Publieke raadpleging onder de
inwoners van Zoetermeer over
de jaarwisseling en vuurwerk

18 december 2020
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1. Samenvatting
Uw eigen jaarwisseling
Op vraag "1 Stel één van de risiconiveaus, waakzaam, zorgelijk of ernstig, is van
kracht en de maatregelen zien eruit zoals hierboven beschreven. Welk van onderstaande
jaarwisselingen overweegt u?" antwoordt 54% van de respondenten: "Ik overweeg om met alleen
het huishouden te vieren". Zie pagina 7.
Op vraag "2 Stel één van de risiconiveaus, zeer ernstig of lockdown, is van kracht en de maatregelen
zien eruit zoals hierboven beschreven. Welk van onderstaande jaarwisselingen overweegt u?"
antwoordt 65% van de respondenten: "Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren". Zie
pagina 10.
Op vraag "3 Welk risiconiveau verwacht u dat tijdens de komende jaarwisseling van kracht is?"
antwoordt 34% van de respondenten: "Ernstig". Zie pagina 12.
Vuurwerk
Op vraag "4 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende
jaarwisseling?" antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt
18% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief".
Zie pagina 14.
Op vraag "4.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod?"
antwoordt 64% van de respondenten: "Vuurwerk is een traditie". Eenzelfde percentage antwoordt
"Het is leuk om naar te kijken". Zie pagina 17.
Aan de hand van vraag "4.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (88%)
2. Het ontlast de zorg in tijden van corona (76%)
3. Beter voor het milieu (73%)
Zie pagina 18.
Op vraag "5 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod, om vuurwerk af te gaan steken
tijdens de komende jaarwisseling?" antwoordt 79% van de respondenten: "Nee, ik ga geen vuurwerk
afsteken. Ik steek (bijna) nooit vuurwerk af en komende jaarwisseling ook niet.". Zie pagina 20.
Aan de hand van vraag "6 Wat kunnen we volgens u doen met deze vuurwerkvoorraden?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1. Vernietigen (50%)
2. De overheid moet het opkopen (23%)
3. Afsteken op een ander geschikt moment (indien de situatie dit toelaat) (22%)
Zie pagina 22.
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Aan de hand van vraag "7 Wat heeft volgens u de meeste prioriteit waarop de politie, gemeente
en/of andere toezichthouders moeten handhaven?" komt de volgende top drie van gemiddelde
scores naar voren:
1. Agressie tegen politie en/of hulpverleners (1,7)
2. Verbod op afsteken van vuurwerk (3,0)
2. Vandalisme (3,0)
Als gekeken wordt naar de prioriteiten die het vaakst op de eerste plaats worden gezet, komt de
volgende top 3 naar voren:
1. Agressie tegen politie en/of hulpverleners (62%)
2. Verbod op afsteken van vuurwerk (11%)
3. Vandalisme (8%)
Als gekeken wordt naar de prioriteiten die het vaakst in de top drie voorkomen, komt de volgende
top drie naar voren:
1. Agressie tegen politie en/of hulpverleners (88%)
2. Verbod op afsteken van vuurwerk (57%)
3. Vandalisme (54%)
Zie pagina 25
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipZoetermeer, waarbij 270 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipZoetermeer
Postiljon
Uw eigen jaarwisseling
Vuurwerk
13 november 2020 tot 25 november 2020
9
270
5,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
27 november 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 ±5,9%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

2.1 Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Postiljon.
Op 13 november 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 20 november 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
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2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

Rankingvragen
In deze rapportage zijn rankingvragen opgenomen in het onderzoek. Op deze rankingvragen hebben
respondenten een ranking aangebracht op verschillende antwoordmogelijkheden. Een leeswijzer
voor deze grafieken is hieronder opgenomen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)
3

70%
60%
50%

2

2,0
2,4

40%

2,3

30%
20%

3,6

10%
0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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2.3 Vergelijking van respons met populatie

Respons en populatie naar geslacht
60%

(n respons = 270)

56%
51%

49%

50%

44%

40%
30%
20%
10%
0%
man

vrouw
populatie

respons

In bovenstaande grafiek zien we een afspiegeling op basis van geslacht. In de grafiek is een
oververtegenwoording te zien van de mannelijke respondenten.

Respons en populatie naar leeftijd
60%

(n respons = 270)

49%

50%

42%

41%
40%

36%

30%

23%

20%
10%

9%

0%
< 40 jaar

40 tot 65
populatie

> 65 jaar

respons

In bovenstaande grafiek zien we de afspiegeling op basis van leeftijd. In de grafiek is in de respons
een ondervertegenwoordiging te zien in het percentage respondenten onder de 40 jaar. Ook is een
oververtegenwoordiging te zien in het percentage respondenten boven de 65 jaar.
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3. Resultaten
3.1 Uw eigen jaarwisseling
Op dit moment zitten we in de 'coronacrisis'. Het kabinet heeft een routekaart gemaakt,
waarin per risiconiveau te zien is welke maatregelen van kracht zijn. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen vijf risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig en lockdown.

