Vuurwerk
1. Steekt u vuurwerk af?
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Alleen de tijd van afsteken wordt vaak overschreden
Ik vindt vuurwerk prachtig. Misschien is het een idee om de mensen die
vuurwerk hebben de gelegenheid te geven dit op een centrale plaats af te
steken, zodat ze zelf alsook anderen er volledig van kunnen genieten.
Vind het eng als vuurwerk in handen is van jeugdigen en `stoere ` jongens/
mannen
Waar is het antwoord: Nee, maar verbieden gaat te ver?
Ben er bang van en mijn honden ook
Enorme vervuiling van de lucht en de ellende niet waard.
Het gaat tijd worden dat met de dieren rekening gehouden wordt.
Ik vind het een rare manier tot vermaak. Ik ben zo ook niet opgevoed. Jammer,
mogelijk kan er een dorpsfeest in een tent, of meerdere tenten met spelletjes
gedaan worden. Voor alle bewoners van Venray
Ik vindt het maar helemaal.niets.
Ik zit tussen `ik kijk er wel graag naar` en het `mag van mij verboden worden` in.
Ik vind het zelf zonde van mijn geld, er gebeuren teveel ongelukken mee, maar
iedereen moet vooral zelf weten of ze het willen afsteken.
Liever een mooi, groot en veilig vuurwerk door de gemeente bijv.
georganiseerd. en geen vrij vuurwerk meer op straat met alle voordelen van
dien.
Te veel ongelukken!
Hoeft van mij niet zo. Hondje is er niet zo blij mee. Maar ook ik ben jong
geweest dus snap wel dat er mensen zijn (ook oudere) die het wel leuk vinden.
Ik kijk wel graag naar vuurwerk, maar vind het ook gevaarlijk en slecht voor het
milieu.
Kan zijn van wel weet het nog niet ben niet zo van het vuurwerk mocht ik wel
iets afsteken is het niet veel
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Journalist Alberto Stegeman van het SBS6-programma Undercover in Nederland heeft begin
november een Venraynaar ontmaskerd vanwege de verkoop van illegaal vuurwerk nabij een
supermarkt.

2. Als u het voor het zeggen had. Hoe zou u met deze situatie
omgaan?
45%

(n=211)

38%

40%
35%

27%

30%
25%
20%

15%

15%

14%

10%
5%

5%
1%

0%
De verkoop Een boete geven 1 januari op
door de vingers
laten ruimen
zien

Een taakstraf

Anders

Weet niet

Anders, namelijk:






















Boete en alles op laten ruimen voordat de kinderen er bij kunnen
Celstraf; nederland heeft veel strengere straffen nodig
De Nederlandse rechtspraak zijn werk laten doen
Economisch delict dus gevangenisstraf
Een aantal weken laten werken met vuurwerkslachtoffers
Een flink pak slaag
Een flinke boete en taakstraf
Een gerechtelijk onderzoek.
Een jaar lang werken in brandwondencentrum Beverwijk
Ervoor zorgen dat illegale verkoop niet meer nodig is
Flinke boete en op de zwarte lijst plaatsen
Gevangenis straf
Illegaal dan een straf het liefst bij iemand die door het illegale spul verminkt is geraakt!
Illegaal vuurwerk is nog veel gevaarlijker dan gewoon vuurwerk, ik vind dat dit streng aangepakt
moet worden, met een boete èn een taakstraf, en dit dan bijv. op de eerste hulp waar
vuurwerkslachtoffers binnengebracht worden.
In beslag nemen
Legaliseren
Op enkele centrale plekken dus niet individueel
Opruimen,weg wezen, vast zetten
Stegeman,stiekememan
Taakstraf en boete
Taakstraf en flinke geldstraf ze moet t finan voelen
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Taakstraf en het verdiende geld.aan de gemeenschap terugbetalen. Ik vind het misdadig dat een
dader medemensen blootstelt aan de risicos
Vaste plekken waar deskundige begeleiding is
Verbod is verbod. Hiervoor de geldende regels nemen. Dit geldt voor iedereen!
Verplicht verminkte slachtoffers laten bezoeken
Voorkomen, zwaarstraffen als wapenhandelaar
Vuurwerk verbieden
Zwaar straffen, illegaal vuurwerk is vaak heel gevaarlijk
Zwaardere straf
Zware gevangenisstraf vanwege het in gevaar brengen van onwetende bewoners die zich ook
niet daar tegen kunnen beveiligen!! (opslag van vuurwerk in schuurtjes...Denk aan Enschede)
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