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1. Rechte tellingen
Jaarwisseling
De jaarwisseling staat weer bijna voor de deur. Voordat we vooruitblikken kijken we eerst
graag met u naar de afgelopen jaarwisseling.

1 “Ik voelde me veilig tijdens de jaarwisseling van 2017 op
2018”
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 1 “Ik voelde me veilig tijdens de jaarwisseling van 2017 op 2018” antwoordt 62% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 17% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (45%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens




In mijn eigen huis en niet buiten geweest
Wij wonen net buiten oude tonge dus weinig last van vuurwerk

Mee eens





Alles ging keurig
Ik was in Werkendam. Hoe de situatie op Flakkee was, kan ik dus niet beoordelen
Ik zat in de Ardennen met de jaarwisseling zelf.

Neutraal






Er is altijd wel een zekere angst dat de auto beschadigd raakt.
Ik als persoon voelde me wel veilig. Ik ben bang voor brand- en andere schade als ik
zie wat mensen de lucht in schieten. In 2015 is er vuurwerk op het dak van mijn
splinternieuwe auto gevallen.
Ik ben niet buiten geweest tijdens oud en nieuw
Kan er niet over oordelen, zijn niet buiten geweest



Gevaarlijk op straat

Mee
oneens

3

Zeer mee
oneens




Weet niet







Er is zeer veel cat 3 en 4 vuurwerk in omloop wat sinds september afgestoken
wordt. Door de mensen hier wordt veel gemopperd maar er wordt niks gemeld bij
de politie. Omdat er iedere dag harde knallen zijn liggen er her en der voorraden in
ook woonhuizen wat levensgevaarlijk is. Er wordt niet bij stilgestaan. En dan heb ik
het nog niet over de pakketbezorgers ...
Kunnen de honden nergens uitlaten en er werd met vuurwerk naar ons gegeooid
Ik was niet thuis
Kan niet over oordelen , wij vluchten altijd naar duitsland omdat het vuurwerk bij
ons op het eiland net de derde wereld oorlog lijkt
Vanwege het vele vuurwerk en een bange hond gaan we naar het buitenland
Vierde de jaarwisseling niet op het eiland.
Wij blijven altijd thuis; juist in verband met alle onrust die er is. Thuis is het tot nu
toe veilig.
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1.1 Kunt u kort toelichten waarom u zich onveilig voelde tijdens de
jaarwisseling? (n = 28)





























Absurde knallen
Al dagen er voor veel knallen en vuurwerkbommen in de omgeving
De combinatie van drank en vuurwerk op straat veroorzaakt jaarlijkse vele gewonden in
Nederland. De jaarwisseling is de gevaarlijkste tijd om op straat te zijn in Nederland.
Er vallen ieder jaar (zwaar) gewonden en doden, iets om je veilig bij te voelen??
Erg harde knallen dichtbij
Had zorgendat de vele grote lichtkogels brand zouden veroorzaken
Het geknal was al weken aan de gang en vooral op oudejaar durfde ik niet met mijn honden de
deur uit
Het zware, illegale vuurwerk is gevaarlijk.
Ik ben bang voor brand.
Ik vind vuurwerk eng en allemaal beschonken mensen op straat maakt me ook niet blij. Altijd
bang ook dat een idioot rotjes naar de kat of honden gooit
Kan niet fatsoenlijk buiten komen wegens vuurwerkoverlast ook huisdieren hebben er last van
Kon moelijk van huis vanwege de 2 huisdieren die de knallen dood eng vinden. En mijn dochter
met een beperking die echt bang is van de klappen.
Niet allleen tijdens maar ook voor de jaarwisseling moet je steeds alert zijn op verkeerd omgaan
met vuurwerk.
Niet zo zeer voor mijzelf, maar voor mijn huisdieren.
Omdat je niet door het dorp kunt want overal om je heen worden er harde knallen afgestoken.
Jeugd loopt in groepen door het dorp met werpende knallen wat zeer dreigend overkomt.
Te harde knallen van zwaar vuurwerk.
Te zwaar illegaal vuurwerk
Vanwege het overwachte vuurwerk de hele dag(en) door.
Veel bommen en illegaal vuurwerk. Begon al in oktober
Veel drinkende jeugd rond vuurkorf,
Veel illegaal zwaar vuurwerk
Vooral het knalvuurwerk wordt steeds zwaarder
Vuurwerk
Vuurwerk bommen
Vuurwerk dat lukraak wordt afgestoken geeft mij rondom de jaarwisseling een onveilig gevoel.
Vuurwerk gooiende groepen jongeren die overstraat lopen gaf een onveilig gevoel
Ze gooien je alles voor de voeten zonder de gevolgen te overzien
Zie boven.

