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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 55% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 49% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 46%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".
Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" zijn de volgende top drie naar voren gekomen:
1.
2.
3.

Vuurwerk is een traditie (75%);
Je kunt beter echte overlast aanpakken (67%);
Het is leuk om af te steken (62%).

Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" zijn de volgende top drie naar voren gekomen:
1.
2.
3.

Mensen en dieren hebben minder overlast (95%);
Beter voor het milieu (78%);
Minder rommel en afval op straat (75%).

Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 35% van de
respondenten: "Dit is prima".
Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 15% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
63% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (37%) 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 32% van de respondenten: "Ja, veel".
Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" zijn de
volgende top drie naar voren gekomen:
1.
2.
3.

Geluidsoverlast (82%);
Onrust en schrikreacties (59%);
Afval en rommel op straat (58%).

Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 87% van de respondenten: "Nee".
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Aan de hand van vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" zijn de volgende top drie naar voren gekomen:
1.
2.
3.

Meer handhaving (3,5);
Hogere boetes, strengere straffen (3,9);
Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk & Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur
op een centrale plek in de gemeente (4,4).

Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 62% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 16% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Zeer positief". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".

Op vraag "8 Zou u tijdens de volgende jaarwisseling weer vuurwerkvrije zones in onze gemeente
willen?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ja zeker".
Op vraag "8.1 Op welke plaats zou u graag een nieuwe vuurwerkvrije zone zien?" antwoordt 35% van
de respondenten: "Op een nieuwe locatie:".
Op vraag "9 In hoeverre was voor u de grens van de vuurwerkvrije zone duidelijk?" antwoordt in
totaal 27% van de respondenten: "(zeer) duidelijk". In totaal antwoordt 30% van de respondenten:
"(zeer) onduidelijk".
Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Aan de hand van vraag "10 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" zijn de volgende top drie naar voren gekomen:
1.
2.
3.

Via borden bij de betreffende zones (2,2);
Via internet en sociale media (2,4);
Via plattegrond op posters die in de stad worden opgehangen (3,1).

Op vraag "11 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 58% van de respondenten: "Ja".
Aan de hand van vraag "12 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" zijn
de volgende top drie naar voren gekomen:
1.
2.
3.

Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat (43%);
Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon (31%);
Helemaal geen vuurwerk (14%).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipZoetermeer, waarbij 552 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=515)

22%

Ja, licht knalvuurwerk

0%

Ja, zwaar knalvuurwerk

0%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

22%

Ja, ander soort vuurwerk

1%

Nee

55%

Weet niet

0%
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60%

80%
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Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 55% van de respondenten:
"Nee".

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
•
•
•
•
•

Alleen door de gemeente georganiseerd
Alles
Alles wat hier boven genoemd is
Kinder dingen en 2 siervuurwerk
Sterretjes

Toelichting
Ja,
siervuurwerk

•
•

•

Enkele kaarsen, fonteinen. Schoonfamilie en vrienden hebben zwaarder
knalvuurwerk afgestoken.
Ik ben een liefhebber van siervuurwerk en steek dat zelf graag af.
Knalvuurwerk wordt ik niet warm of koud van. Maar ik begrijp wel dat er bij
de jeugd meer behoefte is naar knalvuurwerk. Zij willen gewoon vertier en
hebben dat niet met siervuurwerk. Het risico is bij een verbod op het lichte
knalvuurwerk, dat deze behoefte ingevuld wordt door het zwaardere illegale
en voor Nederland verboden knalvuurwerk.
Mooie potten en deze goed vastgezet voor afsteken.
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Ja, zowel knalals
siervuurwerk
Nee

•
•

Plus licht knal vuurwerk
Zwaar knalvuurwerk is illegaal en geen legaal vuurwerk

•
•

Mijn zonen knalvuurwerk
Vuurwerk hoort bij Oud- en Nieuwjaar en ik steek graag vuurwerk af.

•

De afgelopen jaren is het vuurwerk wat bestond uit siervuurwerk en wat
kleine rotjes uitgegroeid het gooien van zogenaamde cobra's,
nitraatbommen en verdere zwaar vuurwerk, hier werk ik niet aan mee en
vind het ook veel te gevaarlijk hoe onze jeugd er mee omgaat.
De laatste jaren kijk ik alleen naar wat de rest van de buurt afsteekt.
Doe het niet meer i.v.m. de VERVUILING
Het is onbegrijpelijk dat het is toegestaan. In het kader van de veiligheid en
milieu zijn er honderden verplichte regels, die met vuurwerk alle overtreden
worden.
Ik steek zelf al jaren geen vuurwerk af. Vind het zelf nog wel heel mooi en
leuk. Mijn kinderen en kleinkinderen steken nog wel vuurwerk af.
Ik vertoon me tijdens de jaarwisseling niet buiten in verband met
longproblemen
Wij hebben het gevierd in Antwerpen. Daar mag je geen vuurwerk afsteken
Zonde van mijn geld en zielig voor de dieren

•
•
•
•
•
•
•
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2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?
Zeer positief

(n=511)

41%

Positief

8%

Neutraal

5%

Negatief

7%

Zeer negatief

39%

Weet niet

0%
0%
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Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 49% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 46%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer
positief

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Alleen al voor al die vogels die sterven op oudjaar, alle dieren die dagen lang bang
en gestrest zijn en alle kwalijke dampen die de lucht in gaan juich ik een algeheel
vuurwerkverbod toe. Daarnaast lijkt het wel oorlog met al dat lawaai en geweld.
Deze traditie is volledig uit de hand gelopen en geëscaleerd. Het wordt tijd voor een
verandering in georganiseerd vuurwerk.
De chaos die het vuurwerk telkens veroorzaakt wordt als maar groter in dit land, in
Zoetermeer ook. Politie kan niet en durft niet te handhaven.
Het is niet normaal wat er vernield wordt, een grote bende op de wegen, auto's die
in brand gaan, en de grote luchtvervuiling !
Ieder jaar meer excessen
Ik ben copd patiënt, dus hoe minder vuurwerk hoe beter.
Ik zou heel blij zijn met een vuurwerkverbod. Ik heb zelfs een mail naar de
gemeenteraad verzonden. Het vuurwerkgebruik in Zoetermeer is echt niet normaal
en het is nog steeds ieder weekend raak hier in Seghwaert. Het is geen vuurwerk
meer, het zijn bommen die hier af gaan.
Je kunt rond de jaarwisseling nauwelijks meer veilig buiten lopen. Je luchtwegen
hebben last van de vervuiling. En je voelt je niet veilig.
Mijn hond is er doodsbang voor en ik ook.
Vogels, paarden, honden, katten minder bang, geen onnodige verwondingen bij
mensen, die de maatschappij veel geld kosten, geen explosie aan fijnstof, Astma
patienten kunnen gewoon blijven ademen.
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•

•
•
Positief

•

•
•
•

•

Voor al die mensen die een chronische longziekte hebben (astma, bronchitis,
longemfyseem, COPD etc zijn de kruiddampen een grote belemmering om te
functioneren.
Daarnaast zijn de vele gewonden etc een extra belasting voor onze portemonnee
vanwege de ziektekosten die dit met zich meebrengt.
Last but not least: gevoelens van machteloosheid overrompelen je als je hoort dat
vuurwerk gegooid wordt naar hulpverleners zoals politie, brandweer,
ambulancepersoneel, thuiszorgers, etc.
Vuurwerkshow door de gemeente zo wat mij bereft, wel mogen, ook al kan zo'n
show mij persoonlijk niets schelen, want ik ga toch niet kijken
Zeker voor de dieren
Ben op zich niet tegen vuurwerk maar wordt doodziek van de idioten die het (ook
buiten de toegestane periode) afsteken en zelfs over illegaal vuurwerk beschikken.
Vraag me ook af waarom ouders niet weten wat hun minderjarige kinderen
dienaangaande uitvoeren ... Dan maar alles voor iedereen verbieden en keihard
handhaven.
Ik hou van vuurwerk en vindt t ook leuk voor de kinderen echter de kosten die het
meebrengt aan alle randzaken en wat het doet voor het milieu is onacceptabel
Maar dan wel net zoals nu een centraal punt bij de dobbe plas waar vuurwerk is.
Oud op Nieuwjaar vieren kan best zonder vuurwerk zijn. Er zijn tal van
mogelijkheden om de jaarwisseling -ook uitbundig en plezierig met elkaar- te
vieren. Ongevallen door vuurwerk gebeuren niet alleen bij e/o door de vuurwerk
aanstekers. Maar ook tot vervelend genoeg , dat ook sier e/o knalvuurwerk terecht
kunnen komen bij de aanwezige kijkers/omstanders.
Siervuurwerk geen probleem, maar de harde knallen mogen achterwege blijven.

Neutraal

•

Persoonlijk heb ik er geen probleem mee dat er vuurwerk wordt afgestoken, zij het
dat het zware knalvuurwerk wel moet worden afgeremd. Een algeheel verbod zal
moeilijk te handhaven zijn, mede gezien het feit dat het momenteel al een
probleem is. Zelfs is het al problematisch om de hondenbezitters in de gaten te
houden, wat betreft het uitlaten.

Negatief

•

Blijft een mooie traditie zelf vuurwerk afsteken ook al ben ik er overheen gegroeid
zelf wil ik dit de jeugd zelf niet ontnemen. Wellicht is vuurwerk zones in stellen
beter zodat woonwijken met kleine kinderen gespaard worden. En daarbuiten
strenger optreden.
De meests vernielingen etc gebeuren door illigaal verwerk.
De omgeving waar ik in Zoetermeer woon zijn nooit problemen met oud en nieuw.
Altijd gezellig buiten met veel siervuurwerk. Knalvuurwerk is er maar in hele kleine
mate.
Siervuurwerk moet kunnen worden afgestoken. Ook door particulieren.
Sierwerk moet kunnen

•
•
•
•
Zeer
negatief

•
•
•

Auto rijden mag gewoon wel, aanpak van criminaliteit is belangrijker
Daarmee los je niet de meeste overlast op
Dan gaat een mooie traditie verloren. Hiernaast zal een vuurwerkverbod voor nog
meer illegaal vuurwerk zorgen met alle gevolgen van dien.
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Weet
niet

•

De overlast en schade word veroorzaakt door illegaal vuurwerk en hard drugs zoals
alcohol.
Dit zal naar mijn mening niet het gewenste resultaat geven. Je illegale handel maakt
dan sprongen vooruit en vuurwerk ligt niet veilig opgeslagen
Handhaving wordt een probleem. De dagen voor oen wordt al veel afgestoken.
Mede door de verruiming van cat.1. Wat het gehele jaar door mag. En het vele
illegale vuurwerk dat er is.
Het is niet het nederlandse vuurwerk dat schade en overlast geeft. Een verbod gaat
niks uithalen
Ik wil graag zelf bepalen of ik vuurwerk koop en bovendien dupeer je de
verkooppunten!
Je kunt je beter afvragen wat het probleem is. Vroegtijdig afsteken, harde knallen
en vernielingen hebben niets te maken met het legale consumentenvuurwerk. De
illegale handel in verboden vuurwerk is niet gebonden aan regels en dus het hele
jaar door verkrijgbaar. De verkrijgbaarheid van het legale consumentenvuurwerk is
beperkt tot de laatste 3 dagen van het jaar en dus moeilijker te verkrijgen. Dit knalt
tevens veel minder hard en is niet geschikt om vernielingen mee aan te richten.
Met een vuurwerkverbod los je geen overlast op.
Overlast van vuurwerk begint voor oudejaarsnacht en handhaven is blijkbaar lastig.
Een verbod gaat niet helpen. Er zijn ook heel veel mensen die enorm genieten van
verantwoord vuurwerk afsteken. Waarom moet die groep wijken voor stel
raddraaiers.
Siervuurwerk moet kunnen, knalvuurwerk moet strafbaar worden gesteld als zijnde
onder de vuurwapenwet.
Slaat nergens op..wil gezellig met vrienden en familie in de straat oud en nieuw
vieren.
Traditie moet behouden blijven!
Verkeerde bemoeienis van overheid, wordt op die manier voor meerderheid een
erg saaie jaarwisseling
Ik zou er niet van wakker liggen. Mijn zonen wel!
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=230)

Vuurwerk is een traditie

75%

Het is leuk om af te steken

62%

Het is leuk om naar te kijken

60%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de…

37%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

67%

Verbod is een inperking van vrijheid

50%

Verbod is lastig te handhaven

45%

Anders
Weet niet

7%
0%
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?" zijn de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Vuurwerk is een traditie (75%);
2. Je kunt beter echte overlast aanpakken (67%);
3. Het is leuk om af te steken (62%).