1 Stel één van de risiconiveaus, waakzaam, zorgelijk of
ernstig, is van kracht en de maatregelen zien eruit zoals
hierboven beschreven. Welk van onderstaande
jaarwisselingen overweegt u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik overweeg om met alleen het huishouden te
vieren

54%

Ik overweeg om het thuis met een klein
gezelschap te vieren (eigen huishouden +
maximaal vier gasten)
Ik overweeg om het thuis met een groter
gezelschap te vieren (eigen huishouden + meer
dan vier gasten)

(n=269)

43%

4%

Ik overweeg om te gaan uiteten of om het in een
kroeg of café te vieren

1%

Ik overweeg naar een klein, georganiseerd
evenement te gaan

1%

Ik overweeg om op vakantie of wintersport te
gaan

2%

Ik ga (waarschijnlijk) werken

2%

Ik overweeg om het niet te vieren

10%

Anders

5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Stel één van de risiconiveaus, waakzaam, zorgelijk of ernstig, is van
kracht en de maatregelen zien eruit zoals hierboven beschreven. Welk van onderstaande
jaarwisselingen overweegt u?" antwoordt 54% van de respondenten: "Ik overweeg om met alleen
het huishouden te vieren".
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Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen met mijn echtgenoot
Bij vrienden te verblijven
Een nacht in een hotel te gaan slapen vanwege luchtvervuiling/vuurwerkangst hond
Ik ga het vieren met mijn vriendin. We wonen niet samen.
Ik vier geen jaarwisseling
Ik vier het nooit en ben normale omstandigheden op reis.
Ik vier het nooit vanwege mijn huisdieren
Ik vier het zoals altijd thuis met eigen huishouden
Ik werk in de zorg met oud en nieuw
In onze Vakantiewoning op de Veluwe
Of bij vrienden of familie
Vier het met echtgenoot samen
Vuurwerk vrij vakantie park

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben de extreme vuurwerk overlast zat.
Dan maar een keer met minder mensen
De rest van de familie is al overleden anders had ik het met zijn alle gevierd
Geen VUURWERK geen BRANDEN
Gewoon thuis met het gezin, maakt niet uit welk risico niveau van toepassing is.
Huishouden van 1 persoon en vieren doe ik het niet
Ik ben het niet eens met alle regelgeving maar zal me er aan houden
Ik ga dan op vakantie, vanwege het vreselijke geknal en de lucht veruilng.
Ik ga geen risico lopen. Wij houden ons aan de regels. Alleen mijn volwassen zoon en partner,
verder rust. Geen vuurwerk, geen gekke dingen
Ik heb een bange hond dus daar willen wij bij blijven
Ik vier het altijd klein om niet de straat op te hoeven s avonds.
Is geen overweging zo gaat het gebeuren met z'n tweeën.
Maatregelen zijn zwaar overdreven t.o.v. het gezondheidsrisico
Mijn man en ik vieren het samen thuis
Mits daling van covid-19 opnames nodigen wij onze 2 kinderen uit. Anders blijft het die avond
bij telefonisch contact.
Niet genoeg kinderen en vrienden voor een feest ;-) Sowieso wordt in deze straat niks gedaan.
Nooit, het interesseert mij niet
Onverantwoord om met meerderen dat wil zeggen die niet tot het gezin behoren, met
uitzondering eigen kinderen tot maximaal 4, exclusief kleinkinderen tot 10 jaar.
Overdag ga ikwel bij mijn dochter oliebollen bakken
Vier het regelmatig met alleen eigen gezin.
We leven nu al 8 maanden in "intelligente quarantaine" om risico van besmet worden te
beperken. Dan gaan we dus niet voor zo'n jaarwisseling wel risico's lopen.
We moeten doorpakken met het virus in te dammen. Oudjaar als een excuus gebruiken om
weer super spreaders te genereren is niet goed te praten.
We zijn thuis al met zes. Plus vriend/innen van de kids, zien we al op 8. Dan kunnen we nog
twee "extra" mensen uitnodigen.
Wij blijven altijd thuis met oud en nieuw.
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•
•
•

Wij moeten stilstaan wat de zorg allemaal mee maak, en de Politie en de Boa s" geen
Demonstratie tegen Zwarte Piet de Politie moet het maar weer handhaven, het mag wat
strenger worden in Nederland.
Wij vieren het de laatste jaren meestal samen thuis.
Zonder vuurwerk is het geen echt oud en nieuw
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2 Stel één van de risiconiveaus, zeer ernstig of lockdown, is
van kracht en de maatregelen zien eruit zoals hierboven
beschreven. Welk van onderstaande jaarwisselingen
overweegt u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik overweeg om met alleen het huishouden te
vieren

65%
(n=265)

Ik overweeg om het thuis met een klein
gezelschap te vieren (eigen huishouden +
maximaal vier gasten)
Ik overweeg om het thuis met een groter
gezelschap te vieren (eigen huishouden + meer
dan vier gasten)

24%

2%

Ik overweeg om op vakantie of wintersport te
gaan

1%

Ik ga (waarschijnlijk) werken

2%

Ik overweeg om het niet te vieren

12%

Anders

5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Stel één van de risiconiveaus, zeer ernstig of lockdown, is van kracht en de maatregelen
zien eruit zoals hierboven beschreven. Welk van onderstaande jaarwisselingen overweegt u?"
antwoordt 65% van de respondenten: "Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren".