Toelichting
Toelichting: 


Ik zie voor het derde jaar een groep(heb geen beelden) die systematisch willen
vernielen
Inwoners die vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling zijn vaak niet in staat dit
veilig te doen. Vuurwerk 'schiet' daardoor alle kanten op en kan omstanders raken.
Ik vind dit niet zoveel een probleem tijdens de jaarwisseling, want dan kan ik
ervoor kiezen binnen te blijven. Het probleem is m.i. groter in de periode rondom
de jaarwisseling. Daar kun je niet voor binnenblijven. Dit geldt overigens nog meer
voor mensen met huisdieren.
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Na de kerstdagen kunnen we ons voorbereiden voor het jaar 2019.

2 Waar gaat u dit jaar de jaarwisseling vieren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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0%
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Bij familie en/of
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Anders

Ik vier dit jaar de
jaarwisseling niet

Weet niet

Op vraag "2 Waar gaat u dit jaar de jaarwisseling vieren?" is het meest gekozen antwoord (62%):
"Thuis".

Anders, namelijk:












Ben in het buitenland
Buiten nederland (2x)
Buitenland
Duitsland
Efteling
Hoenderloo
Huisje in Winterswijk
In de Ardennen
Kerkdienst
Mijn recreatiehuisje in Ouddorp
Vakantie

Toelichting








Ik ben als de dood dat onze monumentale schuur wordt vernield.Ik post tot 03.00 en ben de
volgende ochtend verbijsterd dat ik dan dingen aantref die tot schade hadden kunnen leiden.
Ik durf mijn huis niet alleen te laten.
Ik durf tegenwoordig de straat niet meer op
Met een hond in huis die zeer bang is voor vuurwerk blijven we thuis.
Niet op het eiland
Omdat de honden thuis zijn
Op oudejaarsavond gaan mijn vrouw en ik altijd naar de kerk. Tijdens deze dienst wordt
aandacht besteed aan hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en wordt gedankt voor
al het goede dat ons in het afgelopen jaar toekwam en wordt ook voorbede gedaan voor het
nieuwe jaar. Tevens worden hen die ons zijn ontvallen herdacht.
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Om 0.00 uur is het dan zover, op naar een nieuw jaar.

3 Gaat u tijdens de jaarwisseling om 0.00 uur naar buiten?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Ja, om een Nee, ik blijf
andere
binnen
reden
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Nee, dan
Nee, om Weet niet
slaap ik een andere
reden

Op vraag "3 Gaat u tijdens de jaarwisseling om 0.00 uur naar buiten?" is het meest gekozen
antwoord (40%): "Ja, om mensen gelukkig nieuwjaar te wensen".

Ja, om een andere reden namelijk:






Ik ben dan al buiten (Efteling)
Om naar huis te gaan
Om vuurwerk af te steken (2x)
Vuurwerk afsteken (2x)
Vuurwerk afsteken en proosten

Nee, om een andere reden namelijk:











Gaat niet vanwege ernstig astma.
Heel onveilig en te veel rook
Herrie en onrust
Het kan zijn dat ik moet gaan werken, want ik ben kraamverzorgende
Huisdieren die helemaal gestrest zijn
Ik ben er niet.
Kan de huisdieren niet alleen latenen de kleine meid die zeer last heeft van de herrie.
Mijn honden en kat zijn dan volslagen in paniek
Omdat ik het niet veilg vindt
Voor mijn hond

Toelichting





Als de buren buiten staan met vuurwerk gaan we even een handje geven.
Als het weer het toelaat.
Als ik bezoek heb ga ik wel even naar buiten, maar dat weet ik nu nog niet
Bang dat ik geraakt wordt op korte afstand.
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Ik durf en de straat niet meer op en ik vind het gek om nu ineens allemaal mensen een gelukkig
nieuwjaar te wensen, waar je de rest van het jaar niets mee hebt. En dan nog gaanzoenen ook! :(
Mijn beweegreden om binnen te blijven heeft volledig te maken met vuurwerk.
Vuurwerk, buren gelukkig nieuwjaar wensen, proost op het nieuwe jaar
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De jaarwisseling gaat in Nederland gepaard met het afsteken van vuurwerk.

4 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het
beste bij vuurwerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
59%

55%

58%

(n=165)

59%
48%

25%

48%

46%

23%
14%

Anders

Milieuschade /
vuurwerkafval

Schade (aan bijv.
openbare ruimte)

Geluidsoverlast /
knallen

Gevaar / ongelukken

Angst bij mensen en
dieren

Leuk om naar te
kijken

Leuk om af te steken

Vreugde / opwinding

Gezelligheid /
samenkomen

1%
Traditie

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Op vraag "4 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij vuurwerk?" is het
meest gekozen antwoord (59%): "Gevaar / ongelukken".

