mensen gecontroleerd vuurwerk af
kunnen steken of het bij de gemeente houden.
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De gemeente heeft de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije zone aan te
wijzen. Dit zijn gebieden waar het ook binnen de wettelijk toegestane afsteektijden (31
december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur) verboden is vuurwerk af te steken. Buiten de
wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden vuurwerk af te steken.

7 ‘In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden
aangewezen’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Dan graag in onze buurt.
Denk aan scholen. Odendael eo. Daarenboven het afsteken begint al een paar van
te voren
Je kan soms niet eens over straat op oudejaarsdag met de fiets, en zeker niet s
avonds, wij blijven al jaren thuis omdat we het er niet op hebben om in de donkere
ergens naar toe te moeten gaan met de fiets.(hebben geen auto)
Vuurwerk afsteken concentreren op een evenemententerrein.

Mee eens




Niet te veel beperkingen
Zeker een idee om te onderzoeken wat dan de wezenlijke bijdrage kan zijn. Wie zijn
daar echt mee geholpen?

Mee
oneens
Zeer mee
oneens



Wat heb je daaraan? Ik zie daar de toegevoegde waarde niet van in.



Door zoiets wordt het illegale circuit en het uitdagen extra aantrekkelijk.
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7.1 Welk gebied zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen? ( n = 101,
30% = weet niet)
Vuurwerkvrije zone :













































Afsteek gebieden maken is beter.
Alle wijken
Alle woonwijken (2x)
Alle woonwijken.
Allws
Armehoef
Bebouwde kom
Bij de cafe s en restaurants
Bij de kroegen
Bij de Neul, grasveld bij bs Eerschot, op verschillende open plekken in Sint Oedenrode
Bij speeltuinen en waar honden uitgelaten worden
Bij winkels
Binnen de woonwijken.
Buiten de bebouwde kom
Buitengebied, ivm de dieren die er last van hebben
Cathalijnepad
Centrum (6x)
Centrum / Odendael
Centrum en doorgaande routes.
Centrum, bejaardentehuis?
De straten in de wijken. Ga op een leeg veldje staan of bij de kerk.
Doorgaande straten
Eigenlijk heel Sint-Oedenrode met uitzondering van bijv. de sportvelden en de markt.
Geheel Meierijstad
Heel Boskant
Heel Nijnsel
Hele Centrum
Hele gemeente (2x)
Het dorp
Kinderboerderij en parken
Markt
Odendaal
Odendael
Omgeving Odendael
Op de sportvelden
Overal
Overal behalve de markt
Park en omgeving Kienehoef
Park Kienehoef
Rond bejaardenhuis
Rond bejaardenhuizen
Rond een straal van 100m van ALLE scholen
Rond Odedael en Ameroyenhof..
Rond Odendael
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Rondom odendael
Rondom scholen
Sint oedenrode
Speeltuinen
Sportpark (2x)
Sportpark bij Rhode
Terrein in de Neul
Voor het gemeentehuis
Waar dieren verblijven bijv de kienehoef
Waar geen huizen staan
Wijken
Wijken waar het voorheen fout ging
Winkelgebieden
Woonstraten
Woonwijken (3x)
Woonwijken/speeltuinen
Alle doorgaande straten
Alle natuurgebieden/natuurlijke zones zoals plan dotterbloem
Bij dieren, bijvoorbeeld bij boeren geen vuurwerk
Bij openbare gebouwen
Buitengebied
Centrum (3x)
Dorp
Evenementen terrein
Gebied rond het Kasteel en Diependaal
Heel sint oedenrode
Hele dorp en één plek waar de gemeente een mooi vuurwerk afsteekt
Hele gemeente
Kerkdorpen
Kienehoef
Nabij drukke wegen
Natuurparken
Omgeving Odendael
Omgeving verzorgingshuizen
Parkeerplaats bij De Neul, waar nu campers mogen parkeren.
Plaatsen waar brandgevaar is.
Rondom de scholen
Speeltuintjes
Sportterrein Neul
Uitgaansgebied
Wijken (2x)
Wijken waar het voorheen fout ging
Winkelgebieden
Winkels /scholen
Winkelstraten
Woonwijken
Ziekenhuizen
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Alle woonwijken
Bij verpleeghuizen en gezondheidscentra
Buitengebied
Buurt van het kasteel
Dichte en hoge bebouwing
Dierenverblijven
Dommeldal
Heel schijndel
Hele gemeente
In wandelgebieden en waar dieren aanwezig zijn.
Markt
Omgeving ouderenwoningen
Ouderen woningen
Perk kienehoef
Veld 6 Rhode
Wijken waar het voorheen fout ging

Toelichting











Alleen open terrein, niet tussen de bebouwing. Voetbalveld, park enz.
Daar waar veel kleinen kinderen komen, zou van mij een vuurwerk vrije zone mogen zijn, omdat
vuurwerk zelden wordt opgeruimd en kleine kinderen het spannend vinden.
De overlast voor mensen en dieren is ontoelaatbaar. Het gebruik van vuurwerk zou, net als het
gebruik van vuurwapens verboden moeten zijn.
De velde de die weinig gebriukd worden..
Eigenlijk alle gebieden waar dieren rust hopen te vinden
En knalvuurwerk....AFSCHAFFEN
Gecentraleseerd afsteken op bv sportveld.
Het achter laten van resten van het vuurwerk vervuiling ten top weken later nog steeds rommel
en vuil daar van op straat en plein
Nvt
Waar wel vuurwerk afgestoken mag worden bijv. sportpark de neul de parkeerplaats daar
Woon buiten heb er geen last van
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Een optie is om vrijwillige vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar men
liever niet heeft dat er vuurwerk wordt afgestoken en waar gevraagd wordt rekening met
elkaar te houden. Deze gebieden kunnen ook samen met buurtbewoners aangewezen
worden en buurtbewoners kunnen elkaar hierop aanspreken.

8 Wie zou vuurwerkvrije zones moeten aanwijzen?
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Afschaffen, scheelt veel CO2
Bewoners/burgers met gemeente met verplichtend karakter
Burgers en gemeente samen
Burgers in samenwerking met de gemeente
De burgers in samenspraak met de gemeente
Geen vuurwerk vrije zones
Gemeente samen met bewoners en i.o.m. Politei en Brandweer.
Ik denk niet dat dit werkt, de meningen zijn teveel verdeeld. (De 1 wil wel vuurwerk afsteken, de
ander niet)
Ik vind het niet nodig
In gezamenlijkheid van gemeente en burgers
Niemand (2x)
Niemand, niet doen. De minderheid krijgt steeds meer te zeggen in Nederland. Waarom mag
men op het héle jaar, niet een uur of tien vuurwerk afsteken!
Niemand!
Niet (2x)
Omdat deze dan de achter gebleven rommel ook moeten opruimen
Wordt niks

Toelichting
De gemeente, verplicht karakter




En zorgen dat ze de rommel zelf moeten opruimen.
Verplicht ander werkt het niet,
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De gemeente, vrijwillig karakter




Alleen goed overleg kan iets opleveren
Kunnen toch zeker wel beslissen hoe en wat
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiRooi
Dienstverlening
Vuurwerk
Vuurwerkverbod
14 december 2018 tot 20 december 2018
167
7,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
20 december 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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