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

Alleen knalvuurwerk afschaffen
Alternatieven bestaan niet.
Daarmee tref je niet de mensen die nu illegaal vuurwerk afsteken. Pak die serieus aan
oppakken 10 januari weer vrij en 1000euro boete
De welwillende burger wordt gestraft door het gedrag van een kleine minderheid!
Er is geen goed alternatief.
Gedeeltelijk verbod met vergunning tot afstekken
Handhaaf op illegaal vuurwerk. Vuurwerkvrije zones die zijn wel nodig
Het is mijn hobby. En niemand zal blij zijn als zijn of haar hobby wordt afgepakt.
Het los het probleem niet op en verplaatst alleen het probleem naar een ander middel, de
asociale instelling van een kleine groep raddraaiers.
Je werkt met een verbod het verder toenemen vangnet illegale vuurwerk
Oud en nieuw vier je met consumenten vuurwerk afgestoken door consumenten. De gedachte
dat het verbieden van consumenten vuurwerk gaat bijdragen aan een beperking van overlast en
ongevallen slaat kant nog wal.
PASSIES laten zich niet uitleggen!
Siervuurwerk vind ik okay maar knal niet
Sierwerk moet kunnen
Vuurwerk verbod lost nix op en er is geen handhaving
Wordt illegaal alleen maar erger
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Toelichting
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

"Normale" vuurwerk is niet het probleem. Illegale vuurwerk, gebrek aan handhaving, a-socialer
worden van maatschappij zorgen echter voor grootste problemen tijdens jaarwisseling, niet de
paar uur legaal afsteken van legaal vuurwerk. Hele charme van vuurwerk zou verdwijnen als dit
niet meer iveral mag.
Als ze het illegale vuurwerk verbod nog beter zouden handhaven, dan zouden er minder
ongelukken zijn. Voor siervuurwerk moet je zowiezo meters afstand houden bij het afsteken.
Gewoon houden aan wat er op de verpakking staat.
De echte overlast en agressie is een mentaliteitsprobleem.
De gehele straat waar ik met familie ,vrienden , buren oud en nieuw gevierd hebben genoten
van ons legale vuurwerk!
Dit is een zeer negatieve vragenlijst voor degene die van de traditie van het afsteken van
vuurwerk houden!!!!!!
Een algeheel verbod vergroot de kans op illegaal vuurwerk in de gemeente, dit levert juist een
groter gevaar op.
Een kleine groep hersenlozen, die de boel verzieken en hulpverleners belagen met vuurwerk,
die verpesten het voor de normale mensen, die willen genieten van het vuurwerk, als er een
algeheel vuurwerkverbod wordt ingevoerd!
Er is 1 centrale vuurwerkshow. Als je kijkt met de show die wordt gegeven tbv verkoop zijn er al
heel veel mensen. Dit aantal zal zoveel groter worden, dat het een klus wordt om er te komen.
Zie ook de hoeveelheid mensen op 5 mei waarbij het overvol is.
Er zijn raddraaiers die hulpverleners lastigvallen of bedreigen. Dat doen zij het hele jaar door.
Wanneer vuurwerk beschikbaar is gebruiken zij dat. Het lastigvallen of bedreigen van
hulpverleners met vuurwerk of explosieven is dus niet vuurwerk gerelateerd. Deze groep
raddraaiers moet je aanpakken, niet de gewone burger die normaal, legaal vuurwerk afsteekt.
Gun de mensen hun plezier van de spanning naar oud en nieuw. Het selecteren en bestellen
van je vuurwerk waarmee je een eigen vuurwerkshow voor de deur creëert. Dat afsteken is
maar 8 uur per jaar toegestaan. Ik heb er ook geen moeite mee als de buren 1x per jaar een
tuinfeest hebben en dus voor maar 8 uur overlast veroorzaken. Alles wordt sterk overdreven en
de discussie gaat helemaal de verkeerde kant op. Een algeheel vuurwerkverbod is
symboolpolitiek en lost dus het probleem niet op.
Het echte harde knal vuurwerk is al verboden...daar moet echt meer op gecontroleerd worden.
En zwaardere straffen voor dat vuurwerk. De rotjes die ze willen gaan verbieden..de legale
rotjes..daar richt je echt geen schade mee aan..
Het legale knalvuurwerk is niet het probleem van de overlast. Het zware illegale knalvuurwerk is
juist het probleem. Rotjes en thunderking's (single shots) zijn het hardste knalvuurwerk wat er
te koop is, en dit veroorzaakt niet de overlast van de kapotte prullenbakken, ontplofte
ledematen of geluidsoverlast.
Ik ben voor een verbod op kalvuurwer en vuurpijlen. Gewoon alleen siervuurwerk potten/cakes
verkopen
Overlast, schade word veroorzaak door illegaal vuurwerk waarom zouden de goede onder de
kwade moeten lijden.
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2.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=250)

Mensen en dieren hebben minder overlast

95%

Beter voor het milieu

78%

Minder rommel en afval op straat

75%

Vuurwerk is gevaarlijk

68%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

52%

Vuurwerk is zonde van het geld

29%

Anders

9%
0%
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60%

80%
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Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" zijn de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (95%);
2. Beter voor het milieu (78%);
3. Minder rommel en afval op straat (75%).

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

Combinatie van de genoemde redenen
De jaarlijks vuurwerk traditie staat tegenwoordig in schril contrast tov wat altijd een feestelijke
gelegenheid was en is verworden tot een aanleiding om geweld, vernielingen en overlast te
veroorzaken. En om dit te stoppen lijkt een algeheel vuurwerk verbod gerechtvaardigd.
De knallen worden steeds harder richten steeds meer schade aan
De overlast is ieder jaar weer enorm
Eenvoudigere handhaving
Ernstige astmatische klachten door vuurwerk/rook
Gevaar op straat, vuurwerk wordt door een kleine groep mensen gezien als wapen. Tegen
burger maar ook tegen hulpverlener.
Grote Schade
Het gaat bij sommigen niet meer om het plezier maar om vernielen, pesten en strijd om de
beste te zijn.
Het geluidoverlast duurt de hele maand december dag en nacht
Het is te druk om particulier vuurwerk af te steken
Je merkt dat veel er roekeloos mee omgaan zodat gevaarlijk wordt. Vuurwerk wordt naar
mensen en dieren gegooid.
Minder criminaliteit
Minder vernielingen
Oud & Nieuw is al heel lang geen feest meer. De leegschedels hebben een wapen en erger, deze
worden ook nog gericht gebruikt tegen hulpverleners. Klaar nu!
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•
•
•
•
•
•
•

Overlast
Vandalisme en vernielingen met vuurwerk
Waarschijnlijk zorgt het ook voor minder criminaliteit
Weken ervoor begint het al, tot dagen erna
Zet aan tot vernielingen
Zie toelichting op vraag 2
Zo'n lappendeken is niet te handhaven

Toelichting
•
•
•
•

•
•

•

•
•

De mate van vuurwerk gebruik is extremer dan in andere landen.
Deels vuurwerk toestaan (b.v. alleen sier) of zoals nu een beperkte tijd van afsteken is niet te
handhaven. Totaal verbod zal wel helpen.
Geheel verbod: mensen en dieren hebben minder last. Minder last? Geen last... dan. Toch?
Minder???
Het was verschrikkelijk, het knallen in Rokkeveen ging maar door tot zeker 2 uur, vooral in de
nieuwe wijk naar het belij bos toe, niemand dacht aan de kinderen of oudere en mensen die de
andere dag weer naar hun werk moesten het leek wel oorlog. Zwaar vuurwerk het was net een
bombardement en moest denken aan de oorlog in 1940 toen wij vluchten. zelfs binnen kon je
elkaar niet verstaan, vreselijk
Hoewel ik zelf geen vuurwerk afsteek lag mijn tuin bezaaid met afval van vuurpijlen.
Ik vind het onbestaanbaar dat overheid allerlei regels voor veiligheid instelt, maar tolereert dat
eens per jaar, met name jongeren, zich blootstellen aan gevaar door het afsteken van vuurwerk
(legaal of niet en hoe beperkt in tijd dan ook). Ook de onevenredige belasting van politie en
hulpverlening (brandweer, ambulancepersoneel en ziekenhuispersoneel) vind ik onacceptabel.
Tevens draagt het bij aan verhoging van kosten ((gemeentelijke)) belastingen en
zorgverzekeringen).
Ik vind een algeheel vuurwerkverbod niet juist. Wel ofwel: een algeheel verbod in de stedelijke
omgeving en wel toegelaten bv in de Noord Aa en zeker in het Buytenpark, en bij Benthuizen
ofwel zoals de Christen Unie bepleit: alleen in verenigingsverband, waarbij toezicht en
handhaven gemakkelijk is, ook alleen in bepaalde aangewezen gebieden, bv Buytenpark. Plus
groot gemeente vuurwerk bij de Dobbeplas..
In het kader van CO2 uitstoot is het niet te verkopen om dagen lang vuurwerk af te steken.
Niet alleen veroorzaakt vuurwerk milieuschade en overlast voor mens en dier, het aantal
incidenten met vuurwerk stijgt elk jaar en het aantal slachtoffers (merendeel omstanders) ook.
Complete afschaffing is een betere oplossing zodat handhaving harder en makkelijker kan
optreden tegen de chaos die er nu heerst. Ik wil op oud&nieuw niet eens meer naar buiten als
het donker is vanwege deze ongeordende wanboel, en ik ben 22 jaar!
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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=504)

35%

Dit mag wat mij betreft korter

27%

Dit mag wat mij betreft langer

21%

Andere optie

16%

Weet niet

1%
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Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 35% van de
respondenten: "Dit is prima".

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

1 centraal vuurwerk
2 uur maximaal en alleen siervuurwerk
Afschaffen
AFSCHAFFEN
Afschaffen vuurwerk
Afsteektijden afschaffen, vuurwerk totaal verbieden
Afsteektijden worden niet gehandhaafd
Algeheel verbieden
Algeheel verbod!
Algeheel Vuurwerkverbod !!!
Alleen om 12 uur voor ong 1 uurtje
Alleen op georganiseerde plekken
Beter verbieden
Centrale punt
De handhaving moet beter.
Die tijden zijn prima als men zich eraan zou houden
Een totaalverbod en keihard handhaven
Eventueel alleen vanaf 24.00 uur en dan slechts 1 uurtje zo wellicht nog kunnen wat mij betreft
Geen afsteek tijden , gewoon verbieden
Géén vuurwerk
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen vuurwerk
Geen vuurwerk want tijden worden toch niet gehandhaaft
Geheel afschaffen
Geheel geen afsteektijd
Geheel verbieden
Geheel verbieden.
Gewoon helemaal niet meer !!
Gewoon verbieden
Handhaven !
Handhaven !!!!!!!!!
Handhaven is onmogelijk.
Heeftcgern zin. Wordt al ruim ervoor geknald
Helemaal afschaffen!
Helemaal geen geknal
Helemaal geen vuurwerk (2x)
Helemaal niet (3x)
Helemaal niet ! Het is toch niet te handhaven !
Helemaal niet meer doen
Helemaal niet toestaan
Helemaal verbieden
Het idee van bepaalde afsteektijden is onrealistisch
Het maakt niet uit ze steken nog vuurwerk af wanneer ze willen. Er word niet naar gekeken
Het mag van mij helemaal verboden worden
Ik heb niet gezien dat er een beperking was. Dagen van te voren begon het, het ging door tot
vroeg in de ochtend van 1 januari en nu nog steeds hoor je het af en toe. Het lijkt niemandsland
te zijn.
Ik zie liever een algehele vuurwerk verbod
Is geen optie ben voor een algeheel vuurwerkverbod
Kan beter gehandhaafd worden
Maakt niet uit wordt al weken ervoor afgestoken
Meer handhaven, er wordt niet trot nauwelijks opgetreden!
Men houdt zich niet aan deze tijden. Verbieden is m i enige optie
Mensen houden zich er toch niet aan.
Niemand houdt zich aan die tijden het begint al dagen van tevoren met knallen. Leuk zo'n
tijdslimiet maar iedereen weet dat daar veel te weinig controle op is #armepolitie
Niet
Niet afsteken
Niet afsteken !
Niet meer
Onzin. Er wordt toch niet gehandhaafd.
Op geen enkel tijdstip
Per direct alles verbieden.
Slechts vanaf middernacht
Stoppen met vuurwerk
Tja, volgens mij houdt niemand zich hieraan, zo te horen
Totaal verbod
Totaalverbod met 1 centrale show
Totaalverbod.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Van 20.00 tot 03.00
Van 22.00 tot 03.00
Verbieden voor consumenten
Verbod op verkoop
Volloedig verbieden
Vuurwerk paws afgeven door verkopende partij op 31/12 om 17.00 uur, alles wat eerder wordt
afgestoken is strafbaar
Vuurwerkshow is genoeg
Werkt niet, is al dagen ervoor en zelfs erna aan de gang.
Wij hebben 3 dagen van te voren en 2 dagen na oud&nieuw overlast gehad van vuurwerk. We
horen nog iedere dag knallen.
Ze beginnen in oktober al, dus heeft geen zin
Zoals bij 2 aangegeven een algeheel verbod.

Toelichting
Dit is prima

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit mag wat
mij betreft
korter

•
•

Al vond ik het vroeger als klein jongetje genieten om de hele dag buiten in de
tuin vuurwerk af te steken. Wat heb ik veel geleerd omtrent veiligheid.
Als mensen zich er aan houden! Nu al dagen ervoor vuurwerk
Ben voor een algeheel verbod. Als dat er niet komt is beperking in tijd prima.
De afgesproken afsteektijden is niks mis mee. Het is alleen nauwelijks te
handhaven gebleken, plus de zelfcontrole voor vele mensen om niet ver van te
voren al te beginnen met afsteken is blijkbaar teveel gevraagd.
De officiele tijden zijn prima, maar er wordt gemakkelijk de hand mee gelicht.
Er wordt toch al veel eerder vuurwerk afgestoken, soms al in september, ook
hoor ik het in andere maanden ook nog wel.
Handhaven blijft lastig
Hardere aanpak illegaal vuurwerk nodig.
Je merkt wel dat het niet te handhaven is gezien het feit dat de herrie al vroeg
begint.
Maar helaas wordt daar niet aangehouden, tot ver vóór én na oud en nieuw
wordt er nog vuurwerk afgestoken zonder controle erop
Niet alle kinderen kunnen/mogen om 24:00 uur naar buiten en hebben dus een
klein feestje buiten rond 18:00 uur. Dat is prima.
Voldoende gelegenheid om op leuke manier te genieten van vuurwerk
Waarom wordt er niet gehandhaafd ?
Welke tijd ook wordt vastgesteld. Handhaving blijft problematisch
Afschaffen particulier afsteken van vuurwerk en een grote centrale
vuurwerkshow van de gemeente samen met professionals van Van Herwijnen.
Alleen vuurwerk afsteken tussen 00.00 - 02.00. Zo beperk je overlast voor mens
en dier. De honderd euro boete is ridicuul. Stel de boete op 1.000 euro per
overtreding. Van een volwassen persoon mag je aannemen dat er hersencellen
aanwezig zijn. Dus dan weet je wat je doet. Bij minderjarigen 500 euro boete en
hiermee de ouders belasten want zij zijn en blijven verantwoordelijk voor hun
kind. Het mes snijdt dan aan twee kanten, zorgt ook nog eens voor de opvoeding
van je kind. Ontbreekt er nog wel eens aan bij veel ouders.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dit mag wat
mij betreft
langer

•

•
•
•
•
•
Andere
optie,
namelijk:

•
•
•

•
•
•

Alles en iedereen die voor de verkoopdatum van vuirwerk afsteekt oppakken en
zwaar beboeten voor milieuverontreiniging of vandalisme.
Als er vuurwerk mag worden afgestoken, dan kies ik voor vanaf 20:00 u
Er zijn groepen mensen die gerust om 10.00 uur beginnen of tot 04.00 uur
doorgaan. Die toegestane afsteektijden lijken nogal theoretisch.
Gewoon afschaffen
Mocht er geen vuurwerkverbod komen dan pleit ik voor afsteken vanaf 20.00
uur in de avond. Zo kunnen hondenbezitters nog even in relatieve rust hun hond
uitlaten zonder zich in oorlogsgebied te wanen. Dit jaar was het zo erg dat ik niet
eens de auto kon bereiken op de parkeerplaats om met de hond wat verder weg
te gaan lopen. Resultaat een doodsbange hond en geen mogelijkheid haar even
rustig uit te laten.
Na korte afsteektijden is meer gezamenlijke gezelligheid onder elkaar-familie en
vrienden beter.
Rond de jaarwisseling lijkt mij lang genoeg. Tussen 22.00 uur en 02.00 uur
bijvoorbeeld.
Tussen 0:00 en 2:00 lijkt mij beter, maar liever helemaal niet.
Vuurwerk mag wettelijk alleen worden afgestoken tussen 31 december 18.00
uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar.
Bij voorkeur helemaal geen vuurwerk. Anders hier streng op controleren en nog
meer vuurwerk vrije zones.
De hoeveelheid vuurwerk die gekocht wordt verandert nauwelijks in de loop der
jaren. De tijdsduur waarbinnen het mag worden afgestoken wordt korter. Dit is
niet logisch, en draagt bij aan het ontstaan van problemen/misbruik van
vuurwerk.
De jeugd heeft nu geen uitlaatklep meer waardoor de overlast word verergerd
Dit is een zeer negatieve vragenlijst voor degene die van de traditie van het
afsteken van vuurwerk houden!!!!!!
Het zou dan wel goed moeten worden gehandhaafd. Dat was bij ons niet het
geval.
Vanaf 18.00 is prima, maar ik zou het oprekken naar 3.00 uur
Zolang het maar niet korter word.
Boete is te laag.
Desnoods op speciaal aangewezen terrein, maar daar vindt men natuurlijks niets
aan
Die tijden zijn flauwekul. Op 31 december werd ik van 's morgens vroeg vanaf
10.00 uur tot 1-1-20 03.00 uur geplaagd door donderslagen. De gehele dag stonk
het in mijn huis naar kruitdampen, ondanks het feit dat ik ik alle ramen en
ventilatie openingen had dicht gedaan. Voorafgaand aan 31 december was er al
heel veel overlast van vuurwerk. Waar blijven de handhavers?
Helemaal verbieden want niemand houdt zich aan die tijden en er wordt niet /
te weinig gecontroleerd/ beboet!
Het geluidoverlast duurt de hele maand december dag en nacht
Ik ben voor een algeheel verbod, ook omdat een dergelijk verbod het meest
eenvoudig is te handhaven. Alle andere denkbare varianten zijn eenvoudig niet
te handhaven.
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•
•
•

Weet niet

•

Naast honden lopen er ook ouderen op straat, achter een rollator. Het is
afschuwelijk om te zien hoe angstig ze zijn als er vuurwerk, legaal of illegaal, op
hun af wordt gevuurd.
Niemand luistert naar het gezag en wetten, de tijden hebben totaal geen zin, al
dagen van te voren hoor je ze knallen, Politie laat het het oog luikend toe en dat
vind ik fout.
Omdat er geen apparaat bestaat dat afsteektijden kan handhaven ware het
beter om de vuurwerkverkoop te verbieden.
Is niet te handhaven. Blijkt uit ervaring. Weken vantevoren al geknal.
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden
gehandhaafd in onze gemeente?
Zeer voldoende

(n=500)

6%

Voldoende

9%

Neutraal

15%

Onvoldoende

25%

Zeer onvoldoende

37%

Weet niet

8%
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Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 15% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
63% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•

Voldoende

•
•
•
•

Neutraal

•
•
•
•

Dit is een zeer negatieve vragenlijst voor degene die van de traditie van het
afsteken van vuurwerk houden!!!!!!
Maar wederom wordt je gepakt met illegaal vuurwerk of het belagen van
dienders oppakken en 10 januari pas weer vrij
Ik denk dat een hoop meldingen van vuurwerk overlast komen door het legale
kinder vuurwerk(F1) wat heel het jaar mag, maar verward word met F2
vuurwerk.
Ik heb dit jaar gemerkt dat er minder vuurwerk afgestoken werd buiten de
afsteektijden.
In onze wijk in 2019 vond ik het afsteken voor het eerst reuze meevallen
buiten de officiële afsteektijd.
Na kerst hoor je het een beetje beginnen, het hoort erbij. Maar het gaat heel
goed en persoonlijk nergens overlast ervaren.
Er rijdt 2 dagen voor oud en nieuw 's avonds handhaving (in meerzicht) rond.
Dit is voldoende, alleen op oudjaarsdag zelf zijn deze handhavers nergens te
bekennen.
Handhaven blijft lastig, omdat er te weinig agenten beschikbaar zijn.
Het blijft lastig om het vroetgtijdig afsteken van vuurwerk te handhaven,
hiervoor zou veel meer handhaving nodig zijn
Het is gewoon lastig te handhaven buiten de toegestane afsteektijden.
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Onvoldoende

•
•

Het is moeilijk voor mij dat te beoordelen
Het is ondoenlijk.

•

Al weken voor de jaarwisseling wordt er al knalvuurwerk afgestoken. Soms zob
deze knallen wel erg hard. Dit heeft niets meer te maken met de traditie
omtrent de jaarwisseling.
Begrijp ook wel dat het voor de politie niet te doen is.
Dagen vantevoren wordt er al vuurwerk afgestoken
Hoe wil met de zeer beperkte handhavingscapaciteit, tekort aan politie, enz. in
hemelsnaam een verbod of afsteektijden handhaven? Politiek: word nu eens
wakker, alle import, productie, verkoop, afsteken wettelijk verbieden en
vuurwerk aan de bron aanpakken!
Ik begrijp ook wel dat er veel overlast is vanwege het afsteken van vuurwerk
buiten de toegestane tijden. Het is alleen lastig te handhaven. Een algeheel
vuurwerkverbod lost dit probleem niet op, want dit is precies het zelfde als
tussen 1 januari 02:00 uur en 31 december 18:00 uur, want dan geldt er ook
een algeheel vuurwerkverbod. En dat valt ook niet te handhaven.
Ik realiseer mij ook dat het lastig te handhaven is.
Je hoort vanaf begin december al geknal en dan kan je er vanuit gaan dat het
geen legaal vuurwerk is.
Mi, is het ook niet te doen, alleen bij een algemeen verbod is handhaven
mogelijk.
Niet zichtbaar dat gehandhaafd word. Ook te veel zichtbaar dat illegaal, te
zwaar vuurwerk afgestoken wordt zowel binnen als buiten toegestane tijden
Ook hiervoor geldt dat handhaven bijna onmogelijk is
Zal ook moeilijk zijn, want men verplaatst zich of knalt in eigen achter tuin
Ze zullen vast hun best doen, maar er weken van te voren al overlast en het
ging tot een weekje of twee na nieuwjaar door.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Zeer
onvoldoende

•
•
•
•
•

•
•

Buiten de afsteektijden veel overlast van vuurwerk. Wordt totaal niet
gehandhaafd door gemeente of politie
Dagen VOOR de 31e december wordt er al vuurwerk afgestoken en nu nog,
inmiddels 16 januari, horen we regelmatig, dat er vuurwerk wordt afgestoken.
De afsteektijden zijn niet te controleren, immers zou je in iedere straat
handhaving moeten neerzetten.
De huidige regelgeving valt gewoonweg niet te handhaven!!!!
De knallen van het vuurwerk begint in de wijk Seghwaert op 26 december en
afgelopen weekend was het nog niet afgelopen. Een van mijn buren stond
vrolijk met haar dochter van 4 op 28 december voor de deur vuurwerk af te
steken. Dit wordt normaal gevonden en blijkbaar ook aan de kinderen geleerd.
De pakkans is zeer klein. Daarnaast is het laatiger geworden door de
verruiming van de cat.1. Ook mensen die niet van vuurwerk houden denken
dan dat er illegaal wordt afgestoken maar dit mag niet.
De zeer onvoldoende is gebaseerd op het feit dat het ondoenlijk is om in de
aanloop naar de legale afsteektijden en daarna, met de voorhanden zijnde
bezetting van Handhaving en Politie de afsteektijden te handhaven. Dit is ook
van toepassing op het optreden tegen illegaal vuurwerk. Een algeheel verbod
zal in ieder geval bijdragen aan de mogelijkheid gericht te handhaven.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Weet niet

•
•
•

Dit jaar is er ongekend lang en veel vuurwerk afgestoken, van medio oktober
tot zelfs nu toe. Ondanks diverse verzoeken van mijzelf en ook andere
buurtbewoners hebben wij niets kunnen merken van handhaving. Een gemiste
kans, gemeente Zoetermeer. Gezien de hoeveelheid geknal buiten het
toegestane tijdvak hadden jullie veel geld aan boetes kunnen binnenhalen. In
plaats daarvan zijn er nu meer kosten door vernieling.
Dit jaar, veel meer dan vorig jaar, werd er al heel erg veel afgestoken in de
dagen vòòr 31 december.
Er is dagenlang lawaai van knalvuurwerk. Alleen tussen 18.00 tot 02.00 uur
mag het. Dat wordt niet gehandhaafd.
Er wordt altijd wel geknald. Zelfs lang voor de toegestane tijdstippen.
Gehandhaafd...?? Toevallig in zoetermeer geweest de laatste dagen van het
jaar. Handhaving is non existent.
Het geluidoverlast duurt de hele maand december dag en nacht
IK heb geen handhaver hier in de buurt gezien.
Ik heb nog nooit een handhaver gezien. Is ook niet te doen.
In de aanloop naar oudjaarsavond waren er al weken knallen te horen.
Is ook haast niet te doen door de handhavers.
Politie handhaafd niets
Politie heeft te weinig mankracht (of zin) om te handhaven. Bij mij in
Buytenwegh wordt er al dagen voor de officieel toegestane afsteektijd
vuurwerk afgestoken. Heb dit jaar voor het eerst gebeld vanwege luide knallen
onder het dek en vuurwerkbommen die in het water en het park werden
gesmeten maar hieraan is geen gehoor gegeven. Er is iig niks veranderd.
Schooljeugd loopt dagen vantevoren knallend door de buurt
Vanaf 30 december is het al onmogelijk om zonder ademnood naar de bakker
te lopen/rijden; overal wordt er straffeloos vuurwerk afgestoken.
Vanaf begin november wordt er al afgestoken in oosterheem.
We mochten ruim 2 dagen v h vuurwerk “genieten”.
Zodra de vuurwerkverkoop van start gaat merk je het meteen. En natuurlijk
willen mensen afsteken zodra ze gekocht hebben. Het is misschien een optie
om de verkoop van het vuurwerk alleen op oudjaarsdag toe te staan. Zo blijft
het beter controleerbaar.
Zodra er een melding binnen komt zijn de mensen die het afsteken al lang weg,
mag de politie weer rondjes rijden voor niks. Is toch zielig?
Het is dweilen met de kraan open. Er wordt erg veel afgestoken buiten de
afsteektijden en het is duidelijk dat de politie niet de mankracht heeft om goed
te kunnen optreden.
Ik heb handhaving niet gezien, maar dat betekent niet dat ze niet zijn geweest.
Weet niet in hoeverre de politie handhaafde; agenten kunnen natuurlijk niet
alle, zich door de wijken bewegende, jongeren monitoren, maar er is
behoorlijk wat afgestoken buiten de afsteektijden om. Afgelopen weekend (1,5
week na jaarwisseling) leek het nog alsof er drie bommen ontploften.
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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=499)

31%

Nee, niet echt

17%

Neutraal

3%

Ja, een beetje

15%

Ja, veel

32%

Weet niet
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Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 32% van de respondenten: "Ja, veel".

Toelichting
Nee,
helemaal
niet

•
•

•
•
•
•
•
•

Nee, niet
echt

•
•
•

Neutraal

•

Af en toe een knal is prima te zeker tijdens de verkoop dagen
De overlast is veelal buiten de toegestane afsteektijden. Deze vraagstelling is
daarom deels correct. Vraag ook of men overlast ervaart buiten de toegestane
afsteektijden en of men er moeite mee heeft als het afsteken zich alleen beperkt
tijdens de toegestane 8 uur (wat er dus al is).
Dit is een zeer negatieve vragenlijst voor degene die van de traditie van het
afsteken van vuurwerk houden!!!!!!
Het gaat meer om de illegale cobra's e.d. die in de periode december worden
afgestoken. Verder nergens last van
Ik was niet in Zoetermeer
In onze straat wordt nauwelijks vuurwerk afgestoken. (Veel oudere mensen)
Nee ik vlucht uit de stad
Voor de deur zijn jongeren bezig geweest met cat.1. Af en toe liep er dan een puber
langs en gooide een stuk illegaal erbij. We hadden er geen last van.
Alleen overlast van vuurwerk dat buiten de afateektijd werd afgestoken
Alleen voor oud en nieuw veel
illegaal vuurwerk en totaal geen handhaving op illegaal. Gaan liever flitsen langs de
weg.
In mijn wijk Palenstein is het rustig gebleven.
Ik bleef binnen om geen (over)last te hebben.
Later heb ik wel twee stokken van vuurwerkpijlen uit de dakgoot verwijderd.
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Ja, een
beetje

•
•

IK WAS NIET IN zOETERMEER
Wat overwaaiende resten vuurwerk van de buren, maar verder is de zaak netjes
opgeruimd.