Anders, namelijk:





Enkele dagen vooraf wordt al geknald, dus continu op mijn hoede ivm mijn huisdieren
Geldverspilling
Leuk voor oud en nieuw, maar daarna en ervoor NIET!!!!
Ook een beetje eng, omdat ik mij zorgen maak om degene die afsteekt

Toelichting








Als je jong bent of nog met jonge kinderen is het leuk om vuurwerk af te steken. Dat is er een
beetje vanaf als je ouder wordt.
Daar de overlast, (milieu)schade en ongelukken elk jaar toenemen, en elk jaar meer illegaal
vuurwerk in omloop is, word het tijd om dat geknal af te schaffen. Ook voor het milieu is het een
enorme belasting van zware metalen, fijnstof, en andere giftige stoffen.
De schade aan b.v. openbare ruimtes heeft niet met het vuurwerk te maken maar met degenen
die het afsteken. Ook de rotzooi op straat. kun je makkelijk zelf de volgende ochtend opruimen
en in de kliko gooien, Idem dito met ongelukken; Er is teveel en te zwaar vuurwerk en dat moet
worden aangepakt. Niet de kinderen die een rotje op straat gooien buiten de tijden dat dit niet is
toegestaan.
Het hoort erbij, maar de overdreven knallen van het "illigale" vuurwerk maakt het minder leuk. Ik
ben wel blij met de beperkte tijd dat vuurwek afgestoken mag worden. Mooi Sier vuurwerk en de
klappers die rond 12 snachts worden gedaan vind ik wel traditie.
Het mag van mij ook op 1 plek in het dorp komen, net zoals we vroeger deden en daar de
mensen naar toe kwamen om te kijken en elkaar de besten wensen uitwisselden. Nu is het overal
in het hele dorp zooi
Indien vuurwerk alleen op oudejaarsavond/nacht afgestoken zou worden is het prima. Probleem
is dat onverwacht in de 4 weken voor nieuw jaar er reeds knallen te horen zijn. veraf en dichtbij
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Mijn hond is niet erg angstig, maar wordt in deze periode toch meer gespannen tijdens
wandelingen. Daarnaast vind ik dat, in deze tijd waar duurzaamheid en vervuiling (afval, klimaat),
iets als vuurwerk niet meer past in onze samenleving. In ieder geval niet op manier waarin het nu
toegepast wordt. Ik verbaas mij iedere keer weer dat de Nederlandse samenleving het afval op
straat, afval in de sloten en kanalen, angst voor dieren die buiten leven (eenden, vogels), maar
ook huisdieren, accepteert. Daarnaast weegt de schade aan mens en middelen niet op tegen het
korte plezier.
Mijn hondje is al sinds begin november van slag door harde knallen die elke dag al te horen zijn.
Onze 2 (jong volwassen) dochters met autisme durven rond oudjaarsdag niet naar buiten
vanwege had veel te harde geknal en zitten op oudjaarsdag als zielige hoopje op de bank
Vuurwerk heeft voor- en nadelen. Ik vind dat met de beperkte tijd dat het tegenwoordig nog
toegestaan is, we die paar uur er maar tegen moeten kunnen. De kinderen genieten er zo van. Er
moet wel elk jaar voorlichting zijn voor veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van de
vuurwerkbril. En illegaal vuurwerk moet keihard aangepakt en bestraft worden.
Wij wonen in het buitengebied, dus ik hoef mij niet erg zorgen te maken om mijn huisdieren.
Anders zou ik dat zeker wel doen.
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5 Welke van de onderstaande zinnen is voor u het meest van
toepassing? Vuurwerk is:
50%
45%
40%
35%
30%
25%
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(n=165)

44%

13%

12%

10%

13%
7%
0%

Leuk om naar Leuk om naar Leuk voor
Ik hou niet
Ik heb een
te kijken én te kijken maar anderen, van vuurwerk hekel aan
om af te
ik steek niets maar voor mij
vuurwerk
steken
af
hoeft het niet

Anders

Weet niet

Op vraag "5 Welke van de onderstaande zinnen is voor u het meest van toepassing? Vuurwerk is:"
antwoordt 44% van de respondenten: "Leuk om naar te kijken maar ik steek niets af".