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen met mijn echtgenoot
Bij vrienden te verblijven
Dezelfde antwoord
Ga ik eenzaam zitten huilen
Ik ga het vieren met mijn vriendin. We wonen niet samen.
Ik vier het nooit vanwege mijn huisdieren
Ik vier het zoals altijd thuis met eigen huishouden
Ik werk
Vier het samen thuis met echtgenoot
Vuurwerk vrij park
Waarschijnlijk naar onze Vakantiewoning op de Veluwe
Zoals ieder jaar
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ben alles zo zat. Overheid maakt mensen murw
Ga toch bij mijn dochter oliebollen bakken
Geen VUURWERK geen BRANDEN en geen GIFTIGE LUCHT !
Gewoon thuis met het gezin, maakt niet uit welk risico niveau van toepassing is.
Had toch al geen andere plannen
Het zou leuk zijn als zoetermeer net als dat eindhoven tijdens Glow deed een lichtspectacel
boven de stad organiseert
Ik vier het altijd klein om niet op straat te hoeven gaan.
Ik vier het in ieder geval met mijn 93-jarige moeder. Die kan ik niet alleen laten zitten!
Is geen overweging wij doen het samen.
Maatregelen zijn zwaar overdreven t.o.v. het gezondheidsrisico
Met onze honden die zijn als de dood voor vuurwerk
We zijn er al aan gewend geraakt dat 2020 anders verloopt dan gebruikelijk. Laten we dan de
komende feestdagen (Kerst en jaarwisseling) er ook aan toevoegen. Het kan zoveel leed en
vooral werkdruk in de ziekenhuizen besparen. Hierdoor kan de versoepeling begin volgend
jaar eerder plaatsvinden i.p.v. met een 3de golf geconfronteerd te worden. En wat betekent
nou 1 jaar overslaan op een mensenleven. Niets toch. Gebruik allemaal je gezonde verstand,
hoewel er helaas genoeg hersenlozen hier rondlopen in de stad.
Wil geen vreemden/familie erbij.
Zie boven
Zie vorige
Zonder vuurwerk is het geen echt oud en nieuw
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Momenteel geldt in de gemeente Zoetermeer het risiconiveau zeer ernstig. Daarnaast zijn er
landelijke maatregelen van kracht in heel Nederland. Meer informatie over de risiconiveaus
kunt u hier vinden.

3 Welk risiconiveau verwacht u dat tijdens de komende
jaarwisseling van kracht is?
Waakzaam

(n=264)

13%

Zorgelijk

26%

Ernstig

34%

Zeer ernstig

20%

Lockdown

2%

Er geldt dan geen risiconiveau meer

2%

Weet niet

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Welk risiconiveau verwacht u dat tijdens de komende jaarwisseling van kracht is?"
antwoordt 34% van de respondenten: "Ernstig".

Toelichting
Waakzaam

•
•

Alleen voor gezichtsverlies zullen ze toch waakzaam blijven.
Rutte zal wel weer naar het grote geld luisteren en de boel echt niet dicht
doen.

Zorgelijk

•
•
•

De discipline om de maatregelen na te leven laat in dit land te wensen over
Het zal tegen die tijd wel minder ernstig zijn neem ik aan
Zolang er geen vaccin is dat breed beschikbaar is, er nog steeds mensen zijn
die denken dat het hier om een griepje gaat en scholen gewoon open blijven
zullen er besmettingen zijn.

Ernstig

•

Hoewel de besmettingen dagelijks schommelen van iets meer en minder, en
ziekenhuisopnamen enigszins stabiel kan zijn kan terugkomende
vakantiegangers uit het buitenland de besmettingen doen oplopen.
Zoetermeer hoort bij regio Haaglanden; dus kan nog ernstig zijn.
Ik verwacht dat de maatregelen lichter zouden zijn dan het nodig is
Kabinet lijkt aan te geven dat ze naar jaarwisseling toe iets meer ruimte willen
geven, gezien de afname tot gisteren zie ik dit als een mogelijke kans in. Tenzij
de cijfers stagneren of wederom stijgen.
Zelfs als het meevalt, zorgelijk of waakzaam is, lijkt het me slim om strakke
maatregelen aan te houden. Voor je het weet ontstaat er een volgende
besmettingsgolf.

•
•
•

Zeer ernstig

•

Heb geluiden gehoord dat sinterklaas en kerst gewoon gevierd wordt en
daardoor zullen de besmettingscijfers sterk omhoog gaan.
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•

•

Hoe gaat dat de komende vijf weken veranderen dan. Die angst ben je niet
zomaar weg. Ik krijg ik mijn kop als ik te nuchter ben: je onderschat het
gebaar. . ik krijg op mijn kop als ik mega in de angst: Mijn God is groter dan
deze pandemie. Ik doe het voor de wereld hoe dan ook fout. Dan die ik het
zoals mijn God laat zien: Vertrouw op mij. Ik ben met je al je dagen in zieke en
in gezondheid. Geef mij je angst...
Mensen doen in Nederland wat zij willen, dat kom door het beleid , word
denk ik heel zwaar voor de Politie.

Er geldt dan
geen
risiconiveau
meer

•

Met het komende vaccin, zal van invloed kunnen zijn op het risiconiveau.

Weet niet

•
•
•

Dit is puur 'koffie-dik-kijken'; hoop dat het geen lockdown zal zijn.
Ik bepaal dat risiconiveau niet, ik pas mij wel aan
Ik hoop zo veilig mogelijk, zodat we eindelijk zicht krijgen op weer een
toekomst zonder Covid-19 of dat we het bestrijden van het virus in de hand
krijgen
Wie het echt weet??