•

Af en toe van die anonieme bommen die in de december maand worden
afgestoken.
De hele dag door harde knallen.
Harde knallen rond de jaarwisseling schrikken de kinderen van. Maar hè ik ben ook
jong geweest. Maar probleem zit in dat het het land binnenkomt niet lijkt me.
Ik moet met oud en nieuw mijn huisdieren verplaatsen om ze veilig te houden.
Hoop gedoe, voor mij hoeft het niet.
Ik ontwijk het
In november werd er al illegaal vuurwerk(bommen) afgestoken. Dit gebeurde
iedere avond en kwam van dezelfde locaties ver buiten mijn wijk.
Irritante harde knallers van illegaal vuurwerk vanaf november
Je kunt opnoudejaarsdah niet normaal naar de winkel kopen. Overal dezelfde types
met voornamelijk illegaal vuurwerk. Politie rijd langs doet niets
Overlast door zwaar illegaal knalvuurwerk, met name in de late avond en ook
tijdens legale periode idioten die op onverantwoorde wijze illegaal vuurwerk
afsteken in buurt van mensen die wel verantwoord bezig zijn
Prullenbak voor het huis is vernield met vuurwerk en ik heb 2 vuilniszakken met
vuurwerkafval uit de groenstrook voor het huis verzameld.
Te vroeg vuurwerk afsteken
Moet ramen dicht houden voor de rook en stank van vuurwerk
Veel illegaal knal vuurwerk.
Vuurwerk buiten de legale periode.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ja, veel

•
•

•

•
•
•
•
•

Al ver voor 31 december werd er in de buurt heel zwaar knalvuurwerk afgeschoten.
Onze hond werd er helemaal gek van, wilde niet meer naar buiten. Zelfs nu (half
januari) nog loopt hij schrikachtig mee.
Als vuurwerk beperkt blijft tot het afgesproken moment dan valt er -buiten alle
andere argumenten tegen vuurwerk- prima mee te leven. Maar uiteindelijk hebben
wij, met onze bange hond, meerdere weken last gehad. Vooral de laatste dagen
voor oudejaarsavond liep de stress bij de hond erg op.
Behalve lawaai en stank hebben mijn honden veel last en zijn angstig geworden.
Uitlaten in de laatste week van het jaar en helemaal op Oudejaarsdag is haast niet
te doen. Dit hoor ik van veel andere hondenbezitters ook. Soms houden honden uit
angst hun plas meer dan 24 uur op. Ronduittriest en wat mij aangaat onacceptabel.
Benauwdheid, zelfs binnen. De afzuiging haalt ook de vervuilde lucht binnen.
De anarchie viert dan hoogtij. De rotzooi wordt op straat achter gelaten en slechts
een enkeling ruimt het op. Loop je de tuin in en weer naar binnen dan neem je de
rotzooi mee naar binnen. Maanden lang kom dit vuurwerkafval tegen.
De leeftijd van vuurwerkgebruikers is tussen 12 en 25 jaar en niet de meest
verstandige groep, waardoor er niet gelet wordt op waar men gooit.
Dit is al voor de oudejaars avond
De volgende dag ben ik de enige die de straat schoonmaakt. En gevaar voor lijf en
alle dieren
Dieren waren super bang. Vuurwerk was veel te zwaar. Ik kan als longpatient niet
naar buiten.
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Dit jaar weer meer lawaai, vele dagen daarvoor en ik hoor nu nog vaak snachts
knallen (tenzij dat ontploffingen of geweerschoten zijn) Ik ben na 20.00 niet meer
op straat
Er wordt al ruim voor 31 december 18.00 uur vuurwerk afgestoken. Dit is niet
wettelijk niet toegestaan. Daarnaast hebben wij een assistentiehond in opleiding.
De gevolgen van vuurwerk kunnen destraseus zijn (zie
https://stichtinggebruikersassistentiehonden.nl/vuurwerkcampagne-2019/)
Extreem bange hond. Extra astma medicatie voor bewoner van 't huis
Groepen jongens (en volwassen mannen!) die al dagen voor de jaarwisseling door
de wijk trokken met vuurwerk.
Helaas veel knalverwerk en ik kon het huis niet verlaten. Het was oorlogsgebied.
Wij wonen aan het water en ook de watervogels waren in paniek. Helaas zijn er ook
rotjes in het water gegooid die zo'n knal veroorzaakten dat de vissen dood boven
kwamen drijven. Dat is gewoon niet meer leuk.
Het geluidoverlast duurt de hele maand december dag en nacht, nog steeds af en
toe, tot 20 januari.
Ik ben een COPD patiënt die de een demente moeder heeft; moeder schept
dagelijks graag een luchtje. Zij zit in een rolstoel. Zo zijn er meer mensen in
Zoetermeer.
In het Binnenpark in Buytenwegh werd dagenlang langdurig al knalvuurwerk
afgestoken.
Ja, midden in de nacht zelfs in andere maanden zijn er geweldige knallen
Jeugd had rotjes over de schutting de tuin in gegooid, kwam bij de kamerdeur tot
ontploffing, mijn hond zat bij de deur en is vreselijk geschrokken, is nu panisch voor
vurwerk.
Kan niet naar buiten vanwege de kruitdampen
Luchtwegen, Slaapverstoring, angstige kinderen
Omdat er altijd Leegschedels zijn die zich nergens aan houden, is het, bijvoorbeeld,
geen doen om tussen Kerst en Oud/Nieuw een hond uit te laten zonder gevaar
voor blijvende schade of stress voor mens en dier. Uiteraard zorgt het illegale spul
voor dagen en nachtenlange overlast.
Overal liggen er resten van Vuurwerk in de tuin en op het terras, terwijl er door ons
niks afgestoken wordt !
Paar keer rotjes ( voor 31/12 en na 2 jan!) achter mij naar mij of mijn hond gegooid.
Beestje is nu panisch voor knal geluiden
Park was een soort no-go zone met de honden vanwege (ook illegaal- cobra en
nitraat) knalvuurwerk wat ver voor de toegestane tijden werd afgestoken.
Prullenbakken zijn de fik in gegaan, net als vuilnis en delen in het park. Herrie
constant onder de dekken vanwege zwaar vuuwerk dat in het water werd
gesmeten.
Slechte luchtkwaliteit
Twee weken voor en twee weken na Oudjaar avond en nacht geknal in park achter
Hoevenbos
Vanaf begin november al
Vanaf half 3 op oudjaarsdag non-stop geknal. Non stop. Tot half 4 smacht. Non
stop.
Veel lawaai zonder ophouden. Benauwd. Veel rommel op straat (mensen ruimen
hun eigen troep niet op).
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•
•
•
•
•
•

Weet niet

•
•
•
•
•
•

Vooral het absurd harde vuurwerk waar ik niet ontzettend van schrik, maar waar
de ramen van trillen. Tevens dingen die kapot worden gemaakt erger ik me erg aan.
Wegens gezondheid kon ik niet naar buiten op 31/12 en 1/1
Weken van te voren begonnen ze al ermee.
Weken werd er al vuurwerk afgestoken in Seghweart vooral in de avond en snacht,
dit ging door tot de eerste 2 weken van het nieuwe jaar dat je nog geregeld een
knal hoort.
Zeer harde knallen
Zeer luid knalvuurwerk tot diep in de nachten vanaf 28 december waren bijzonder
slaap/rustverstorend
Ik was niet thuis tijdens de jaarwisseling
Met vrienden en honden uitgeweken naar een vuurwerkvrij vakantiepark
Was dit jaar niet in zoetermeer
Wij waren er niet
Wij waren niet in Nederland tijdens de jaarwisseling
WijVLUCHTEN naar Spanje. Daar gebeurd t niet. Mag ook niet. 10 min. een
nationaal vuurwerk. Klaar.
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5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=237)

Geluidsoverlast

82%

Afval en rommel op straat

58%

Overlast voor (huis)dieren

57%

Milieuoverlast

38%

Schade aan bezittingen

23%

Stank- en rookoverlast

40%

Onrust en schrikreacties

59%

Andere vorm van overlast

11%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" zijn de
volgende top drie naar voren gekomen:
1. Geluidsoverlast (82%);
2. Onrust en schrikreacties (59%);
3. Afval en rommel op straat (58%).

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

Ademhalingsproblemen
Auto onder troep; moeilijk schoon te maken
Benauwdheid
Buiten het moment van de jaarwisseling om, heel veel vuurwerk
Chronische longziekte: ademnood
Er worden houten tuinbankjes uit tuinen gehaald, deurmatjes enz. en in de BRAND GESTOKEN
Gevaar voor anderen in de buurt door onverantwoord gedrag
Gezondheid copb
Gezondheidsklachten
Hangjongeren
Het gebruiken van vuurwerk buiten de getelde tijden.
Illegaal vreugdevuur huizenhoog tussen de woningen in, elk jaar weer. het gras veld voor de
kinderen verschroeid tot in de lente. met dit jaar als dieptepunt een scooter in het vuur!!!!!
In december geen enkele nacht goed geslapen door ontploffingen
Knalvuurwerk over de schutting in onze tuin gegooid terwijl onze kinderen daar (hoorbaar)
speelden (vòòr oudejaarsdag)..
Kosten die gemeente weer moet verhalen op haar burgers; gezondheidsschade, ook dat is zeer
kosten verhogend
Last van ademhaling
Onbeschofte jongeren die schelden als je ze aanspreekt op hun gedrag.
Ons hele grasveldje voor de deur is wederom verbrand
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•
•
•
•
•
•
•
•

Overtreden en niet handhaven wettelijke afsteektijden
Prullenbak opgeblazen
Schade aan gemeente-eigendom
Schade aan raam door rondvliegend vuurwerk
Schade aan verkeersborden en prullenbakken
Teveel om op te noemen
Voor mijn hulphond
Vooral ook het afsteken van zwaar vuurwerk midden in de nacht!

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Astmatische klachten
Benauwdheid, zelfs binnen. De afzuiging haalt ook de vervuilde lucht binnen.
Doordat bepaalde mensen het leuk moeten vinden om vuurwerk vlak bij jou neer te gooien,
schrik ik mij iedere keer de pleuris van die zooi
Ik ben doodsbang en ga oudejaarsdag het huis niet uit.
Ik dacht dat mijn auto ontplofte. Voor het eerst vond ik het echt eng. Het voelde als oorlog, niet
als feest.
Ik ga niet meer in het donker de deur uit op de fiets met nieuwjaar, de honden durven het park
niet in en doen het in de tuin of in huis, in de buurt zijn prullenbakken in de brand gezet en
zwaar vuurwerk werd het water en het park in gesmeten.
Ik moet zeggen.... heb geen afval gezien na oidjaar. Geen idee wanneer de schoonmaakwagens
zijn geweest, maar de straten waren supersnel schoon!!
In de eerste week van januari had ik vooral veel last van al het fijnstof in de lucht van het
vuurwerk
Mijn huisdieren zijn wel wat gewend wat betreft vuurwerk, er wordt hier het hele jaar door
regelmatig wat afgestoken. Toch schrikken mijn vogels van de keiharde knallen van het
zwaardere vuurwerk, ze raken in paniek of vallen van hun zitstok. Ik ben bang dat er nog eens
eentje ernstig gewond raakt hierdoor.
Overlast voor huisdieren: mijn honden durven in december en eerste helft van januari maar 's
ochtend naar buiten te gaan, verder willen zij niet naar buiten door onophoudelijke
ontploffingen. Overlast voor alle dieren binnen en buiten. In december leven zij in Zoetermeer
in doodsangst.
Vooral de dagen voor de jaarwisseling
Zwaar illegaal vuurwerk.
Zwaar knalvuurwerk buiten vuurwerk tijden al vanaf November
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5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=238)

87%

Ja, bij de politie

4%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

5%

Ja, bij de gemeente

3%

Ja, ergens anders

1%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 87% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
•
•

Ik teken alle mogelijke petities op internet
Verzekering
Werd een postbus opgeblazen met vuurwerk op 2 januari 2020; werd verwezen naar PTT

Toelichting
Nee

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ben naar buitenland gevlucht
Daar begin ik niet meer aan. Volgens mij is het momenteel niet te handhaven.
Dat helpt toch niet. Er wordt niets gehandhaafd.
Dat is dweilen met de kraan open. Bovendien doet de politie er alleen wat mee
als je concrete daders kunt aanwijzen.
Er wordt niks mee gedaan, of ze proberen er wel iets mee doen maar kunnen er
simpelweg niks mee. wel geprobeerd een keer iemand aan te spreken er op
omdat hun kind met hun toestemming er dagje of vijf van te voren al mee bezig
was, maar ik denk niet dat ze zich er veel van aantrokken.
Geen vertrouwen dat dit tot gewenst resultaat leid. Zie liever meer blauw op
straat om overlast direct in m iem te smoren
Grapje zeker. Tijdens de jaarwisseling mag er juist afgestoken worden... dan
melding maken??
Handhaving en politie hebben de handen vol. Ik heb absoluut niet de illusie dat
meldingen doen ook maar enige zin heeft.
Heeft gee zin. De politie doet niks en kan niks. Ik meld nooit meer iets bij de
politie (diefstal, schade, etc), want ze doen er toch niks mee. Ze willen het vaak
niet eens noteren.
Heeft geen zin
Heeft toch geen zin.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulpdiensten hebben het al behoorlijk druk en de pakkans lijkt me zeer laag.
Ik kan wel gaan lopen klagen maar de er genoeg werk voor handhavers en
politie voor belangrijker zaken dacht ik zo!
Ik miste dit jaar de mogelijkheid om de politie te kunnen appen.
In 2018 heb ik wel een melding gedaan bij de wijkagent. Maar i.v.m. het feit dat
de handhaving moeilijk is heb ik nu geen melding gedaan.
Is zinloos, dan zijn ze alweer verdwenen
Leek mij niet zinvol, want men is weg tegen de tijd dat er misschien iemand
komt
Meestal heb ik geen idee waar de knallen vandaan komen, en hoe zou ik de
overlast dan melden. Inmiddels verbind ik vuurwerk zo met dronkenschap en
agressie dat ik ook niets zou durven zeggen.
Omdat er naar mijn idee niks mee gedaan wordt
Zijn enkele knallen achter elkaar bellen schiet niet op zijn ze al weg.
Zinloos, zie antwoord bij 4

Ja, bij de
politie

•

Gebeld maar er is naar mijn idee niks mee gebeurd, aangezien het gewoon
doorging.

Ja, ergens
anders
namelijk:
Weet niet

•

Ik wist niet dat Meldpunt Vuurwerkoverlast bestaat

•

Dat heeft geen zin op zo moment
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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
80%
(n=473)

70%
60%

3,5
3,9

50%
40%

4,5

4,4

4,4

5,3

5,3

5,4
5,8

10%

5,5

5,6

Andere maatregel

20%

Verhoging van de aankoopleeftijd
naar 25 jaar

30%

(Meer) locaties of gebieden waar
een vuurwerkverbod geldt
(vuurwerkvrije zones)

Meer handhaving

Hogere boetes, strengere straffen

Een publieks vuurwerkshow om
00.00 uur op een centrale plek in
de gemeente

Algeheel verbod voor alle soorten
vuurwerk (ook vuurwerkshows)

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?" zijn de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Meer handhaving (3,5);
2. Hogere boetes, strengere straffen (3,9);
3. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk & Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur
op een centrale plek in de gemeente (4,4).