Anders, namelijk:














Alleen siervuurwerk is leuk om naar te kijken
Georganiseerd is het vuurwerk wel leuk
Huidige extreme uitingen negatief
Ik vind vuurwerk mooi, maar dan door een gespecialiseerde partij die werkelijk siervuurwerk
laat zien. Hiervan zijn talloze voorbeelden op de wereld beschikbaar, waar in steden voor een
centraal vuurwerk gekozen wordt.
Ik wil een vuurwerkverbod
Kortstondig mooi om naar te kijken, maar geldverspilling, en knalvuurwerk is zinloos.
Leuk om naar te kijken en 1 mooi siervuurwerk af te steken. Vuurtje om lekker bij te staan.
Leuk om naar te kijken en het hoort er traditioneel bij, maar er is net wat te vaak vlak in mijn
buurt, of in de buurt van mijn huisdieren afgestoken, dus ik zorg dat ik dagen van tevoren mijn
boodschappen al binnen heb, en blijf om 0.00 uur ook binnen.
Leuk, maar een drama voor dieren
Mooi siervuurwerk om van te genieten afgestoken door proffessionals
Respect voor de huisdieren
Te gevaarlijk vooral voor oogletsel
Wij, heel de familie 4 man houde n alleen van siervuurwek, dus geen knallen!!!!!

Toelichting
Leuk om naar te
kijken én om af te
steken
Leuk om naar te
kijken maar ik
steek niets af



Alleen voor eigen huis na 00.00 uur oudejaarsavond



Ik vind dat er een groot verschil is tussen knalvuurwerk - wat voor mij echt
niet hoeft, en siervuurwerk, waar ik plezier aan beleef.
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Anders, namelijk:




Ik heb een hekel aan oud-nieuw viering, vanwege de onveiligheid
persoonlijk en van je eigendommen
Steeds zwaarder vuurwerk
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5.1 Voor hoeveel koopt u vuurwerk?

(n=21)

60%
53%
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40%
40%
30%
20%
10%
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0%

0%
Minder dan 10 euro Tussen 10 en 25
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Tussen 25 en 50
euro

Meer dan 50 euro

Weet (nog) niet

Op vraag "5.1 Voor hoeveel koopt u vuurwerk?" antwoordt 53% van de respondenten: "Tussen 25 en
50 euro".

5.2 Gebruikt u een veiligheidsbril tijdens het afsteken van
vuurwerk?
70%

(n=21)

65%

60%
50%
40%

35%

30%
20%
10%
0%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Op vraag "5.2 Gebruikt u een veiligheidsbril tijdens het afsteken van vuurwerk?" antwoordt 65% van
de respondenten: "Ja".

Toelichting
Nee




Ik draag al een bril
Ik heb al een bril op
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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.
In welke mate ben u het (on)eens met de volgende stelling:

6 ‘In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden
aangewezen’
(Denk bijvoorbeeld aan gebieden waar altijd veel overlast is van vuurwerk, of rondom
verzorgingshuizen, ziekenhuizen of locaties waar veel dieren verblijven)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=165)

44%

28%

12%

10%
5%
0%

Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 6 ‘In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen’ antwoordt 72%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". 15% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens








Mee eens



Bij deze en mogelijk nog andere locaties wil ik zeker òòk noemen de kerken waar op
oudejaarsavond een kerkdienst wordt gehouden
Er zou juist een vuurwerk toegestaan zone moeten worden aangewezen,
bijvoorbeeld het voetbal veld of een groot plein.
Het punt is alleen dat, ook al is het buiten de vuurwerk tijd overal verboden, er
totaal geen toezicht en handhaving wordt toegepast. Rond Ouddorp is het al sinds
begin november al vele avonden 'bal' met geknal in de late avond. Gezien de
hardheid van de knallen - vermoedelijk ook nog illegaal spul
Los van het feit dat ik vuurwerk niet vervelend vind, alleen tussen bepaalde tijden
en dan handhaven ! Lopen op 8 uur al jochies van 7/8 jaar met rotjes
Ook voor honden is het een drama als ze er bang zijn dus graag vuurwerk vrije
zones
Niet in woonwijken en niet in de buurt van ziekenhuizen en verzorgingshuizen
Vuurwerkvrij is beter dan vuurwerkzones waar iedereen zich verdringt. Maar het
staat of valt bij handhaving, want de meeste overlast is niet rond middernacht,
maar juist de lange periode ervóór, als je je al zorgen moet maken bij ieder rondje
met de hond.
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Neutraal



Ik denk dat dit meer voor een overbevolkte stadsomgeving noodzakelijk is dan voor
Goeree

Mee
oneens




Je kunt dit instellen maar wie controleerd dit ,
Toezicht op een dergelijke zone is lastig te realiseren voor de Gemeente. Dat geldt
ook voor de periode waarin vuurwerk mag worden afgestoken. Het is nu begin
december en ik hoor al met regelmaat vuurwerk afgaan. Daarnaast zal het
vuurwerk dan meer op andere plaatsen worden afgestoken, wat overlast kan geven
in deze gebieden. Ik betwijfel ook of de jeugd goed op de hoogte zal zijn van
(vrijwillig) vuurwerkvrijer zones en of ze dit naleven.