•
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3.2 Vuurwerk
Traditiegetrouw mag op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk af
worden gestoken, maar dat is komende jaarwisseling anders. Onlangs besloot het kabinet
over een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk tijdens de komende
jaarwisseling. Dit betekent dat het overal in Nederland verboden is om vuurwerk af te steken
tijdens de komende jaarwisseling. Dit om de druk op de zorg (in tijden van corona) te
ontlasten. Alleen vuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes en knalerwten mogen dan nog
worden afgestoken. Daarnaast is carbidschieten is toegestaan. De politie, de zorgsector en
de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zijn voorstanders van een algeheel
vuurwerkverbod. De vuurwerkbranche is daarentegen tegenstander om dit jaar een algeheel
vuurwerkverbod in te stellen.

4 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod tijdens komende jaarwisseling?
Zeer positief

(n=264)

63%

Positief

14%

Neutraal

5%

Negatief

5%

Zeer negatief

13%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende
jaarwisseling?" antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt
18% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•

•

Al is een algeheel verbod misschien moeilijk haalbaar en erg rigoureus.
Als je ziet wat een vuurwerk er opgeslagen ligt in alleen al Nederland, dat is om
bang van te worden. Je kan er het hele Land mee opblazen.
Behalve de erge knallen veroorzaakt door vuurwerk, kan vuurwerk afsteken kan
ook groepjes ontstaan die vuurwerk zullen afsteken. Die ook wat groepjes
toeschouwers zullen aantrekken. Het is al bewezen dat juist groepjes o.a. bronnen
zijn van corona besmettingen.
Dat werd tijd, nu heeft de overheid Corona aangegrepen om het door te zetten. Het
is toch niet van deze tijd van milieubewust zijn, om allerlei zware metalen de lucht
in te blazen. Bovendien ben ik zelf bang voor vuurwerk, omdat in mijn jeugd “grote
jongens” een strijker voor mijn voeten hebben gegooid. Dat is 40 jaar geleden,
maar ik blijf doodsbang.
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•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

Positief

•
•
•

En niet van wegen deze toestand maar het milieu en de dieren de rotzooi en
overlast . boven dien zit ik altijd naar adem te happen en kan niet naar
buiten van wegen de slechte lucht
Er is al genoeg leed en ellende en er hoeft niet nog meer bij te komen.
Had al jaren eerder moeten gebeuren. Verbod is positief voor de vele ongelukken,
zorg, dieren en vandalisme
Het geknal is een ramp voor alle dieren en alle ongevallen zijn eveneens rampzalig,
gezien alle gevolgen die dit heeft, ook qua kosten. Dan nog alle schade die
aangebracht wordt en de milieu vervuiling. Algeheel vuurwerk verbod zou ik prima
vinden. En wat men vergeet: uiteindelijk drasien we zelf voor alle kosten op.
Het totale verbod op consumenten vuurwerk, voor de rest van deze eeuw
handhaven! Alleen vuurwerk door beroepskrachten laten uitvoeren, binnen
Zoetermeer, op EEN plaats.
Het zou prettig zijn wanneer het vuurwerkverbod ook in deze tijd al gehandhaafd
zou worden. In ons stukje wijk (Zegwaard, langs het Kangoeroepad), horen we al
vanaf september vrijwel dagelijks hard vuurwerk afgestoken worden, tot verdriet
van ons en onze hond.
Ik ben tegen vuurwerkgebruik vanwege milieuschade, dieren leed en opruimingsen zorgkosten. Ik vind vuurwerk een middeleeuws gebruik dat niet bij onze tijden
past.
Ik ben voor een permanent vuurwerkverbod
Ik haat vuurwerk
Luister eens een keer naar instanties die te maken hebben met de gevolgen van
vuurwerk. Heel verstandig zo'n verbod. Het loopt hier altijd de spuigaten uit en het
wordt steeds gekker. Nu heb ik al vanaf oktober bijna dagelijks vuurwerk en knallen
gehoord. Moest helemaal afgeschaft worden die onzin en streng gehandhaafd.
Maar er gebeurt hier nooit iets wat met daadkracht te maken heeft. Daar moet je
voor in het buitenland zijn.
Steeds meer (jonge)mensen laten alle remmen los als het gaat om vuurwerk
afsteken, of andere gedragsvormen aannemen dan in de rest van het jaar.
Juist zo vlak na de kerst (bezinningsmoment voor gelovigen en ook niet gelovigen)
lijkt verdraagzaamheid om te slaan in agressie en is vuurwerk dan niet in goede
handen.
Van mij mag het hele vuurwerk afgeschaft worden, niet alleen nu. Voor de natuur
en de dieren is het vreselijk, en het wordt elk jaar erger. De ramen rammelen er
bijna uit af en toe. Zeker nu moeten we voorkomen dat er extra gewonden in de
ziekenhuizen moeten worden verzorgd. De zorg heeft het al veel te zwaar.
Veel te veel overlast, daarnaast is het milieu een belangrijk aspect.
Vuurwerk is op zich leuk van 11.00h op 31 december tot 1 januari 14.00 h. Maar
de ellende is dat niemand zich daar aan houdt. Dus zo wie zo geen knalvuurwerk en
vreugde vuren niet toestaan. Dit jaar zelfs helemaal geen vuurwerk vanwege
overbelast zorg.
Vuurwerk is voor mij al jaren een bron van ellende vanwege mijn long- en
gehoorproblemen
Alhoewel hier in de wijk Rokkeveen al geruime tijd ernstige knallen zijn te horen ( al
vanaf de zomermaanden).
De vraag is of vuurwerk zoals sterretjes ook onder dit verbod vallen. Dat zou ik wel
ver vinden gaan, maar verder vind ik een algeheel vuurwerkverbod prima.
Het zal wel erg saai zijn, maar het is nou eenmaal niet anders. Maak er zelf wat
bijzonders van!
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•
•

Ik heb wel drie twintigers in huis die er anders over denken en probeer ze te laten
zien wat er allemaal voor gevolgen mogelijk zijn. Ze weten dat ook, naar ze hebben
het hele jaar al veel in moeten leveren ...
Positief.... Maar mensen hebben ook een uitlaatklep nodig. Ik maak me zorgen dat
je veel meer ellende (vandalisme, relletjes) krijgt wanneer je helemaal niets
toestaat.