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

Aankoop leeftijd 18 jaar en altijd vragen om id
Activiteiten voor de jeugd
Afsteektijden vanaf 10.00 uur weer invoeren
Alcohol vrije zones
Alleen siervuurwerk
Alleen siervuurwerk geen knallen meer
Alleen siervuurwerk, inclusief pijlen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen
Beter en gerichter handhaven
Betere invallen in kampen : zwaar illegaal vuurwerk in beslag nemen
Betere voorlichting op scholen etc
Consumenten 'opvoeden' in het opruimen van de rotzooi na afsteken van vuurwerk
Controleer op scholen en platformen zoals telegram. Pak de handelaren aan.
Controleren op alcoholmisbruik
Daadwerkelijje problemen aanpakken. Vuurwerkdiscussie is een afleidingsmanouvre
De raddraaiers aanpakken.
Duidelijker en eerder aangeven waar een vuurwerkvrije zone is
Echt handhaven op afsteektijden en illegaal vuurwerk
Een andere invulling geven Muziek en licht show
Europees vuurwerk regels maken. Heb je ook minder niet legaal vuurwerk in Nederland.
Gedogen, nederlandser kan haast niet
Geen knalvuurwerk (2x)
Grenzen dicht
Handhaaf meer op illegaal
Handhaven verbod illegaal vuurwerk
Handhaving op illigaal vuurwerk.
Heftige knallen gedurende heel december voorkomen door verbieden verkoop (zwaar)
knalvuurwerk
Helaas kan de gemeente naar mijn idee niet veel meer doen dan handhaven. De iligale handel
in zwaar knalvuurwerk moet de kop in worden gedrukt dit zal toch landelijk moet worden
geregeld.
Het af steken van siervuurwerk en potten moet wel worden toegestaan, al het andere verboden
Houden zoals het is. Maar meer handhaving op afsteken buiten deze tijden. Ook voor vuren in
vuurkorven vuren op de weg etc. Dat hort niet bij oud en nieuw.
Huisarrest voor veroordeelde vuurwerkmisbruikers
Illegaal vuurwerk tegen houden en legaal vuurwerk gewoon laten
Illegale vuurwerk aanpakken
Illigale vuurwerk en raddraaiers hard aanpakken, niet de 'goede'
Ipv specifieke locaties met een vuurwerkverbod locaties waar vuurwerk mag, en de rest van
Zoetermeer vuurwerkvrij
Jknferen die al herrie schoppen een avond klok instellen
Keiharde aanpak illegaal vuurwerk
Knal vuurwerk verbieden
Knalvuurwerk verbieden
Laat burgers desnoods burgerarresten uitvoeren.
Laten zoals het is
Meer controle bij grenzen ivm illegaal vuurwerk
Meer toelaten ipv inperken. Bij meer inperking is er steeds minder vrijheid en dat werkt
averechts
Meldplicht van 3 jaar tussen 17u en 02.00u tijdens oud en nieuw voor de gene die zich
misdragen hebben met of zonder vuurwerk tijdens oud en nieuw.
Meldplicht voor iedereen die vantevoren met vuurwerk in zijn zak loopt
Meldplicht voor veelplegers
Minder dagen verkopen want kopen is afsteken blijkt ieder jaar weer
Nog meer handhaving
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Op Illegale vuurwerk meer controle en zwaardere straffen
Opsluiten raddraaiers
Opsporen illegaal vuurwerk en daders overlast
Per wijk een vuurwerkshow
Preventief meer handhavers( politie of anderszins) door de wijken laten patrouilleren.
Reageren als mensen een melding maken
Spotjes en voorlichting over letsel
Strenge controle op illegaal vuurwerk
Strenger optreden tegen raddraaiers
Terug draaien verruiming cat.1. En Scholing aanbieden i.s.m. Ouders,politie, vuurwerk
handelaren,
Totaalverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen
Verbetering voorlichting over wat wel en niet te doen als toeschouwer
Verbod knalvuurwerk en vuurpijlen.
Verbod op knal vuurwerk.
Verbod op knalvuurwerk allen siervuurwerk toelaten.
Verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen
Verbod op knalvuurwerk. Of 1 plek ver genoeg van woonwijk af en dat alleen daar
knalvuurwerk afgestoken mag worden.
Verbod op met name zwaar knalvuurwerk
Vergunnig voor afsteken
Verhogen naar 18/20jaar
Verkoop boven de 16 jaar af steken onder de 18 onder begeleiding van een volwassene
Verplicht mensen die een hogere catagorie vuurwerk willen afsteken tot het volgen van een
cursus in het gebruik hiervan. hierbij krijgt de gemeente een beeld wie in het bezit is van dit
vuurwerk en is het zeker dat ze weten hoe dit gebruikt moet worden. wordt dit niet gedaan dan
is de dader makkelijker te traceren en kan er strenger op gestraft worden inclusief het afnemen
van het certificaat waardoor het niet meer mogelijk is om dit vuurwerk aan te schaffen.
Verplichte vuurwerkbril
Voorlichting
Voorlichting op scholen, kluisjes controlen op scholen,
Vuurwerk prijzen verlagen zodat men minder snel over de grens het goedkopere en hardere
vuurwerk gaat halen
Vuurwerk zones aanvragen dat je bijvoorbeeld voor je deur mag afsteken
Wat een bullshit vraag. Jullie sturen hiermee naar een algeheel verbod.

Toelichting
•
•
•

Als de handhaving wordt verbeterd en er preventief meer zichtbaar in de wijken handhaving
aanwezig is< met de nodige bevoegdheden, geeft dat meer veiligheid en minder overlast.
Dit is een zeer negatieve vragenlijst voor degene die van de traditie van het afsteken van
vuurwerk houden!!!!!! DIT ZIJN ALLEEN MAAR NEGATIEVE ARGUMENTEN!!!
Een algeheel verbod is het slechtste wat de gemeente kan doen. En de gemeente kan ook niet
verlangen dat je dan maar verplicht naar een publieke vuurwerkshow komt kijken. Zelf
vuurwerk met familie afsteken us een totaal andere beleving!
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Een algeheel verbod is nog te handhaven. In het begin zal het nog lastig genoeg zijn, maar
omdat de omloop en verkoop verboden is (en vooral ook bezit strafbaar) zal het mogelijke
aanbod ieder jaar verder krimpen.
Gemeente heeft de plicht de gezondheid en veiligheid van de inwoners na te streven en dit
gebeurt nu niet. Harder optreden en meer handhaving zijn mogelijkheden maar de
hulpdiensten zijn hun leven dan niet zeker met de agressie tegen hen. Daarom is een verbod op
vuurwerk (knal en sier) de beste oplossing.
Heb begrepen dat politie pas komt kijken als er meerdere meldingen uit een straat komen, dan
zijn de gooiers al lang weg. Preventief en zichtbaar aanwezig zijn zou beter helpen.
Ieder jaar is er weken van te voren al overlast door hoofdzakelijk knalvuurwerk en
vernielingen.Tijdens oud en nieuw nog meer vernielingen en branden die uitbreken door dat
vuurwerk.. Het kost de gemeente kapitalen en dat moeten de bewoners uiteindelijk betalen.
Waarom moet de grote groep die er vanaf wil lijden onder de kleine groep die zo nodig door wil
gaan met afsteken van vuurwerk. Het is niet meer van deze tijd met de stikstofcrisis en milieu
problematiek. Zoveel stikstof en milieu vervuiling ieder jaar weer.
Ik denk dat alleen maar meer regels niet gaat werken. Ook is er nogal wat te doen over de
(on)mogelijkheid om te handhaven. Misschien een alternatief (ik zou niet weten wat, het hoeft
geen vuurwerkshow te zijn) bedenken dat mensen toch het gevoel van saamhorigheid geeft die
ze kennelijk zoeken. Het moet toch mogelijk zijn een gezellige avond te hebben zonder zware
explosieven?
Ik ga deze vraag niet beantwoorden. Ik word als liefhebber van vuurwerk benadeeld door deze
vraag!
Ik steek met mijn dochter en buren en kinderen voor mijn deur vuurwerk af gebeurt niks nooit
iets gebeurt. Maar omdat de politie niet kan handhaven is dat straks voorbij. Pak gewoon de
bron aan. En niet de normale gewoone burgers
Ik zou graag willen dat de wens van politie en zorgverleners (ambulance, oogarts) wordt
opgevolgd. De verkoop moet worden verboden, zodat het voor politie duidelijk is dat vuurwerk
illegaal is en zij dat niet hoeft uit te zoeken.
Illegaal vuurwerj is 365 dagen per jaar verkrijgbaar. Hierdoor hoor je vaak al vuurwerk in
oktober. De legale verkoop is de laatste 3 dagen van het jaar. De overheid moet zwaar inzetten
op het pakken van illegaal vuurwerk
Landelijk vuurwerkvrije zones instellen zoals in de buurt van : Ziekenhuizen, bejaardehuizen en
dierenparken.
Zo is het duidelijker voor iedereen.
Meer handhaving de week voor o&n. Zware straffen. Goed op kosten jagen of een paar dagen
van de straat houden als er van die bommen worden afgestoken. Opsluiten. Het is vandalisme
en milieuverontreinigend, etc.
Illegale vuurwerk bezitters preventief opsluiten
Bekendheid geven aan knalvrij stil vuurwerk
Moet gewoon beter gehandhaafd worden door politie ze doen helemaal niks aan de
overlast(voor zover deze er is) als mensen elkaar al niet een meer 8 uurtjes per jaar gunnen om
vuurwerk af te steken dan is dat wel heel erg laf
Omdat de overlast veelal het vroegtijdig afsteken is, de harde knallen van verboden vuurwerk
en de vandalisme vanwege het veel zwaardere verboden vuurwerk moet je dit ook
daadwerkelijk aanpakken. Symboolpolitiek lost het probleem niet op, maar maakt het alleen
maar erger.
Ook zou er iets van een afsteek cursus gehouden kunnen worden. Waarbij je een papiertje haalt
om af te mogensteken.
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Organiseer in elke wijk een vuurwerkshow, wat mij betreft kan dit uit de gemeentekas betaald
worden, maar ook door sponsors.
Toelichting op voorkeur 2: Meer controle op illegaal vuurwerk.
Wees als gemeente creatief, geef een grote vuurwerkshow aan het marktplein/dobbe. maak
het aantrekkelijk met standjes met Glühwein, braadworst en muzikale omlijsting tot 12 uur. om
12 uur bekenden en onbekenden een voorspoedig nieuwjaar wensen en dan de show!
Zie 2.1
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Vuurwerkvrije zones
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 om vuurwerk af te steken. Buiten
de wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden om vuurwerk af te steken. In
onze gemeente zijn een of meerdere vuurwerkvrije zones ingesteld rond de afgelopen
jaarwisseling.In Zoetermeer zijn de afgelopen jaarwisseling acht vuurwerkvrije zones
ingesteld. Het gaat om het Balijbos, het Burgemeester Hoekstrapark in Rokkeveen, het
Binnenpark De Leyens, het fiets/wandelpad langs de Oostkade in Oosterheem, het
Buytenpark inclusief het wijkpark en de sportvelden én het Aldo van Eyckpark in Noordhove.

7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije
zones in onze gemeente?
Zeer positief

(n=491)

35%

Positief

27%

Neutraal

20%

Negatief
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Zeer negatief
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Weet niet
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Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 62% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 16% van de
respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•
•

Alleen dan ook handhaven, in het binnenpark de leyens werd gewoon vuurwerk
afgestoken
Ben voor algeheel verbod op consumentenvuurwerk, maar indien er toch vuurwerk
wordt afgestoken dan liefst op zo min mogelijk plekken.
De vuurwerkvrije zones momenteel zijn te weinig en er is geen zichtbare
handhaving
De zones zijn zeer beperkt gebleven en zouden minimaal moeten worden
uitgebreid naar ALLE GROENE ZONES, ALLE SCHOOLOMGEVINGEN en CRECHES en
ALLE BEJAARDEN - EN ZIEKENHUISLOCATIES.
Heel zoetermeer vuurwerkvrij, alleen shows door gemeente toestaan
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Positief
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Helaas worden de schapen op de Juweellaan niet beschermd tijdens en voor oud en
nieuw. Arme dieren staan doodsbang in de linie! Er wordt ook vuurwerk op af
geschoten door asocialen.
Helpt dit, of trekt het juist dronken en agressieve jongeren aan? Ik herinner me een
jaar met zon zone in mijn buurt: zoetermeerse jongeren kwamen hieropaf, bleven
net buiten die zone en stonden politie te jennen...
Het instellen van vuurwerkvrije zones heeft vooral nut voor de bewustwording en
acceptatie van het proces naar vuurwerkvrije gemeente. Het effect van een
vuurwerkvrije zone heeft naar mijn inziens geen nut op het moment zelf. Het geluid
van de knallen hoor je in de verre omgeving en dus ook in de vuurwerkvrije zones.
Buiten de wettelijke toegestane afsteektijden (alles in dan een vuurwerkvrije zone)
is er ook gewoon vuurwerk.
Hoe meer hoe liever
In alle parken fietspaden vuurwerk verbod.
Indien besloten wordt om geen verbod op consumentenvuurwerk in te stellen.
Is begin voor totaal verbod
Jammer dat er binnen de woongebieden geen vuurwerkvrije zones zijn .....
Leuk, maar werkt het ook? Hoe wordt het gehandhaafd? Worden ze afgezet? Die
harde knallen hoor je toch wel ook in de vuurwerk vrije zone. Zie punt 4.
Liefst dus algemeen verbod
Liever een algeheel verbod.
Maar de geluidsoverlast gaat toch door
Maar dit heeft alleen zin als er gehandhaafd wordt.
Mijn honden durven niet naar buiten in de hele maand december, alleen maar 's
ochtends vroeg. Ik ben met hen en andere buren met honden naar Balijbos
geweest gewoon om ze uit te laten.
Mits goed gehandhaafd. Anders heeft het geen nut
Mits goede handhaving, anders heeft het geen zin.
Moet er wel gehandhaafd worden!!
Op nummer 1 staat voor mij een algeheel vuurwerkverbod.
Zie 2.1
Alleen staat het te kort en niet overal even duidelijk aangegeven. Voorlichting op
scholen zodat de jeugd het ook weet!!!
Beter stukjes vuurwerkvrij dan helemaal nergens.
Beter te controleren en te beheersen door handhavers.
Een aantal plekken zijn begrijpelijk, maar overdrijf niet.
Fijn dat er plekken zijn waar dieren veilig naartoe kunnen vluchten.
Het is positief om logische plekken toe te wijzen waar een vuurwerk afsteekverbod
gewenst is. Dat kan bij een kinderboerderij, manege en asiel zijn. Verzorgingshuizen
is aan de bewoners of zij dat wensen en natuurgebieden is ook een mogelijkheid,
maar men moet zich wel realiseren wat een vuurwerkvrije zone inhoudt. Buiten de
toegestane afsteektijden is het overal een vuurwerkvrije zone.
Ik ben het eens om de parken en bossen als vuurwerkvrije zone in te stellen.
Ik denk alleen dat dit niet afdoende is
In sommige gebieden in Zoetermeer vind ik het logisch dat er geen vuurwerk
afgestoken mag worden. Dierentehuizen, ziekenhuizen, Natuurgebieden. Daar
hoort de rust behouden te worden voor dier en mens.
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Neutraal
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Je zou er ook aan kunnen denken om één vuurwerkzone (waar het dus wel mag) in
te stellen. Ergens anders mag het niet. Ik ben voor een vuurwerkverbod, maar ik
kan me ook voorstellen dat er ergens een uitlaatklep moet zijn.
Maak bijvoorbeeld 1 woonwijk vuurwerkvrij, dan kunnen mensen die geen
vuurwerk willen daar van de jaarwisseling genieten
Maar de voorkeur gaat uit naar een algeheel verbod
Maar liever heel zoetermeer. De gewone zones hebben jet nu dubbel zo erg.
Maar niet alleen voor een paar uurtjes en meer handhaving inzetten
Meer vuurwerkvrije zones instellen. Het was verrassend dat noord-aa gebied niet
meer op de lijst stond. Wel een park in Noordhove. Dit ligt midden in de wijk waar
veel vuurwerk werd afgestoken
Op zich een goed maatregel mar ssat werkt alleen als je ook handhaaft. Daar
ontbreekt het aan in de gemeene Zoetermeer
Positief maar er zouden nog meer vuurwerkvrij zones ingesteld moeten worden
Positief mits het logisch is. Kinderboerderijen, maneges en hondenasiels worden
hierbij niet genoemd, net als plekken waar evenementen plaatsvinden en dus veel
mensen bij elkaar komen. De overlast in natuurgebieden vanwege het afsteken van
vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden is veel groter en is wat men ook graag
wil zien. Je moet je ook afvragen hoe groot de kans is dat er vuurwerk afgestoken
tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur.
Positief, want alle beetjes helpen, maar het helpt niet echt. Het gehoor van dieren
reikt veel verder dan een bepaalde vuurwerkvrijer zone.
ik vind het een bijna-loze maatregel, waar we dan blij mee moeten zijn, maar wat in
het grote geheel helemaal niet of nihil helpt.
Vooral tbv dieren
Vuurwerk vrij zone's heeft niet zo heel veel zin met knalvuurwerk omdat als men in
een vuurwerk vrije zone is b.v in Westerpark enz. dan kan er in de woonwijk
gewoon geknalt worden en dat horen angstige dieren in het park ook gewoon, dus
zo vuurwerk vrij is het dan niet.
Wordt alleen niet gehandhaafd
Zolang het bij bossen blijft. Dit is mijns inziens al iets waar je vanuit normen en
waarden niet af gaat steken.
Als er alleen wordt gehandhaafd in deze gebieden, mag het van mij achterwege
blijven, deze zones.
De ingestelde vuurwerkvrije zones waren vooral parken en buitengebieden. De
overlast doet zich echter vooral voor in de woonwijken.
De ingestelde zones hebben hun nut gehad.
Erg beperkt effect.
Het idee lijkt sympathiek. Het slaat echt nergens op. Helaas. De overlast naast een
park is welhaast net zo groot als elders in de stad. Er is geen mens of beest dat in
een vuurwerkvrije zone op haar/zijn gemak is.
Het lijkt mij niet meer als normaal om in parken geen vuurwerk af te steken... daar
kan niemand er van genieten....
Liever een algeheel verbod
Liever totaalverbod op alle vuurwerk!
Vind het prima als er in parken geen vuurwerk afgestoken mag worden. Maar wil
geen vuurwerkvrije zones in woonwijken
Werkt niet, wordt toch vuurwerk afgestoken
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Negatief