Zeer mee
oneens



Dan concentreert zich het op de toegestane plekken en dat geeft extra overlast
voor de mensen die daar wonen. En je kan de kinderen (en volwassenen) toch
moeilijk de polder insturen om hun vuurwerk af te steken. Ik wil mijn kinderen juist
bij ons eigen huis ermee bezig houden, dan kan ik erop letten.
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6.1 Welk gebied zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen? (n = 117,
19% = weet niet)














































Algemeen
Alle dorpen
Alle woonwijken
Alles in de buurt van dierenopvang en verblijf
Bejaarden
Bejaardenhuis
Bejaardentehuis
Bewoonde gebied
Bij boerderijen met dieren
Bij scholen
Bij winkels
Bloemenbuurt Sommelsdijk
Buiten de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom.
Buiten de gemeente krenzen waar dieren staan. Bijv. Paarden.
Centrum (3x)
Centrum Middelharnis (d’n Diek)
Centrum rond de kerkring
Centrum van het dorp
De bebouwde kom van Dirksland
De hele gemeente
De verzorgingstehuizen op het eiland
Dierenopvang
Doorgaande routes in het dorp.
Dorpen
Ebbe en vloed
Geheel sommelsdijk
Goeree Overflakkee
Haven Middelharnis
Havenhoofd Middelharnis
Heel het eiland
Hele dorp of stad
Hele gemeente, steek professioneel vuurwerk af als evenement
Hele gemeente. Alleen op een paar aangewezen plekken buiten de bebouwde kom
toegestaan
Het hele eiland
Het hele eiland😊
Hospice
Kinderboederijen
Kinderboerderij
Natuur: de dorps'bossen', Slikken etc. Misschien sowieso buiten de bebouwde kom
Nederland
Nieuw Rijsenburg
Nieuw Rijsenburgh
Omgeving bejaardenwoningen
Omgeving met dieren
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Omgeving verzorgingshuizen
Overal (2x)
Overal behalve bij het centrum
Overal per plaats 1 zone om af te steken
Overal waar huizen staan
Rond bejaarde tehuizen.
Rond om ziekenhuis, verzorgingshuizen
Rond scholen
Rond verzorgingshuis Ebbe en Vloed
Rond verzorgingshuizen
Rond ziekenhuis
Rond ziekenhuizen
Rondom horecagelegenheden
Rondom scholen / ziekenhuis
Rondom verzorgingshuizen (2x)
Rondom winkels, winkelcentra
Rusthuizen
Scholen
Scholen en speeltuintjes
Sommelsdijk, Groene Zoom
Straten Bv Pieterstraat Goedereede
Terrein ziekenhuis
Veilige openbare ruimte
Verzorgingshuizen (3x)
Verzorgingstehuizen
Vliedberg en omstreken
Vliedbergpark
Wast veel ouderen zijn
Winkelcentra
Winkelgebieden
Woongebieden
Woonwijken (4x)
Zie antwoord vorige vraag
Ziekenhuis
Zorgcentrum
Zorginstellingen
Zover mogelijk van de bewoonde wereld
Zuidelijke achterweg sommelsdijk
Zuidzijde Haven Goedereede
Alle dorpen vuurwerkvrij
Alle gebieden buiten de kernen
Alle kruispunten
Ambulanceroute
Anne franklaan
Bejaardenhuizen
Bij het ziekenhuis
Bij kerken en scholen
Bij verzorgingstehuizen (2x)
Bij winkels
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Buitengebieden
Bushaltes
De Markt op Goedereede
Dierenverblijven in redelijke straal (directe schade mogelijkheid beperken)
Dorpskern
Geheel middelharnis
Heul
In de buurt van plaatsen waar honden veelal worden uitgelaten
Nabij winkels als het nog geen oudejaarsavond is
Op plekken waar dieren overlast ervaren
Overal waar dieren staan
Parkjes, perkjes (lastig schoonmaken achteraf)
Rond verzorgingshuis en ziekenhuis
Rond winkels
Rondom bejaarden/verpleeghuizen
Rondom Horeca
Rondom ziekenhuizen
Scholen (2x)
Scholen ziekenhuizen es
Straten
Terrein Geldershof
Verzorging/oudere woning wittte dorp
Verzorgingshuizen
Verzorgingstehuizen
Wast veel dieren zijn
Winkelcentra
Winkelgebied
Woonwijken
Ziekenhuis (8x)
Ziekenhuisopname
Ziekenhuizen
Bejaarden huizen en woningen
Bejaarden woningen
Bij dierenkennels
Bij kerken
Bij locaties met ouderen
Brandgevaarlijke locaties
Busstation
Dierenopvang en dierentuin
Dorpskernen
Heel goeree overflakkee
In de natuur bommelse strandje
In nabijheid ziekenhuis en verzorgings en verpleeghuizen
In winkelcentra
Kinderboerderij speeltuinen
Molenweg /molenblok
Oude dorpskernen
Pleinen
Rond bejaarde woningen
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Rond de Geldershof
Rondom haltes openbaar vervoer
Rondom natuurgebieden
Speeltuinen
Terrein Vroonlande
Uitgaansgelegenheden
Verz en verphuizen
Winkelgebieden
Ziekenhuis
Ziekenhuizen