Neutraal

•

Kost veel geld en is slecht voor het milieu. Anderzijds... Een stille jaarwisseling is wel
heeeeeel erg raar... Ben ik geen voorstander van

Zeer
negatief

•

Als het voor verlichting van de zorg zou zorgen, dan vind ik dat logisch. Maar een
vuurwerkverbod draagt daar helemaal niet aan bij. Bepaalde partijen hebben al
vele jaren een vuurwerkverbod hoog op de agenda staan en zij hebben de corona
situatie gebruikt om dit vuurwerkverbod voor elkaar te krijgen. Mijn inziens zal het
een averechts effect hebben en vanwege illegaal vuurwerk en verveling onder de
jongeren juist voor meer slachtoffers zorgen en dus ook een verzwaring voor zorg
betekenen. De meest domme beslissing die men heeft kunnen nemen. In januari
zullen wij zien of ik gelijk heb, maar dan moeten deze partijen wel het boetekleed
aantrekken.
Het doordrukken van het vuurwerk verbod door de linkse partijen is al jaren bezig
maar nu met corona(om de zorg te ontlasten) moet het er ff snel doorheen gedrukt
worden jullie weten net zo goed als ik dat het aantal gewonden 9/10 gevallen door
illegaal vuurwerk wat al verboden is ze maken grote fouten door de normale
verkoop te schrappen en een verbod in te stellen handhaven werkt niet want ze
hebben het nu al niet onder de duim laat staan als dalijk alles verboden word
kunnen ze het helemaal niet meer bijhouden
Ik begrijp het standpunt tegenover knalvuurwerk. Grote risico komt meer van
illigaal vuuwerk. Ik ben van mening dat knalvuurwerk verboden moet worden maar
siervuurwerk nog toegestaan
Ik zie geen reden tot het verbod
Knalvuurwerk en vuurpijlen mochten al niet. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor
dat er een algeheel verbod is gekomen. In mijn directe omgeving is vuurwerk
afsteken om 00.00 uur echt een traditie waar we naar uitkijken. Natuurlijk zit
niemand te wachten op gewonden, maar ik vind dit een overtrokken actie!
Mensen hebben juist dit jaar een uitlaatklep nodig. Nu wordt een branche op
oneigenlijke gronden om zeep geholpen en of het gaat werken......
Waar slaan we al dit vuurwerk op? Indien geen vuurwerk zullen er meer
vreugdevuren komen.

•

•
•
•

•
•
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Vraag 4.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 4 hebben beantwoordt met: “Negatief” en
(Zeer) negatief”.

4.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=47)
Vuurwerk is een traditie

64%

Het is leuk om af te steken

45%

Het is leuk om naar te kijken

64%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de
economie

36%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

53%

Verbod is een inperking van vrijheid

53%

Verbod is lastig te handhaven

49%

Anders
Weet niet

28%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod?"
antwoordt 64% van de respondenten: "Vuurwerk is een traditie". Eenzelfde percentage antwoordt
"Het is leuk om naar te kijken".

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anders kun je echt een ‘zooitje’ asn vandalisme verwachten
Bang voor rellen
Denk niet dat het de druk van de zorg afhaald
Een verbod is niet te handhaven kijk naar de illegale handel zelfs dat is al niet te handhaven
Herkenning van jaarwisseling
Het probleem is niet het consumentenvuurwerk, maar ilegaal vuurwerk
Ik verwacht veel overlast van illegaal vuurwerk, wat veel gevaarlijker is dan wat hier verkocht
mag worden.
Illegale handel wordt dit jaar heel groot
Leid tot meer illegaal vuurwerk op straat
Overbodige bemoeizucht met verkeerde onderbouwing
Particulier vuurwerk kan gewoon thuis in de tuin of voor de deur zonder grote samenkomsten.
Wordt nu alleen maar erger

Toelichting
•
•
•

.
Echter na 13:00 uur mag alles weer stil zijn
Ongelukken met vuurwerk worden alleen maar ernstiger als het in de illegale hoek komt. Een
vuurwerkverbod is akkoord als we er naar toe groeien
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Vraag 4.2 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 4 hebben beantwoordt met: “Positief” en
“(Zeer) positief”.