•
•

Zinvol in buurt van parken e.d., maar niet de oplossing voor woonwijken.
Zo lang het in samenspraak gaat met de burgers heb ik er geen probleem mee

•

Alleen bij bijvoorbeeld een ziekenhuis. Het verbieden bij zorgcentrums vind ik
onzin. Niet iedereen in het zorgcentrum zit daar op te wachten.
Daar wordt door jongelui geen rekening mee gehouden
Dat helpt totaal niet want er wordt helemaal niet gehandhaafd
Handhaving blijft in alle situaties een probleem
Het wordt nauwelijks gehandhaafd. Dit is ook vrijwel onmogelijk. Wij gingen met
onze hond naar een vuurwerkvrijezone, maar hij durfde daar nog niet te lopen,
omdat het knallen vanuit de andere wijken te horen is. Ik heb het over de zaterdag,
de zondag , de maandag , oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. Het was gewoon een
rottijd voor ons huisdier en voor ons.
Parkje in Noordhove was zogenaamd vurwerkvrije zone. Het stond de heledag
blauw van de rook. Handhaving is meest belangrijk zonder dat hebben allerlei
geboden geen zin
Valt niet te handhaven. Beperk afsteken tussen 00.00 - 02.00
Want onzin, zie v raag 4

•
•
•
•

•
•
•
Zeer
negatief

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Weet
niet

•
•
•
•

Algeheel verbod.
Bos is prima maar verder moet het niet gaan.
Dat valt niet te handhaven. Het gebeurt toch. De borden zijn overigens ook wel erg
klein en onopvallend en onduidelijk over gebiedsgrenzen.
De door de gemeente ingestelde vuurwerkvrije zones zijn naar mijn mening "fake".
Te klein, te weinig en geen handhaving. Ze dienen alleen als excuus: om te zeggen
dat men er iets aan doet.
Voorbeeld: De Benthuizerplas is een vogelgebied, maar was geen vuurwerkvrije
zone. Met oudjaar ( en dagen er voor) geen vogel te bekennen.
Laat de gemeente eens echt wat doen!!!
De hele gemeente moet vrij van vuurwerk worden
Dit is een zeer negatieve vragenlijst voor degene die van de traditie van het
afsteken van vuurwerk houden!!!!!! DIT ZIJN ALLEEN MAAR NEGATIEVE
ARGUMENTEN!!!
Er waren te weinig zone’s
Gaat nergens over.
Heeft geen zin, helemaal verbieden, zeker voor de dieren!
Ik ben voor totaal verbod.
Makkelijker te handhaven bij totaalverbod. veel duidelijker voor iederen
Onzin maatregel die 8 uur per jaar gaat iemand echt niet in een natuurgebied
knallen.
Totaal zinloos, of verwacht men dat ik ergens in een parkje ga zitten zodat ik geen
last heb van het vuurwerk, het lijkt de omgekeerde wereld wel aan het worden
Wordt niet gehandhaafd
De politie kan dit niet handhaven
Ik was niet op de hoogte van de locaties van de vuurwerkvrije zones.
Ik woon zelf niet in zo'n zone, maar heb wel het idee dat het moeilijk wordt door
een lappendeken van "hier wel, maar daar niet".
Zie toelichting vraag 8
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8 Zou u tijdens de volgende jaarwisseling weer vuurwerkvrije
zones in onze gemeente willen?
Ja zeker

(n=491)
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Liever niet
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Weet niet

8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Zou u tijdens de volgende jaarwisseling weer vuurwerkvrije zones in onze gemeente
willen?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ja zeker".

Toelichting
Ja zeker

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

Algeheel Vuurwerkverbod is de beste optie !
Alleen een gemeentelijke vuurwerkshow
De bestaande zones waren al prima.Meer zijn niet nodig
Een (1) vuurwerkvrije zone, namelijk de hele gemeente!!!
Heel zoetermeer vuurwerkvrij, alleen shows door gemeente toestaan
Het geluidoverlast duurt de hele maand december, nog steeds 's nachts, tot 20
januari. Vuurwerkvrije zones zijn maar een druppel maar beter dat dan niets doen
tegen de overlast.
Ik werk in De Morgenster. Veel van onze bewoners hebben erg veel last gehad van
het vuurwerk afgelopen jaar.
Dus ook graag vuurwerkvrije zones rond verpleeg- en verzorgingstehuizen.
Ik zeg er natuurlijk geen nee tegen, maar zie hierboven.
In groengebieden en bij kinderboerderijen.
Indien er geen vuurwerkverbod komt
Liefst consumentenvuurwerkvrij.
Liever geen vuurwerk meer!
Liever helemaal geen vuurwerk
Liever nog algeheel verbod op afsteken van vuurwerk
Maak van zoetermeer 1 grote zone
Maar dan wel zoals bij vraag 7 ingevuld
Maar een algeheel verbod heeft de voorkeur.
Maar liever algeheel vuurwerkverbod
Maar liever helemaal verbieden
Maar zoals eerder aangegeven liever een totaalverbod
Zie toelichting vraag 7
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Misschien

•

Zoals hiervoor aangegeven op logische plekken.

•
•
•
•
•
•

Alleen wanner er voldoende handhaving is, anders heeft het geen zin
Ik heb er dit jaar niets van gemerkt. Het geeft ook meer onduidelijkheid
Ja maar niet in de woonwijken
Liever algeheel verbod op alle vuurwerk
Liever een algeheel verbod
Liever geheel verbod consumentenvuurwerk. Dit kan niey meer nu stiksyof en
fijnstofdiscussie wordt gevoerd. Ik adem het wel ongevraagd in.
Openbare ruimte, bij scholen en winkelcentra
Vraag me af of het nut heeft geknal gaat door vuurwerk vrije zone's been.

•
•
Liever
niet

•
•
•

•

Algeheel vuurwerkverbod
Alleen rondom verzorgings tehuizen en ziekenhuizen
Dit is een zeer negatieve vragenlijst voor degene die van de traditie van het
afsteken van vuurwerk houden!!!!!! DIT ZIJN ALLEEN MAAR VRAGEN TEGEN
VUURWERK EN ZEER NEGATIEF!!!
Helemaal afschaffen
Ik ben een groot voorstander van een totaal verbod voor consumenten.
Ik ben voor een totaal verbod. Moet ik dan de hele avond/nacht in het park gaan
zitten om geen overlast te hebben?
In alle parken moet een vuurwerk verbod komen. verder niet
Moet wel worden gehandhaved
Nee, ik wil een totaalverbod!
Nergens voor nodig dit is voldoende anders ga je de overlast verplaatsen en word
het op de randen van de zone alleen maar gevaarlijker.
Vrije zone zijn niet meer nodig bij een geheel verbod op consumentenvuurwerk en
illegale rommel
Vuurwerkvrije zone lag dit jaar midden in woonwijk. Totaal nutteloos

•
•
•
•

Algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.
Ben voor een algemeen verbod van vuurwerk.
Geen mening. ben voor het volledig afschaffen van vuurwerk !
Zie antwoord op vraag 7

•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet
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8.1 Op welke plaats zou u graag een nieuwe vuurwerkvrije
zone zien?

Op de huidige locatie

(n=347)
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Op een nieuwe locatie:
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Weet niet
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Op vraag "8.1 Op welke plaats zou u graag een nieuwe vuurwerkvrije zone zien?" antwoordt 35% van
de respondenten: "Op een nieuwe locatie:".

Op een nieuwe locatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALLE GROENE ZONES, ALLE SCHOOLOMGEVINGEN en CRECHES en ALLE BEJAARDEN - EN
ZIEKENHUISLOCATIES.
Alle natuurgebieden in zoetermeer en alle probleemwijken in Zoetermeer
Alle parken
Alle parken en bossen.
Alle parken en natuurgebieden
Alle parken groot en klein sowieso geen vuurwerk.
Alle parken. Noord aa. Stadshart.
Alle wijkparken
Alle winkelcentra en fietspaden
Alle woonerven
Alleen bij kinderboerderijen, maneges, hondenasiels en waar veel mensen bij elkaar komen.
Benthuizerplas!!
Bentwoud
Bij alle parken, honden losloopgebieden en winkelcentra.
Bij De Morgenster (verpleeg- en verzorgingstehuizen)
Bij de natuur gebieden.
Bij gemaal de Leyens, Noord Aa vogels zijn panisch bij vuurweek
Bij speeltuintjes
Bijna overal
Bos en parken en straten
Buytenwegh
Centrum oost
Centrum Zoetermeer
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Daar waar bevolking dat wenselijk acht
De gehele gemeente Zoetermeer
De gehele gemeente.
De gehele stad
De leijens
De Wijdse Weide
Dijk Buytenpark meerpolder
Dijk meer-en geerpolder, Noord-AA gebied
Dorp / centrum
Een grotere cirkel rondom de show van de gemeente
Geheel verbod
Geheel zoetermeer (2x)
Geheel Zoetermeer
Geheel Zoetermeer.
Gehele westerpark en Heempark oosterheem
Heel het noord aa gebied en de vaart ernaartoe
Heel rokkeveen
Heel Rokkeveen
Heel zoetermeer (2x)
Heel Zoetermeer (2x)
Heel zoetermeer vuurwerkvrij, alleen shows door gemeente toestaan
Hele gemeente? Nee sorry ik weet t niet zo snel
Hele gemeente.
Hele stad!
Hertenkamp rokkeveen
Het hertenkamp in Rokkeveen
In alle parken in Zoetermeer
In alle straten, alleen afsteken op aangewezen plaatsen
In de woonwijken
In een straal van 5 km op alle (stads parken)
In en rondom de natuurgebieden
In mijn eigen straat.
In mijn wijk
In oosterheem. Waar in nov ook een show is
Langs het hele Heemkanaal en winkelcentra
Liefst overal
MEDEACHOUW EN OMGEVING
Meerpolderdijk, NoordAa gebied, winkelcentra en speeltuinen
Meerpolderdijk, was vorig jaar wel vuurwerkvrij en dit jaar niet.
Meerzicht
Mijn eigen woonwijk
Noord AA
Noord aa gebied
Noord Aa gebied
Noord-AA
Onder viaducten van de randstadrail
Ook in parken
Ook in woongebieden, zoals winkelcentra, kleine parken waar mensen honden uitlaten
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Oosterheem
Oosterheemplein.
Op de Dobbe plas en verder nergens
Op de plekken waar veel droken jongenlui heen gaan, die zich niet kunnen gedragen
Op de vuilnisbelt ver weg van bewoond gebied waar niemand er last van heeft
Overal (6x)
Overal, algheel verbod, m.u.v. 00.00 - 02.00
Oversl
Plassengebied Noord-A en Benthuizerplas
Rokkeveen (2x)
Rokkeveen op bepaalde plaatsen
Rond alle horecagekegenheden in de Dorpsstraat en het Stadshart
Rond de kinderboerderijen
Rondom het Heemkanaal
Rondom verpleeg- en ziekenhuizen
Rondom winkelcentra
Seghwaert (2x)
Seghweart
Sowis rond die arme schapen maar ook elk park in de gemeente. Staan de schapen vlak naast.
Al die arme dieren die niet weten waar ze het zoeken moeten in de parken. Vogels helemaal in
paniek. En er is vrijwel geen handhaving
Stadshart
Strasspad, basketbal veld
Tevens meer in de woonwijken
Waar mensen het willen
Westerpark (4x)
Wij wonen aan het Balijbos, dit is een vuurwerkvrije zone. Daar hebben we niets van gemerkt.
Dagen van te voren werd er op de parkeerplaats voor de manege & Balijhoeve gewoon
vuurwerk afgestoken en ook in het bos. Dat gaat tot heden door. Iedere dag wordt er in het bos
nog steeds vuurwerk afgestoken.
Wijk Noordhove
Wijk Rokkeveen
Wijk Seghwaert
Winkel gebieden
Winkelcentra
Winkelcentra, bij verzorgingshuisen
Winkelcentrum Leidsewallen + parkeerplaats Patrijzenveld
Winkelcentrum Oosterheem
Zoetermeer
Zoveel mogelijk locaties.
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Toelichting
Op de
huidige
locatie

