Vuurwerk
Gillende keukenmeiden, rookbommen, vuurpijlen: de één geniet van vuurwerk, de ander zou
het liever afschaffen.

1 Wat vindt u van vuurwerk?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Af schaffen
Afschaffen
Afschaffen, verzamelplaats met controle
Afschaffen. Alleen nog verzorgd door bedrijf of gemeente
Alleen georganiseerd door gemeente bijv.
Alleen via overheid
Dieren en kinderen overstuur
Een ramp voor de hond
Geen probleem mee, ook wel voorstander van een centrale vuurwerkshow
Geld weggooien
Het siervuurwerk in de lucht kan ik erg waarderen, maar het knalvuurwerk vind ik
verschrikkelijk.
Het zou verboden moeten worden
Ik steek niets af, hond is er bang voor,
Maakt huisdier bang
Met oud en nieuw op centrale plekken
Moet verboden worden
Mooi om naar te kijken, niet om zelf te kopen
Mooi van een afstand, niet om zelf af te steken
Niet fijn voor mijn kat
Nu even nvt voor mij
Sier vuurwerk vind ik mooi en leuk met oud en nieuw. Die knal dingen mogen direct verboden
worden van mij
Traditie hoort erbij








Verbieden lijkt teveel op oorlog
Verbod en alleen een gecontroleerde voorwerkshow
Verschrikkelijke letsels,mwaarvan de kosten afgewenteld worden op de zorgverzekeringrn.
Vind vooral die veel te harde knallen van illegaal vuurwerk waar je huis van staat te trillen
verschrikkelijk en al helemaal als dat al weken van te voren 's nachts te horen is.
Zielig voor de dieren
Zielig voor dieren

Toelichting












Alleen in oudjaarsnacht. Niet zoals nu al veel gebeurd.
Dan nog (alleen met Oud en Nieuw) hoeft het niet voor mij. Het zinloze geknal (al tijden voor
Oud en NIeuw) irriteert. Ook het om de haverklap afsteken van vuurwerk op allerlei plaatsen
(vaak vrijdag- en zaterdagavond) ter gelegenheid van iets onduidelijks, irriteert.
Gemeenten of bewonersorganisaties organiseren op centrale plekken in stad of dorp vuurwerk
met oud en nieuw.
Particulier afsteken vuurwerk is verboden. Iedereen kan "genieten" van het vuurwerk, het
brengt mensen samen, het is veiliger en onder toezicht,
mensen EN dieren hebben veel minder last, het bespaart geld. Kortom beter voor milieu,
leefbaarheid, veiligheid, sociale cohesie en portemonnee!
Gewoon niet doen al raakt een persoon gewond dat is het niet waard.
Kost de gemeenschap weer geld. In het nieuwe jaar weer klagen dat men geen genoeg geld
heeft om boodschappen te doen.
Liefst alleen om middernacht verder verbieden.en om een hele hoop ellende te voorkomen,
alleen professioneel vuurwerk. Losse verkoop totaal verbieden.
Op centrale plaats door de gemeente en een vuurwerk verkoop verbod
Strengere toezicht op de tijden dat er af mag worden gestoken
Sturend antwoord, doordat bij 'prima' een toevoeging is gezet
Zou t georganiseerd doen