Toelichting













Bij voorkeur elk dorp een georganiseerd vuurwerk, en verder niets
Denk dat de gemeente belanghebbenden moeten adviseren hier een aanvraag voor in te
brengen.
Dorpskernen vrij! Randen of vaste plekken waar vuurwerk wel afgestoken mag worden, iom de
buurt waar dit plaatsvindt.
Geen zicht op overlastgebieden. Knalbuurwerk zou overal verboden moeten worden.
Ik snap zelf niet goed waarom verzorgingshuizen rond middernacht een vuurwerkvrije zone
zouden moeten zijn. Houden bejaarden niet van vuurwerk? Misschien de oprit, waar mensen
zelf staan te kijken en elkaar gelukkig nieuwjaar wensen, omdat ze niet snel weg kunnen als er
iets mis gaat.
De aanvliegroutes van ambulances rond een ziekenhuis moeten sowieso vuurwerk- én
mensenvrij blijven om veiligheidsredenen.
Ik vindt dat de gemeente plekkenbmoet aanwijzen waar wel vuurwerk mag worden
afgestoken. Dus bv. Parkeerterrein..., sportterrein....
Laat de gemeente eens werkelijk duurzaam en in de trant van de eiland slogan denken.
Duurzaam - geen vervuiling op grote schaal van vuurwerk. Als er behoefte aan is, dan centraal
( Middelharnis) een georganiseerde show, en de rest van het eiland vuurwerkvrij.
Er komen veel toeristen in (eigen)huisjes/caravans en parken, die daar het vuurwerk afsteken.
De eigen bevolking deed en doet dit al veel minder, en ervaart dan juist de overlast en
milieubelasting door de toerist. Deze toeristen brengen geen economische voordelen voor het
eiland, omdat ze met meegebrachte spullen in eigen huisjes of caravans kruipen, maar wel
hinder voor de omgeving.
Misschien beter om aan te wijzen waar het wél mag ?
Vuurwerk is meestal niet het probleem, wel de grote vreugdevuren die speeltoestellen kapot
maken.
Rondom Horeca is de vuurwerk overlast beduidend hoger
Vliedberg park worden veel honden uitgelaten er moet ergens een mogelijkheid zijn dat dat
kan
Anne franklaan aansluitend en ouderen gebieden noodzakelijk
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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.

7 Wie zou vuurwerkvrije zones moeten aanwijzen?

(n=163)

70%
60%

60%
50%
40%
30%
19%

20%

13%

10%

6%

2%

0%
De burgers zelf

De gemeente,
verplicht karakter

De gemeente,
vrijwillig karakter

Anders

Weet niet

Op vraag "7 Wie zou vuurwerkvrije zones moeten aanwijzen?" antwoordt 60% van de respondenten:
"De gemeente, verplicht karakter".

Toelichting
De burgers
zelf




Burgers in samenspraak met Gemeente, daarna verplicht karakter stellen
Moet een samenwerking worden van diverse partijen, dus zeker niet alleen de
gemeente, dit maakt het aantrekkelijk om er tegen in te gaan. Wat niet mag van
de overheid is extra spannend

De gemeente,
verplicht
karakter





Heeft alleen zin bij strenge handhaving anders kun je het net zo goed
achterwege laten
Het eerste antwoord is redelijk onzinnig.
De burger kan zo iets nooit regelen cq afdwingen van een andere burger.
Duidelijk een taak van de onverheid.
Ik n
Ik zou zeggen in gezamelijkheid met bewoners
Met input van de bewoners, maar het heeft geen zin als het vrijwillig is.
Vrijwilligheid werkt in deze niet. Als een van de buurtbewoners niet mee wil
doen, bereik je namelijk niets.
Zie boven





Het handhaven blijft een probleem denk ik.
In samenspraak met burgers.
Uitproberen of dit werkt







De gemeente,
vrijwillig
karakter
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Anders,
namelijk:










Weet niet




De gemeente en de burgers samen. Het mooiste zou wezen als er helemaal
geen vuurwerk meer mag worden afgestoken. En dat om 12 uur s'nachts door
de gemeente of een bedrijf het vuurwerk wordt afgestoken .Is de show klaar,
dan is het ook echt klaar.Er mag niet door burgers meer geknald worden.
De regering
Door de gemeente laten uitvoeren, officieel karakter, i.o. met lokale
ondernemersvereniging en bijv. burgerwacht
Heeft m.i. geen nut om deze aan te wijzen, omdat geen enkele partij afdoende
naleving kan borgen.
Ik ben tegen vuurwerkvrije zones. Het mag of het mag niet. Dit wordt veel te
ingewikkeld en bovendien belastend voor degenen buiten de vuurwerkvrije
zones wonen. En zoals hierboven, ik wil mijn kinderen in de gaten kunnen
houden en moet ik dan in een buurt gaan staan die niet de mijne is, waar ik niet
mijn eigen buren tegenkom?
Mooiste is in overleg met wijken. Kans op consensus acht ik klein, maar een
poging wagen waardevol (en rond zorginstellingen en dieren verblijven
opleggen)
Niet
Niet doen, slecht plan, gaat niet werken!
Slechte vraag U gaat er van uit dat mensen in vraag 6 om een vuurwerkvrije
zone vragen
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8 Stel u krijgt de gelegenheid om de inwoners van GoereeOverflakkee een tip te geven om een veilige jaarwisseling te
beleven. Welke tip zou u dan geven?
70%

(n=156)

63%

60%
50%
40%
30%

24%

20%

13%

10%
0%
Tip:

Ik heb geen tips

Weet niet

Op vraag "8 Stel u krijgt de gelegenheid om de inwoners van Goeree-Overflakkee een tip te geven
om een veilige jaarwisseling te beleven. Welke tip zou u dan geven?" geeft 63% van de respondenten
een: "Tip:".

Tip:

