•

Op een
nieuwe
locatie:

•

•
•
•
•
•

•
•

•

Weet niet

•
•
•
•
•
•

•
•

Alle natuurgebieden sowieso. Maar in het bijzonder: afschaffen particulier
vuurwerk.
Dorpsstraat, basisscholen
En uitbreiden
Meerdere locaties elk station
Voor de dieren
Zie vraag 7 reactie
Er wonen daar veel ouderen in de flats rondom. Bij het afsteken van vuurwerk
wordt het geluid weerkaatst tussen de gebouwen. Dat zorgt voor veel
schrikreacties
Standaard in alle parken groot of klein
Zie 2.1. opvallend is dat juist in gebieden waar weinig mensen wonen, zoals
parken, vuurwerkvrije zones zijn in gericht. is dat omdat een konijn anders zou
kunnen schrikken?? Is dat belangrijker dan een medemens de stuipen op het lijf
jagen? Ik zou kiezen voor een paar grote parken, een eind van de woningen. Dan
ook minder kans op ongelukken bij toeschouwers.
Zonder een algeheel verbod is dat onwaarschijnlijk. Echter, ik zou pleiten voor het
omgekeerde: overal verboden, behalve op specifieke plekken waar je wel mag
afsteken. Bijvoorbeeld, net buiten de stad.
Algeheel Vuurwerkverbod
Een gemeentelijke vuurwerkshow in park
Héél zoetermeer
Het is voor mijzelf niet nodig, dit moet bepaald worden door mensen met
bijvoorbeeld gezondheidsproblemen
Nerens meer vuurwerk.
Sommige plaasten is het logisch dat het een vuurwerkvrijezone is. Alleen weten
mensen niet dat het alleen 31 vanaf 18uur tot 2uur afgestoken wordt ik denk dat
in die tijd alle mensen thuis zijn en in die zone op de afsteek moment weinig
mensen zijn die daar vuurwerk afsteken
Voor nu voldoende zones
Zie toelichting vraag 8
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De gemeente heeft de grenzen van de vuurwerkvrije zone aangegeven.

9 In hoeverre was voor u de grens van de vuurwerkvrije zone
duidelijk?
Zeer duidelijk

(n=489)

7%

Duidelijk

20%

Neutraal

26%

Onduidelijk

17%

Zeer onduidelijk

13%

Weet niet

17%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "9 In hoeverre was voor u de grens van de vuurwerkvrije zone duidelijk?" antwoordt in
totaal 27% van de respondenten: "(zeer) duidelijk". In totaal antwoordt 30% van de respondenten:
"(zeer) onduidelijk".
Het meest gekozen antwoord (26%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
duidelijk

•
•
•

Duidelijk

•
•

Neutraal

•
•
•
•
•
•
•
•

Maar ik ga toch weg.
Van te voren gekeken of in de wijk waar mijn ouders wonen wel of niet
afgestoken mag worden.
We steken sowieso alleen bij ons huis af.
Maar zie beantwoording vraag 7: het geluid blijft niet beperkt tot de
vuurwerkvrije zone.
Omdat ik geen vuurwerk afsteek heb ik me daar niet erg in verdiept.
Heb mij er voorafgaand aan de jaarwisseling niet in verdiept.
Heeft geen zin,
Ik heb er niet naar gegeken omdat het ook niet in de buurt was waar ik woon
Ik las het toevallig in de krant die toen weer even een paar weken bezorgd werd
en nu wederom al langere tijd niet. Niet bij elke ingang een duidelijk bord.
Ik merkte dat ik niet helemaal in een vuurwerkvrije zone kon lopen om de show
bij de dobbe te zien. Heb me toen niet bekommerd om details.
Ik was niet op de hoogte van de vuurwerkvrije zone
Ik weet dat de locatie in mijn wijk vuurwerkvrij is, maar de grenzen ervan zijn mij
niet opgevallen. Ik weet dit via social media. Net als deze enquête.
Was er niet van op de hoogte
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Onduidelijk

•
•
•
•

•
Zeer
onduidelijk

•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt toch afgedtokrn en nauwelijks opgetreden
Geen borden bij buythenpark, verder geen idee waar t was
Ik wist dat ze er waren maar niet waar
Ik wist niet dat ze er waren, maar heb ook niet gemerkt dat ze de
vuurwerkliefhebbers hebben weerhouden van het afsteken. Voor zover mij
naderhand bekend werd hebben in de desbetreffende buurten de bewoners
toch kunnen genoieten van het vuurwerk, zonder last ervan te hebben.
Stond bij Balijbos slecht aangegeven
Borden met uitleg waren schaars en als ze er al waren werden ze vaak gesloopt.
Geen handhaving voor de verboden gebieden en dus gebeurde het alsnog.
Gemeente leek slap de afgelopen jaarwisseling.
Bordjes zijn pas laat opgehangen en mogen wat groter en duidelijker
Dit is een zeer negatieve vragenlijst voor degene die van de traditie van het
afsteken van vuurwerk houden!!!!!! DIT ZIJN ALLEEN MAAR VRAGEN TEGEN
VUURWERK EN ZEER NEGATIEF!!!
In het Hoekstrapark staan geen borden, hierdoor ziet de jeugd of diegene die het
vuurwerk af wilt steken niet dat het een vuurwerkvrije zone is
Nergens gezien waar vuurwerkvrije zone was
Waren er vuurwerkvrije zones dan? staat nergens duidelijk gecommuniceerd.
Zou niet eens weten waar deze zones waren of hoe ik dit kon weten?
Binnen gebleven, geen idee waar de vuurwerkvrije zones -als die er al überhaupt
in Zoetermeer waren- zijn geweest. Wel via de media begrepen dat ook daar
waar ze wel waren amper werd gehandhaafd.
Geen idee nvt
Geen idee steek alleen voor mijm eigen huis af samen met de buren weet dat
het daar mag dus heb mezelf er niet in verdiept
Geen mening zie mijn antwoord bij vraag 10
Ik heb me er niet mee bezig gehouden
Niet echt in verdiept omdat ik er zelf geen in de buurt had.
Niet gezien, was niet in zoetermeer
Steek geen vuurwerk af, dus niet actief mee bezig geweest
Vorig jaar was er een vuurwerkverbod in het Westerpark. Heel vreemd dat dit
voor 2019/2020 niet weer is ingesteld. Maar de jeugd heeft wel de mogelijkheid
om het Westpunt in de fik te steken.
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10 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.)
(n=445)
2,2

3,1

3,6
3,9

Niet, ik ben tegen
vuurwerkvrije zones

Via raamposters

Via plattegronden op
posters die in de stad
worden opgehangen

Via borden bij de
betreffende zones

3,8

Andere manier

3,8

Via lokale radio

3,3

Via een artikel in de
(lokale) krant

2,4

Via internet en sociale
media

90%
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Aan de hand van vraag "10 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" zijn de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Via borden bij de betreffende zones (2,2);
2. Via internet en sociale media (2,4);
3. Via plattegrond op posters die in de stad worden opgehangen (3,1).

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

Abri
Algeheel verbod (2x)
Algeheel vuurwerkverbod
ALLE MEDIA
Ben voor volledig afschaffen van het vuurwerk alleen daarover wil ik wel een mening geven
Bij verkoop vuurwerk een folder met regels verstrekken, ter plekke laten lezen en laten
tekenen dat de regels gelezen zijn en dat persoon in kwestie zich eraan houden zal. Bij
overtreden flink optreden.
Bij verkooppunten een folder meegeven
Bij winkelcentra
Brieven aan bewoners in de buurt van de locatie
Buurtapps?
Dit is een zeer negatieve vragenlijst voor degene die van de traditie van het afsteken van
vuurwerk houden!!!!!!
Flyers diue men meekriojgt bij de verkooppunten vuurwerk
Folders in de bus en verplicht om bij vuurwerk verkoop punten posters op te hangen en bij
iedere bestelling foldertje meegeven en houdt het makkelijk alle parken en fietspaden niet dit
park wel en die niet. Geen borden of posters deze worden gesloopt en bespoten
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folders om uit te delen aan overtreders en hun vriendjes bij vertrek van politiebureau na
betaling van hoge boete
Geen
GEEN VUUREWERK MEER!!!
Geen vuurwerkzones.
Geen zones
Gemeentelijke post huisadres
Handhaving (2x)
Heel zoetermeer vuurwerkvrij, alleen shows door gemeente toestaan
Helemaal geen vuurwerk
Het artikel moet een duidelijke plattegrond laten zien. Dus niet alleen tekst.
Kijhard optreden
Landelijk verbod
Niet (2x)
Omroep West
Post
Verplichte bijlage bij de aanschaf van vuurwerk
Via scholen. Het is vooral de jeugd die rondloopt met vuurwerk.
Vuurwerkverbod is m i enige optie

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De aanwijzingen moeten vooral ter plaatse goed zichtbaar en duidelijk zijn.
Dit gaat niet werken. Maak dan zones waar het wel mag
Dit is een zeer negatieve vragenlijst voor degene die van de traditie van het afsteken van
vuurwerk houden!!!!!! DIT ZIJN ALLEEN MAAR VRAGEN TEGEN VUURWERK EN ZEER
NEGATIEF!!!
Duidelijke borden bij begin en einde zones, daar meer toezicht (WAS?)
Ik ben voor totaal verbod.
Jongeren onder de aandacht brengen
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een mobiel.
Vuurwerkvrije zones is niet nodig bij een algeheel verbod.
en makkelijker te handhaven.
de overlast zit niet op het moment van jaarwisseling, maar om al die weken er voor en dagen
erna. los vuurwerk is veel erger dan 1 moment van vuurwerk.
Weg met die troep
Zoals al gezegd; een vuurwerkvrije zone klinkt sympathiek, maar de 'naam' dekt de lading van
geen kanten! De ondervonden overlast in een dergelijke zone is nagenoeg net zo groot als er
buiten. Ook in het Hoekstrapark mocht ik een (weliswaar uitgedoofde) vuurpijl ontwijken. De
geluidsoverlast was er nauwelijks minder.
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Centrale vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd.

11 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow
georganiseerd zou moeten worden?

Ja

(n=489)

58%

Nee

31%

Weet niet

10%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "11 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 58% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Alleen als daarbij geldt dat er geen enkel consumentenvuurwerk afgestoken mag
worden
Als er een algeheel verbod komt wel. Zo blijft de traditie in stand. Maar dit zouden ook
meerdere kleine shows kunnen zijn in de wijken. Waardoor het voor meer mensen
toegankelijk wordt. Als siervuurwerk blijft toegestaan, dan lijkt mij dat de gemeente
het geld beter kan inzetten op bijvoorbeeld veiligheid en handhaving.
Bij een verbod op consumentenvuurwerk.
Dat geeft natuurlijk nog steeds overlast voor milieu en dieren maar misschien als
overgang...?
Dit omdat mensen anders het verbod niet zullen accepteren
Geef het volk brood en spelen.
Hebben jullie welee
ns gedacht aan een lichtshow met drones. Dit ziet er werkelijk geweldig mooi uit,
belast het milieu niet
en maakt geen lawaai.
Het geld dat wordt bespaard op vernieling bij een algeheel vuurwerkverbod en
handhaving hierop kan prima geinvesteerd worden in zo'n lichtshow.
Ik ben geen voorstander meer van vuurwerk, iedere keer de overlast, gevaar, stress,
schade en slachtoffers. Een centrale vuurwerkshow lijkt me dan nog de beste oplossing
om al die idioten met knalvuurwerk ergens heen te dwingen.
Ik ben van mening dat er nu al gestart moet worden met het organiseren van een
vuurwerkshow. Dit om nu al een alternatief aan te bieden naast het zelf afsteken.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nee

•

•
•

Wachten tot er een landelijk verbod is gaat niet werken men gaat dan echt opzoek
naar vuurwerk vanuit het buitenland. Ik denk dat er een groep is die wel een show wil
bekijken en geen vuurwerk koopt maar de andere groep vuurwerkliefhebbers wil toch
wel zelf afsteken. Die laatste groep geeft niet de overlast maar de groep met vuurwerk
dat nu al verboden is is het probleem. Een vuurwerk verbod gaat daar geen verschil in
maken.
Ik gun de liefhebbers een gezellige en veilige vuurwerkshow
Ik zou het op twee plekken doen. Een die om 00:00 start en één die om 00:30 start.
Om 00:00 is het eerst tijd voor de familie en je hebt tijd nodig om op een dergelijk plek
te komen.
In plaats van consumenten vuurwerk, niet als extra bovenop
Ja, maar alleen ter vervanging van burger vuurwerk (dus indien er een geheel
vuurwerkverbod in de rest van de stad geldt). Het is natuurlijk niet de bedoeling dat
we dubbel op gaan krijgen.
Jazeker, maar dan elke wijk een show, daar mag best wat kosten.
Je ziet in de andere gemeentes dat dit ervoor zorgt dat een groot gedeelte liever naar
de show komt kijken inplaats van zelf vuurwerk af te steken, hierdoor wordt meer rust
gecreerd zonder dat mensen de keuze verliezen over hoe ze het nieuwe jaar willen
vieren.
Liefst bv 3 verdeeld over de stad.
Liefst per wijk een centrale show.
Locatie bekend en voor ieder toegankelijk alsook op een centraal punt en beter
controleerbaar.
Misschien zelfs op meer dan 1 centrale plek een vuurwerkshow.
Naast de verkoop van consumentenvuurwerk
Op zich leuk, een centrale show, maar met jonge kinderen zou ik er toch niet
heengaan.
Prima voor wie het wil. Maar daarbij ook gewoon consumentenvuurwerk behouden
Prima, maar niet iedereen kan of wil vanuit huis (met bezoek!) naar het centrum
reizen.
Voor de mensen die niet met geld om kunnen gaan maar vuurwerk wel boeiend vinden
prima oplossing
Voor diegenen die niet zelf af willen steken is dit een prima alternatief. Voor diegenen
die het zelf willen afsteken is dit niet interessant, net als ouders die niet met hun
kinderen naar drukke plekken willen gaan tijdens de jaarwisseling.
Welke geschikte locatie? Hoeveel gemeentegeld is er beschikbaar, welke handhavers
beschermen de beziger?
Zo lang mensen dat fijn vinden , waarom niet ?
Als je tegen een hondenliefhebber zegt dat hij 1 keer per jaar naar een hondenshow
mag gaan kijken word je uitgelachen, en terecht.
Hetzelfde geld voor een centrale vuurwerkshow.
Wat zoiezo niet haalbaar is kwa geld en bedrijven die een show geven.
Altijd ellende met al die dronken mensen bij elkaar. iedereen gaat ook rijden met
drank op
Deze show trekt hofdzakelijk mensen die viuurwerk mooi vinden maar niet zelf
afsteken.
Dus zonde van je geld.
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•
•
Weet
niet