4.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=203)

Mensen en dieren hebben minder overlast

88%

Beter voor het milieu

73%

Minder rommel en afval op straat

71%

Vuurwerk is gevaarlijk

57%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

39%

Vuurwerk is zonde van het geld

29%

Het ontlast de zorg in tijden van corona

76%

Anders
Weet niet

4%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "4.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" komt de volgende top 3 naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (88%)
2. Het ontlast de zorg in tijden van corona (76%)
3. Beter voor het milieu (73%)

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•

Algeheel verbod zorgt er ook voor dat in de aanloop van er geen herrie en puinhoop is.
Ben totaalvtegen vuurwerk
Kosten vuurwerkschade beperkt houden
Minder vernielingen door vuurwerkschade.
Ontlast ook de andere handhavingsdiensten
Overlast van raddraaiers
Steek zelf niets af, maar mag wel andermans rommel opruimen
Veel minder schades, doe ook een straatverbod vanaf 02.00 tot 06.00

Toelichting
•
•

Begrijp niet dat het legaal is zo veel risico te mogen nemen met afsteken van vuurwerk; gaat
niet alleen om degene die afsteekt, maar ook voor de omstanders.
BERGENBUURT MEERZICHT
1) Het is elk jaar hier in de Bergenbuurt (Meerzicht) al vanaf half oktober (!) een dagelijks
geknal, dit loopt uit op de maand voor de jaarwisseling: jongeren uit de Bergenbuurt en
jongeren van daarbuiten houden hier hun vuurwerkruzies, uitlopend op de laatste week voor 31
december 18.00u Dan is het hier zo'n oorlogsgebied, dat het zeer onaangenaam is om buiten de
deur te komen. Jongeren aanspreken - uiteraard te beginnen op vriendelijke toon - jaagt de
vuurwerkoorlog alleen maar aan.
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•
•
•
•
•
•
•
•

2) Als politie komt, zijn dat "gezellige gesprekjes met de jeugd" (deëscaleren heet het dan, maar
als men weg is, is het vuurwerk afsteken - zelfs gericht: op kleine kinderen of huisdieren en
vogels (als die zich nog laten zien) - erger dan voorheen).
3) En nog een hele week na 1 januari 00.00u is het hier herrie, chaos en zooi, want alles wordt
zo achtergelaten. Buurtbewoners (zoals ik) ruimen dan de troep in het gemeentegroen of de
wandelpaden in de wijk op.
4) Daarnaast hangt er zo'n maand zoveel kruitdamp in de wijk, dat het voor mensen met astma
/ COPD echt geen feestmaand genoemd kan worden.
WESTERPARK
1) Verder woon ik vlak bij het Westerpark: de dieren die daar wonen, zijn helemaal de sigaar,
omdat er daar nog minder toezicht is.
2) Knallen als van bommen zijn al te horen vanaf het begin van december en dat gaat door tot
ver in januari.
Kortom, wat mij betreft mag het vuurwerk afgeschaft worden!
Eén heel belangrijk punt is dat er vanaf 02.00 een straatverbod komt. Streng handhaven, boete
2500 euro of 4 weken de gevangenis in.
Er wordt nu in de buurt al af en toe wat geknald. Onze hond is echt bang en moet ik hem
aangelijnd houden daardoor.
Het verbod zal een utopie blijken, met de huidige wetgeving en slechte handhaving zal dit nooit
afschrikwekkend werken.
Ik ben voor algeheel vuurwerkverbod voor altijd. Ik ben voor een professioneel vuurwerkshow
strak georganiseerd bijv aan de Dobe.
Ik heb astma. Voor mij is vuurwerk een ramp
Je moet het ziekenhuispersoneel ook ontzien, aangezien die al genoeg op hun bordje hebben
gekregen.
Vooral de groepjes - en ook de spontane groepjes toeschouwers- die er zullen zijn om
(gezamenlijk) vuurwerk af te steken kunnen bronnen van Cortona besmettingen zijn.
Zie toelichting bij raag 4
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5 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod,
om vuurwerk af te gaan steken tijdens de komende
jaarwisseling?
Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik steek (bijna)
nooit vuurwerk af en komende jaarwisseling ook
niet.

79%

Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik houd me
komende jaarwisseling aan het verbod.

(n=261)

12%

Ja, ik ga wel vuurwerk afsteken. Ik maak komende
jaarwisseling mijn oude voorraad op.

2%

Ja, ik ga wel vuurwerk afsteken. Ik schaf komende
jaarwisseling nieuw (illegaal) vuurwerk aan.

1%

Ja, ik ga wel vuurwerk afsteken. Ik maak komende
jaarwisseling mijn oude voorraad op en schaf
nieuw (illegaal) vuurwerk

0%

Anders

3%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod, om vuurwerk af te gaan steken
tijdens de komende jaarwisseling?" antwoordt 79% van de respondenten: "Nee, ik ga geen vuurwerk
afsteken. Ik steek (bijna) nooit vuurwerk af en komende jaarwisseling ook niet.".

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cat 1 vuurwerk is toegestaan!!
Categorie 1 mag nog wel...
Ga een vuurwerkshow realiseren (Dobbe Plas) van 24.00 tot 01.00. Géén drank verkopen, hou
bars gesloten.
Ik doe nooit iets met vuurwerk
Ik ga kinder vuurwerk afsteken
Ik steek geen vuurwerk, maar wel leuk om naar te kijken .
In het buitenland afsteken.
Ja ik ga vuurwerk afsteken, maar dat valt onder de categorie F1 en is dus gewoon legaal te
gebruiken, maar veel lichter dan F2
Ja, indien verbod zal ik Cat. 1 vuurwerk aanschaffen en afsteken.
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Toelichting
Nee, ik ga geen
vuurwerk
afsteken. Ik steek
(bijna) nooit
vuurwerk af en
komende
jaarwisseling ook
niet.