Afschaffen
Ageer tegen deze waanzin
Alleen legaal vuurwerk
Allemaal lekker thuis blijven
Als er denken aan het milieu sterk dan geen vuurwerk af!
Betere handhaving
Binnen blijven, vooral kinderen.
Blijf binnen (2x)
Blijf binnen en drink wat
Blijf binnen en geniet van elkaar
Blijf binnen en hou de omgeving goed in de gaten
Blijf lekker thuis
Blijf op afstand
Blijf uit de buurt van vuurwerk
Dat men rekening houdt met de omgeving
Denk aan anderen, zowel mens als dier, bij het afsteken
Denk aan anderen.
Denk ook aan anderen
Denk sociaal en hou rekening met elkaar
Doe alleen dingen die je ook in je eigen achtertuin zou doen..
Doe voorzichtig met vuurwerk. Gebruik zoveel als mogelijk legaal siervuurwerk. Mijdt
knalvuurwerk en steek niet buiten regulier tijden vuurwerk af.
Draag de veiligheidsmiddelen die beschikbaar zijn.
Drink met mate
Drink na het afsteken van het vuurwerk pas
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Drink niet
Een afsteek plaats per dorp/ zone/ gebied. Geen vuurwerk verkoop voor 30 dec. ook geen klein
vuurwerk van liddel of acetion. En niet voor 20u s avonds afsteken.
Elke overlast melden bij politie
Even goed nadenken voor je iets doet.
Ga gewoon naar bed als je er niet van houdt.
Ga naar een vuurwerkshow
Gebruik alleen siervuurwerk
Gebruik geen vuurwerk zonder bescherm middelen
Gebruik je gezond verstand dan is er niks aan de hand
Gebruik je hoofd, dan is de volgende dag ook nog leuk
Gebruik je verstand. Niet doen als je een slok op hebt.
Gebruik legaal siervuurwerk
Geef je geld liever uit aan een goed doel, zorg voor een vuurwerkvrij eiland. En laat de gemeente
een centraal vuurwerk organiseren waar je heen kunt als je van vuurwerk houdt.
Geen illegaal vuurwerk
Geen illigaal vuurwerk, vuurwerk veilig voor omgeving afsteken.
Geen vuurwerk afsteken (2x)
Geen vuurwerk meer, alleen professioneel evenement!
Geen vuurwerk naar mensen gooien of op mensen en dieren richten.
Geniet er van en maak je niet te druk
Geniet van het gezellig samenzijn. Kijk op veilige afstand naar het vuurwerk.
Gewoon genieten van de jaarwisseling
Hou de tradities in ere er wordt al zo veel afgeschaft
Hou gewoon rekening met je omgeving
Hou het gezellig en denk aan mens en dier
Hou je aan de regels en neem voorzorgsmaatregelen.
Houd rekening met elkaar
Iedereen heeft overal last van, stel je niet aan. Je was ook jong !
In rotterdam heb je prachtig viirwerk vanaf de erasmus brug. het kost je geen cent, het is veilig
en je kan mooi mee genieten.
Je bent een rund als je met vuurwerk stunt
Je eigen vuurwerk rommel opruimen! Ipv het te laten liggen!!
Kies voor een vaste plek en laat het vuurwerk professioneel afsteken voor de hele gemeenschap
Kijk uit met vuurwerk ,laat geen kinders vuurwerk afsteken
Koop alleen siervuurwerk
Laat op een plek vuurwerk afsteken door bijv door gemeente v
Lastig, alleen nog georganiseerd vuurwerk vind ik te ver gaan, want het is nu eenmaal traditie,
misschien juist plaatsen aanwijzen waar vuurwerk mag worden afgestoken, ipv waar niet ?
Let op baldadige jeugd. haal eventueel buurtwacht oid er bij
Let op de veiligheid
Meer handhaving op afsteken illegaal vuurwerk, bij mij in de wijk is het al weken prijs. Zeker in
het weekend maar soms ook doordeweeks.
Meld vuurwerkoverlast bij meld Misdaad anoniem. Koop geen illegaal vuurwerk en ophouden
buiten de regeling om af te steken.
Niet in de kleine straatjes met enkel beglazing. Buiten het dorp een afsteek plaats creëeren.
Niet tussen 00:00 en 01:00 met de Auto op pad
Nuchter blijven
Onderzoek met elkaar nu eens waarom het wél goed gaat in België, en hier niet...
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Op door
Organiseer een feestavond voor de jeugd in een grote hal
Organiseer een grote vuurwerkshow die door professionals gegeven wordt ergens op het strand
of in een weiland
Pas op jezelf en anderen en geniet
Pas op met vuurwerk, volg veiligheidsinstructies op
Respect voor elkaar. Maar ofdat dit een tip is?
Ruim zoveel mogelijk op in je omgeving, wanneer je vuurwerk afsteekt.
Siervuurwerk
Siervuurwerk, geen knalvuurwerk
Sta eens stil bij dieren en oudere mensen.
Steek alleen af op oudejaarsavond in je eigen straat na 00.00 uur tot 02.00 uur
Steek alleen vuurwerk af op vrije grasveldjes en let op de medemens, huisdieren en
bezittingen/auto's. Als mensen niet hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor veilig
afsteken is een algeheel verbod op zijn plaats. Elk jaar komen op de spoedeisende hulp mensen
binnen met verwondingen van vuurwerk.
Steek alleen vuurwerk af tijdens de t
Steek alles veilig af en blijf op goede afstand
Steek geen onveilig vuurwerk af.
Steek geen vuurwerk af, zo ja ruim de troep wel op[
Steek geen vuurwerk af.
Steek op een veilige manier je legale vuurwerk af. Vuurpijlen vanuit een flinke fles gevuld met
zand. Steek geen vuurwerk af in de buurt van dieren, draag een vuurwerkbril en steek geen
vuurwerk af als je teveel alcohol op hebt.
Steek vuurwerk af op grote parkeerplaats strand
Steek vuurwerk af op plaatsen waar zo weinig mogelijk mensen , overlast ondervinden
Stop met vuurwerk (2x)
Streng handhaven voor de aangegeven tijd en plaats
Strenger controleren op illegaal vuurwerk en illegaal afsteken van vuurwerk
Thuisblijven
Vaste vuurwerklocatie met siervuurwerk door een gespecialiseerde partij. Geen vuurwerk meer
door inwoners.
Veiligheids brillen opzetten en proberen de kinderen binnen te houden
Veiligheidsbril op wanneer je naar buiten gaat
Vier een groot feest ipv overlast veroorzaken
Vuurwerk door professionals laten afsteken op speciale gebieden
Vuurwerkbril!!!
Wees verstandig, gebruik je hersens
Zet je auto veilig weg en plak je brievenbus dicht
Zie bo
Zorg dat er genoeg stook mogelijkheden zijn voor jongeren.
Zorg dat er niet zoveel doorgesnoven idioten rondlopen, pak de groeoen zware drugsgebruikers
aan en dan wordt het ook met het vuurwerk en overlast een stuk prettiger voor de rest
Zorg voor een georagniseerd vuurwerk door de gemeente en niet meer door particulieren.
Schade aan mens, dier en milieu is te groot !
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Toelichting
Tip: 




B
Binnen blijven, de handhaving schiet toch altijd te kort
Schaf vuurwerk afsteken af voor particulieren, en doe het voor liefhebbers op bepaalde
plaats voor specialisten.
komt er minder schadde enz,
Voor kinderen is wat vuurwerk afsteken heel spannend en het hoort er als het ware wel
bij. Toezicht van ouders nodig.

25

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

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP GoereeOverflakkee
Jaarwisseling
27 november 2018 tot 06 december 2018
170
7,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13
3 minuten en 27 seconden
7 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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