•

Dit is een makkelijke bezuinigingspost. Elk jaar minder voor vrij maken en dan ineens is
het er niet meer.
Het gaat om de illegale zooi die afgeschaft en waarop gehandhaafd moet worden. Het
gewone vuurwerk laten bestaan.
En waar moet die mensenmassa heen, hoe krijg je ze thuis zonder vechten etc. Dan ga
je een deel van de stad overlast bezorgen.
Het gaat om handhaven, boetes uitschrijven, oppakken en inbeslagnames. Ga daar
eerst mee aan de slag en doe niet zo lief tegen overtreders
Ga mn belastinggeld maar aan iets nuttigs uitgeven, zoals armoede bestrijding en
criminaliteit.
Heb geen zin om in de kou daar te moeten gwn je vuurwerk afsteken voor de deur en
dam kan je lekker weer naar binnen als het te koud wordt staan en krijg je alleen maar
rottigheid van ik zie me kinderen niet daar zo staan met al die gekken mensen en
dronken mensen
Hoe gaan jullie dat realiseren? Met zijn alle bij de Dobbe? Jullie kunnen een bevrijdings
festival al niet vlekkeloos laten verlopen, en dan is de rest van de stad rustig. Hoe ga je
dat doen met je handhaving? Want dan kan ik in de rest van Zoetermeer knallen want
alle politie is daar.
Ik ben een keer naar de Dobbe gegaan. Ongezellig en kort. Geen trekker van publiek.
Misschien als er een feest zoals 5 mei zou worden georganiseerd. Maar anders gaan
mensen echt hun wijk niet uit.
Ik ga zelf niet rond die tijd over straat en zeker niet met kinderen
Ik heb samen met mij zoon genoten hij is 1.5jaar oud. De heletijd woow/kijk/die. Dat
ga ik niet bij een vuurwerkshow doen. Te veel mensen en ik zie niet zitten om met
20%van de zoetermeerders bij de dobbe te staan
Ik vind dat niet veilig. Als ik met mijn 2 kleine kinderen vuurwerk wil kijken tussen
dronken en agressieve mensen
Ik vind dit geldverspilling, geef het uit aan extra handhaving
Is heel leuk maar kost voor het aantal mensen en handhaving teveel geld. Tevens is die
niet de oplossing voor een totaal verbod..zou never nooit met me kinderen tussen
dronken medemens en illegaal vuurwerk willen staan.
Kan om grote vechtpartijen en ongeregeldheden is groot omdat 9 van de tien
personen onder invloed zijn
Kijken naar vuurwerk is niet hetzelfde als afsteken. Porno kijken is ook leuk maar zelf
doen is heel wat leuker en anders. Daarnaast zit niemand er op te wachten om midden
in de nacht met kinderen tussen een dronken menigte te gaan staan voor een showtje
van 10min van belastinggeld.
Liever niet, alleen als het niet anders kan.
Te duur, te veel drukte en niet iedereen kan aanwezig zijn. Er zullen ook mensen zijn
dje onrust stoken in de menigte
Te veel geld in tijden dat overal op bezuinigd moet worden, geen zorg 95 jarige en wel
vuurwerk klopt niet.
Veel te gevaarlijk om veel mensen bij elkaar te hebben vooral mer de terrorisme
tegenwoordig!
Wie betaald dit?
Zonde van het geld steek maar in handhaving.
Als consumentenvuurwerk verboden wordt wel. Als dat niet zo is is het niet nodig. Er is
al volop vuurwerk dan.
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Als een algeheel verbod niet lukt dan is wat mij betreft een beperkte centrale
vuurwerkshow ok .
Dat zou een mogelijkheid zijn.
Er zou wel een centrale vuurwerk show gegeven kunnen worden zoals ze nu al op het
marktplein doen. Maar als er een algeheel verbod op vuurwerk zou komen, dan zou
iedereen het recht hebben om naar een vuurwerkshow te gaan. Hoe ga je dat doen
voor alle zoetermeerders.? Er passen op het marktplein nooit minimaal 50.000
mensen. Dan zou er in elke wijk zoiets door mensen georganiseerd moeten worden in
goed overleg met de gemeente. Dan kan iedereen een steentje bijdragen aan een leuk
feest.
Evt met leuke kraampjes en barretjes plus een lekkere dj die samen aftelt en dan nog
een half uurtje doorgaat.
Het heeft niet mijn interesse, maar ben er niet tegen.
Het is leuk als er veel mensen naar toe gaan, maar het moet zeker geen alternatief
worden voor het zelf afsteken van vuurwerk.
Ik ga toch de deur niet uit
Voor de mensen die dat willen is het leuk maar ik ga er met m'n kids niet heen
Voor veel mensen zal een centrale show een terkpleister zijn, maar ik zou er niet
speciaal naar toe gaan.
Wanneer er zo'n show zou komen in plaats van het elders afsteken van vuurwerk, dan
zou dat mooi zijn. Maar in de praktijk zal zo'n show - bij onvoldoende handhaving van
een vuurwerkverbod elders - het probleem naar mijn idee niet oplossen.
Zou kunnen zonder extra imperkingen van de regels zoals ze nu zijn uiteraard waar
mensen verzamelen een verbod op afsteken vuurwerk ivm veiligheid
Zou leuk zijn als er genoeg pyro bedrijven zouden zijn... maar ja
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Tot slot
12 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om
vuurwerk?
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat

(n=489)

43%

Het instellen van een of meerdere vuurwerkvrije
zones
Speciale vuurwerkzones binnen de gemeente waar
je wel mag afsteken, verder niet
Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern
waar ik woon

2%
5%
31%

Helemaal geen vuurwerk

14%

Anders

5%

Weet niet
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Aan de hand van vraag "12 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" zijn
de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat (43%);
2. Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon (31%);
3. Helemaal geen vuurwerk (14%).

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

1 centrale show in het centrum met evt feest / dj voor de jeugd en jongeren
1 vuurwerkshow door de gemeente
1 vuurwerkshow, maar niet in de dorpskern.
Alleen siervuurwerk toestaan
Alleen siervuurwerk. Kopen en afsteken vanaf minimaal 18 jaar. Verkoop misschien alleen later
op de dag, alleen ophalen. Meer handhaving, ook buiten de wettelijke afsteektijden.
Vuurwerkvrije zones voor dieren. Kortere tijdvak waarin afgestoken mag worden.
Een combinatie van genoemde voorstellen
Elke wijk een show
En zwaardere geldstraffen bij afsteke waar veel dieren en mensen zijn n in winkel centra e.d.
Geen knalvuurwerk, alleen siervuurwerk omdat dit mooier is tegemoet komt aan diegene die
wel willen afsteken en dit wel pas als het donker is word afgestoken, dus minder overlast
overdag enz.
Gewoon good old sterretjes en veel prosecco
Gewoon in je eigen straat en na afloop opruimen die handel.
Heel zoetermeer vuurwerkvrij, alleen shows door gemeente toestaan
Het zelf mogen afsteken en vastleggen van vuurwerk.
Ik denk dat we langzaam moeten afbouwen en steeds verder vuurwerk verbieden. eerst grote
dingen. je zou het kleine vuurwerk wat in supermarkten word verkocht nog moeten toestaan.
Knal vuurwerk verbieden
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Laten zoals het is
Lichtshow met drones
Op een centrale punt
Precies de tijden aanhouden van het mogen afsteken van vuurwerk. Dit afgelopen tijd was
gewoon het ergste 29 Dec al begonnen met die knallers t/m de volgende dag het hele
nieuwjaarsdag. Niet normaal meer. Eerste jaar dat ik er erg last van had. Ik als niet snelle
klaagende persoon.grrr...
Raddraaiers van de straat gehaald en 3 jan pas weer vrijgelaten... dan kan iedereen een beetje
normaal doen wat leuk is.
Verbod en zeer streng straffen bij het in bezit hebben en afsteken van knalvuurwerk en
vuurpijlen
Verschillende vuurwerkshow's door de Gemeente
Vuurwerk is traditie.
Vuurwerk zelf afsteken ok maar alleen binnen de bepaalde uren
Zie antowoord op vraag 11

Toelichting
Zelf vuurwerk
afsteken,
gewoon in je
eigen straat

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Dat mensen zich gedragen. Ook tegen de hulpverleners, die toch al onder
druk staan wegens personeelstekorten. Dat is het grootste probleem met
de jaarwisseling.
Ik snap goed dat vuurwerk in verkeerde handen een gevaarlijk wapen wordt
waarmee mensen zichzelf en anderen onnodig in gevaar brengen.
En de goeden zullen helaas altijd onder de slechten moeten lijden... Dus ik
ben zeker niet tegen een algeheel verbod.
Geeft de mooiste sfeer alleen met vriendne en familie en kleine kinderen
die na een uurtje weer lekker naar bed kunnen zonder over de straten heen
te moeten en door de menigte heen moet
Ik ga ervan uit dat er nog genoeg gezod verstand bij de mensen is om de
grens aan te houden. Enkele idioten zul je altijd houden, hoewel met de
groei van de bevolking het aantal idioten ook toeneemt. Handhaving blijft
crucial.
Ik heb een behoorlijke overlast van honden stront op de stoepen van
Zoetermeer. Worden die viervoeters ook verboden? Of gaat daar over
gepraat worden. Dit is namelijk 1 grote heksen jacht met die tiefus
burgemeester die heel Zoetermeer kapot maakt. Slaat nergens op.
Ik steek sierpotten af. Ik ben de enige in de straat die afsteekt
Maar ik ben wel voor een verbod op gevaarlijk en knal vuurwerk.
Althans....als het gaat om cobra's en dat soort zaken
Met beperkingen op zwaar vuurwerk
Normaal er mee omgaan zodat iedereen er van kan genieten. En alles netjes
opruimen
Speciale vuurwerkzones gaat niet werken omdat dit juist voor meer gevaar
zorgt. Je let op je eigen vuurwerk en op omstanders. Zodra er meer mensen
bij elkaar komen kan dit voor conflicterende situaties zorgen en dus het
risico toenemen.
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•

•

Wanneer gebeurt het nu dat je gezellig met je buren op straat staat om te
proosten op het nieuwe jaar. Het afsteken van vuurwerk op straat verbindt
mensen. Je gaat ook niet met je kinderen naar het centrum voor een
centrale vuurwerkshow.
Wel verbod op zwaar vuurwerk.

Speciale
vuurwerkzones
binnen de
gemeente waar
je wel mag
afsteken, verder
niet
Eén grote
centrale
vuurwerkshow in
de dorpskern
waar ik woon

•

•
•
•

Een landelijk verbod op knalvuurwerk, en alleen siervuurwerk toelaten
In de wijken om 00.00 uur een kleinere vuurwerk show.
Mijn zoon van 13 vindt vuurwerk geweldig. Hij mag alleen vuurwerk
afsteken tussen 18:00 en 02:00 uur. Daarbuiten mag hij alleen categorie 1
afsteken. Een aantal vrienden mogen wel buiten die tijden vuurwerk
afsteken. Doordat veel ouders er op deze manier in staan, geloof ik alleen in
een totaal verbod. Daarnaast is het ontzettend slecht voor het milieu. Dat
alleen al is genoeg reden voor een vuurwerkverbod.

Helemaal geen
vuurwerk

•

Normaal gesproken zou ik zeggen 1 centrale vuurwerkshow, maar ik ben het
inmiddels zo beu deze volledig uit de hand gelopen traditie waar ik 3
maanden per jaar last van ervaar, dat ik het spuugzat ben.
Om de bovenstaande redenen. Ik ben het helemaal zat. Oud en Nieuw is
voor mij allang niet gezellig meer maar een chaos waarin de huisdieren, ik,
omstanders en de hulpdiensten een klote avond hebben. Ik heb door de
overlast een grondige hekel gekregen aan oud&nieuw en hoop elke keer dat
het alweer voorbij is. Afschaffen, handhaven en straffen.
Uiteindelijk is niet vuurwerk het probleem maar mensen, die dit feest
aangrijpen om zich als bijna crimineel te gedragen: agressief, richting
ambulance, politie, brandweer, intimiderend. Ik ben erg blij als het weer 2
januari is! Het feestelijke is voor mij verpest door alles wat eromheen
gebeurt. En ik vrees dat een algemeen verbod een volksoproer zal doen
ontstaan. Sorry voor de moedeloze en negatieve teneur!

•

•

•

Eigenlijk wel een goed idee om juist vuurwerkzones aan te wijzen ipv
vuurwerkvrije zones. Op grote open stukken bijvoorbeeld.
Vuurwerkzones zijn een betere idee dan vuurwerkvrijer zones maar hoe kan
de gemeente het handhaven?
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipZoetermeer
Postiljon
Vuurwerk in onze gemeente
Vuurwerkvrije zones
Centrale vuurwerkshow
Tot slot
1 januari 1970 tot 28 januari 2020
19
552
4,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
28 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 ±4,1%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Postiljon.
Op 16-01-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 23-01-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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Leeswijzer ranking grafiek
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

3. TipZoetermeer
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Postiljon en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Zoetermeer vergroten. Via
het panel TipZoetermeer.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Zoetermeer hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipzoetermeer.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
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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.
TipZoetermeer.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor raadplegingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipZoetermeer.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Groen in Zoetermeer’, ‘Herontwikkeling gesloopte
markt’ en ‘Vuurwerk’.
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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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