2 Heeft u een tip voor de aanpak van overlast door vuurwerk? (n=240)
Tip (66%):










































1 a1/2 voor 2400 en na 1 1/2 uur na 24 00 uur afsteken en daarvoor en na fikse bekeuringen
geven
1 prachtige show aan de Waal geven voor alle burgers
Aanpak vooraf niet individueel afsteken
Aanpakken
Aanpakken bij gebruik buiten de wettelijke tijden, maar liever afschaffen
Afschaffen (2x)
Afschaffen voor particulieren
Algeheel verbod
Alleen in bepaalde straten/plaatsen
Alleen met oud en nieuw.
Alleen op een centraal punt
Alleen regulatie door overheid
Alleen siervuurwerk
Alleen siervuurwerk toestaan. Geen knallers, rotjes etc.
Alleen vanaf 22u op 31 december
Arrangeer gesprek tussen veroorzakers en klagers. Begrip voor elkaar creëren
Beter handhaven
Betere handhaving om overlastgevers aan te pakken
Blijven uitleggen wat voor effect het heeft op mensen en dieren.Meer controleren
Boete geven
Boetes geven als het buiten oud en nieuw gebeurt
Centraal
Centraal afsteekpunt
Centraal organiseren of alleen op aangewezen plaatsen
Centraal regelen op marktplein
Centraal regelen per dorp en alleen rond 12 u en alle overlast dagen ervoor en erna zo
verbieden! Sommigemensen en dieren hebben er weken last van van nov tot eind jam
Centraal vuurwerk (2x)
Centraal vuurwerk organiseren, decentraal vuurwerk gefaseerd verbieden
Centrale vuurwerkshow per gemeente
Centraliseren
Consumenten vuurwerk afschaffen
De politie moet vaker surveilleren
Een direct nummer benaderen (whatsapp oid) voor overlast. site van de politie is omslachtig
Een grote vuurwerkshow en verder alles verbieden
Elkaar aanspreken
Ervaar geen overlast van vuurwerk
Flinke boete
Frequenter en meer inzetten van toezichthouders. BOA.s niet overdag maar savonds laten
rondrijden.. gratis telefonisch meldpunt in de gemeente Zaltbommel. Als ik iedere keer het
betaalbummer moet bellen als er hier vuurwerk wordt afgestoken, krijg ik een hoge
telefoonrekening, en daar pas ik voor!
Geen vrije verkoop meer, regeling door gemeente of instantie van vuurwerkshows in de kernen
van de verschillende dorpen
Geen vuurwerk meer aan particulieren verkopen alleennog maar 1 grote vuurwerk show om 12













































uur
Gemeente moet het regelen
Gemeentelijk
Gemeentelijk vuurwerk (2x)
Georganiseerd vuurwerk per dorp
Gewoon sterk aanpakken
Gezamenlijk vuurwerk, verder niet
Goede communicatie met jongeren over wat wel en niet kan. Zorgen dat er respect richting
elkaar ontstaat,
Goede handhaving de dagen voor oud en nieuw. tijdens jaarwisseling is er weinig hinder.
Grote pakkans is belangrijk, maar lastig te realiseren. Ook al komt de politie snel, de dader is
meestal al gevlogen.
Grote show organiseren
Handhaaf, dat het alleen de gestelde periode gebeurt en controleer op illegaalvuurwerk
Handhaven (2x)
Handhaven en geen vuurwerk buiten oudejaarsavond
Handhaven handhaven en nog eens handhaven. En forse boetes!
Handhaven op andere tijden ipv overdag
Handhaving
Handhaving.
Hard optreden
Harder straffen (2x)
Het centraal afsteken ban proffesioneel vuurwerk zoals in Bruchem zou meer gestimuleerd
moeten worden
Het is maar 1 keer per jaar , ik zie het probleem niet zo
Het zwaardere knalwerk inperken
Hogere boetes
Ik heb geen last het is eens per jaar
Ik heb geen overlast
In Bruchem is de overlast significant minder sinda jeugd uit het dorp een evenement
vannsiervuurwerk
In gesprek gaan met de jongeren in de plaatselijke cafe’s en uitleg geven van de kosten die er
mee zijn gemoeid en betere handhaving
Kappen
Laat alleen overheid gecontroleerd vuurwerk afsteken
Laten organiseren door de gemeente (en daarnaast dus voor burgers te verbieden)
Leeftijdsgrens voor vuurwerk
Limiteren tussen bepaalde uren
Meer controle en forse straffen voor het afsteken en in bezit hebben van illigaal vuurwerk
Meer controle in de wijken
Meer controle in weken voor oud en nieuw
Meer controle misschien
Meer handhaving en strenger straffen
Meer handhaving rond laten (fietsen)
Meer politie laten rondrijden in de periode van vuurwerk
Met oudjaar heel de dag afsteken en niet vanaf 18.00 voor tieners niet zo leuk
Minder zeuren en meer ervan genieten
Misschien 1 cventraal punt waar ze het mogen afsteken
Misschien een meldpunt voor vuurwerk overlast?














