•
•

Weet niet

•

•

I.p.v. geldbesteding aan vuurwerk liever doneren aan goede doelen.
Ik ben de enige in de straat wat op zich niet erg is maar ik heb ook geen
geld voor groots vuurwerk. Dus dan is het al helemaaaaaal niet leuk
Vuurwerk had allang verboden moeten zijn. Zolang er vuurwerk is en open
haarden moeten ze mij niet aanspreken op mijn aardgasgebruik.

Burgerlijke ongehoorzaamheid lonkt ...
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Door een algeheel vuurwerkverbod, is het verboden om vuurwerk af te steken. Een aantal
vuurwerkverkopers hebben hun vuurwerkvoorraad al in hun huis voor komende
jaarwisseling. Vuurwerk ligt veelal opgeslagen op vuurwerkopslagplaatsen en deze moeten
voldoen aan strenge criteria. Locaties waar vuurwerk ligt opgeslagen vormen een risico door
het mogelijk gevaar als er opgeslagen vuurwerk tegelijk ontbrandt en ontploft.

6 Wat kunnen we volgens u doen met deze
vuurwerkvoorraden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=260)
Afsteken op een ander geschikt moment (indien
de situatie dit toelaat)
Bewaren tot volgende jaarwisseling (ondanks het
risico)
Verkopen aan andere relevante partijen (aan het
buitenland bijvoorbeeld)

22%
14%
21%

De overheid moet het opkopen

23%

Vernietigen

50%

Anders

8%

Weet niet

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "6 Wat kunnen we volgens u doen met deze vuurwerkvoorraden?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1. Vernietigen (50%)
2. De overheid moet het opkopen (23%)
3. Afsteken op een ander geschikt moment (indien de situatie dit toelaat) (22%)

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 plaats per gemeente vuurwerk afsteken.
Afsteken op één centrale plaats onder begeleiding met publiek op afstand als evenement
Alleen opslaan in vuurwerkopslagplaatsen
Dat wordt een groot probleem waarover goed moet worden nagedacht
De overheid moet het opkopen en volgend jaar in allle grote steden een vuurwerkshow laten
organiseren .
Een avond klok. Van 22:00 tot 02:00
Geef plaatselijke georganiseerde vuurwerkshows zoals vorig jaar in de wijk Oosterheem. Daar
geniet iedereen dan van
Geen verbod en gewoon verkopen.
Gemeente opkopen en algemene vuurwerkshow van maken
Gewoon 12:00 uur afsteken
Gewoon afsteken
Gewoon als normaal verkopen en afsteken
Gewoon verkopen want het verbod is ongegrond
Laat de gemeente vuurwerkshows organiseren
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•
•
•
•
•
•
•
•

Op gecontroleerde wijze afsteken op vooraf vastgestelde plaatsen door brandweer of andere
professionals
Op oud en nieuw vuurwerkshows houden waar mogelijk.
Uurwerk verbod intrekken! Verbod draagt nergens toebij !
Veilig opslaan en op een geschikt moment veilig afsteken.
Verbod opheffen
Verzorgen van vuurwerkshows binnen de gemeentes. Is het toch feestelijk, zonder gewonden.
Vier bv bevrijdingsdag met vuurwerkfestivals.
Zorgen dat er geen verbod komt

Toelichting
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Als de duur van de opslag het risico laat toenemen, is er iets mis met de opslag.
Ook 4 weken is al lang als er een risico is. Legale vuurwerkverkopers hebben vrijwel altijd goede
voorzieningen voor opslag
Betrek jongeren (die bijv. Betrapt worden op het afsteken van vuurwerk) bij het organiseren
van de show. Zet hen aan het werk op een veilige manier. Geef hen een stem. Gelijk een mooi
sociaal project. Wellicht heeft de jeugd een goede oplossing. Zij genieten en de omgeving ook.
Ouders ook trots op de jeugd die zichtbaar iets nuttigs doen voor de wijk. Iedereen kan dan
vanuit huis of op veilige afstand (vakken creëren) kijken naar de show opgezet met hulp van de
jeugd.
Bewaren is geen optie veel te gevaarlijk, je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren.
Bij een algeheel vuurwerkverbod (dus ook in de toekomst) zouden de vuurwerkverkopers voor
hun huidige voorraad (deels) gecompenseerd moeten worden.
De stelling dat de opslagplaatsen gevaarlijk zijn is zeer suggestief en niet op waarheid berust.
Consumentenvuurwerk is geen massa-explosief. De opslagplaatsen zijn overmatig goed
beveiligd. De wanden, de deur en het plafond zijn van brandvertragend materiaal gemaakt.
Deze ruimte is gesprinklerd en het vuurwerk dat hier opgeslagen wordt zit ook nog in
brandvertragende dozen. Men kan dus niet de suggestie wekken dat er een hoog risico en/of
een mogelijk gevaar is dat het tegelijk ontbrandt of ontploft. Dit geeft een totaal verkeerd beeld
voor niet wetende consumenten en men krijgt alleen maar meer angst voor het legale
consumentenvuurwerk. In Duitsland bijvoorbeeld is er geen hoge mate van beveiliging voor het
zelfde gekwalificeerde vuurwerk en wordt het gewoon in de supermarkten verkocht. Waar men
wel van op de hoogte gesteld moet worden is dat illegaal vuurwerk vaak veel zwaarder is dan
het legale consumentenvuurwerk. Dat illegaal vuurwerk vaak wel als massa-explosief
gekwalificeerd kan worden en dat dit gewoon in kelderboxen, op zolders en in schuurtjes
opgeslagen ligt zonder brandvertragende voorzieningen en bovendien niet op veilige afstand
van bewoners. Hier mag men zich best wel bewust van worden en de angst hiervoor is wel
reëel.
Gebruiken om het einde van de Coronacrisis te vieren.
Niet jaar voor minimumprijs opkopen en vernielen en dan een keer voor altijd vuurwerk
verbieden en 1 professionele show organiseren
Toevallig ken ik dit van dichtbij. Door het verbod heeft de overheid zich veel grotere problemen
op de hals gehaald als die paar honderd meldingen in het ziekenhuis die toch gaan komen.
Want illegaal vuurwerk wordt gewoon afgestoken. Dat ga je niet tegen houden.
Vuurwerkverkopers weten al heel lang wat de keerzijde is van vuurwerk. Jaar na jaar na jaar
praten overheid, gezondsheids- en milieuorganisaties al over dit thema. Het komt niet als
donderslag bij heldere hemel (om maar even in het thema te blijven). Een harde hand zal
daarom meer uitwerken dan de jaren van pappen en nathouden, gedogen, de kop in het zand
steken en wegkijken bij de problemen die jaar na jaar na jaar desastreuzer worden. Dit is dus:
bedrijfsrisico die men heeft kunnen zien aankomen! Een beetje ondernemer heeft hier echt wel
rekening mee gehouden, lijkt me.
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7 Wat heeft volgens u de meeste prioriteit waarop de politie,
gemeente en/of andere toezichthouders moeten handhaven?
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de prioriteit is die uw meeste voorkeur heeft. Wanneer u op 'Geen
voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)
100%
90%
80%

1,7

70%
60%
(n=255)

50%
3,0

40%

3,0

30%

3,4
3,5

20%

3,6
3,9

10%
0%
Agressie
Verbod op
Verbod op
Verbod op Vandalisme
De
tegen politie afsteken van verkopen van kopen van
coronaregels
en/ of
vuurwerk
vuurwerk vuurwerk (in
die op dat
hulpverleners
het
moment
buitenland)
gelden
1,0

2,0

Andere
prioriteit

3,0

Aan de hand van vraag "7 Wat heeft volgens u de meeste prioriteit waarop de politie, gemeente
en/of andere toezichthouders moeten handhaven?" komt de volgende top drie van gemiddelde
scores naar voren:
1. Agressie tegen politie en/of hulpverleners (1,7)
2. Verbod op afsteken van vuurwerk (3,0)
2. Vandalisme (3,0)
Als gekeken wordt naar de prioriteiten die het vaakst op de eerste plaats worden gezet, komt de
volgende top 3 naar voren:
1. Agressie tegen politie en/of hulpverleners (62%)
2. Verbod op afsteken van vuurwerk (11%)
3. Vandalisme (8%)
Als gekeken wordt naar de prioriteiten die het vaakst in de top drie voorkomen, komt de volgende
top drie naar voren:
1. Agressie tegen politie en/of hulpverleners (88%)
2. Verbod op afsteken van vuurwerk (57%)
3. Vandalisme (54%)

Andere prioriteit
•
•
•

Agressie naar anderen
Alcoholgebruik rond de jaarwisseling dat is de grote boosdoener
Algehele orde handhaving
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle andere zaken die te doen zijn
Bende vorming in bepaalde wijken met messen trekken e.d.
Criminelen oppakken (belangrijker dan de normale mensen lastig vallen!)
Dronkenschap
Geweld tegen personen
Handelaren en bezitters van illegaal verboden vuurwerk aanpakken
Handhaven op illegaal vuurwerk
Het plezier in de oudejaarvering positief bevorderen
Inbrekers
Ook het verbod op vuurwerk kopen in Buitenland
Overmatig drankgebruik
Sociale vrede bewaren
Verbieden van alcohol nuttigen op straat of elders
Verdraagzaamheid en inleving in elkaars situatie

Toelichting
•
•
•

•
•
•
•

Handhaving is HET probleem.
Ik vind alle punten die genoemd worden belangrijk. Ook agressie, vandalisme en de
coronaregels.
Ik zie het somber tegemoet en verwacht meer agressie, dronkenschap, vuurwerk dan anders.
Dit type mens is al erg opgefokt door coronaregels. Voor mij moet de grootste prioriteit liggen
in preventie: vuurwerk mag niet verkocht worden. Maar hoe je die agressieve, dronken
vuurwerkafschietende meute in toom houd? Misschien vooral via fotos, cameras, en flinke
geldboetes achteraf, en dan een rechter die hen niet meteen vrijspreekt?
Op alle punten moet gehandhaafd worden, en vooral op agressie tegen hulpverleners.
TIP: Heb nu eens als overheid de moed om dit probleem bij de wortel aan te pakken, in plaats
van door te gaan met dat uitzichtloze symptoom bestrijden! Daarom deze volgorde! Heel veel
wijsheid, succes & zegen gewenst!
Wie gaan het dit jaar echt handhaven? Wij horen nu al iedere avond knallen van vuurwerk
vanaf half oktober zou toch op moeten vallen?
Zij hebben zich aan de regels te houden, tegenwoordig hebben de meeste mensen maling aan
de overheid, dit moet echt strenger worden ik wens de Burgemeesters ende overheid succes.
groetjes en sterkte Anna 2719 CP 135
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4. 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.
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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5. 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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