Niet afschaffen, maar wegconcurreren, zorgen dat de centrale vuurwerkshow zoveel
aantrekkingskracht en allure heeft dat men er simpelweg niet meer bij gebaat is om zelf
vuurwerk aan te schaffen.
Niet te pietluttig doen
Oordopjes in
Op bepaalde plekken afsteken
Op een aangegeven plaats afsteken
Op een plaats door gemeente georganiseerd, verder graag verbod
Op een plaats en tijd vuurwerk afsteken
Op een plaats in een woonkern een groot vuurwerk en al het anderen verbieden
Op een plek in dorp of stad
Op een plek waar het kan
Op eenlokale plaats afsteken en alleen tot een uur of 2 en dan klaar
Op somige plaatsen verbieden
Op toe zien dat het alleen op oudejaarsavond af gestoken mag worden
Ouders!!!!!!
Overtreders streng aanpakken
Particulier vuurwerk afsteken verbieden en alleen een officiele vuurwerkshow organiseren door
de gemeente
Per wijk 1 centraal punt maken
Persoonlijk gebruik verbieden en gemeente vuurwerkshow laten organiseren
Politie controle
Radicaal verbieden, overheid laten organiseren.
Regio vuurwerk organiseren
Reguleren: met zelf niet laten kopen en afsteken, maar door gemeente met erkende bedrijven
laten organiseren
Ruim je rommel op!!! handhaving dat er niet zo ver van te voren vuurwerk wordt afgestoken in
de buurt van ouderen en kleine kinderen die liggen te slapen
Show geven. Dus niet iedereen van alles wat. Ook voor de rommel en schade.
Slechts van 0.00 uur tot 2.00 uur
Stoppen ermee.
Stoppen met vuurwerk verkopen
Streng straffen als buiten de toegestane tijd wordt ontstoken.
Strenger controleren op iligaal vuurwerk
Strenger handhaven (2x)
Strenger straffen, verhogen pakkans
Strenger straffen,hoge boete
Te vroeg afsteken meteen bestraffen
Traditie is geen overlast
Vast gestelde plaatsen
Verbieden (13x)
Verbieden en centraliseren
Verbieden helpt niet
Verbieden ook de verkoop, centraal afsteken per plaats
Verbieden, alleen centraal afsteken door professionals
Verbieden, alleen door de gemeente georganiseerde evenementen.
Verbieden, centraal op een punt afsteken
Verbod afsteken particulieren
Verbod instellen















Volledig verbieden en zwaar bestraffen
Vuur werk afschaffen en bij den Bol op de Maas een show geven
Vuurwerk op afgesproken plekken. Niet individueel maar georganiseerd
Vuurwerk op een plaats om 24.00 uur
Vuurwerkgebruik door particulieren verbieden. Enkel georganiseerde vuurwerkshows
Vuurwerkshow op de waalkade of de markt, georganiseerd vanuit de gemeente.
Wanneer je er last van hebt ga je lekker een afgelegen plekje opzoeken.
We moeten niet zo zeuren. We zijn zelf ook jong geweest.
Zie boven (2x)
Zie hierboven
Zie hiervoor
Zie vorige
Zoals het is perfect, alleen iliigaal verkeer zeer hard aanpakken

Ik wil geen tip geven (9%)
Weet niet (25%)
Toelichting
Tip

Ik wil geen tip
geven
Weet niet








Gecontroleerd afsteken tussen 24.00u tot 0.300 uur
Gewoon niet doen
Ik zou ook wel informatie willen over wat te doen bij vuurwerk overlast.
Wanneer is het echt overlast enz.
Zie boven
Sturende vraag, overlast wordt als feit weergegeven
Ondanks dat ik er tot op heden geen overlast aan ondervind, kan je het
alleen controleren

3 ‘Particuliere vuurwerkverkoop moet afgeschaft worden. In
plaats daarvan zou de gemeente met oud en nieuw één
centrale vuurwerkshow moeten organiseren.’
In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?
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Alleen als het op de Maas gebeurt. Nu heb ik elk jaar overlast van vuurwerk, op de
kermis! Met als gevoelg zooi in de tuin en een gestresst huisdier midden in de
zomer
Dat geeft een boel rust als profs het doen
Perfect idee!
Zie hiervoor

Mee eens



Gaat ook niet helpen

Neutraal



Een algemene show lijkt me ook wel iets hebben om het met iedereen te vieren en
er samen 1 groot feest van te maken. Andere kant met vrienden/familie oud en
nieuw vieren en samen vuurwerk afsteken heeft ook zijn charmes
Goede handhaving kan het op 31-12 n paar uur " mooi" zijn.
Niet afschaffen, maar wegconcurreren, zorgen dat de centrale vuurwerkshow
zoveel aantrekkingskracht en allure heeft dat men er simpelweg niet meer bij
gebaat is om zelf vuurwerk aan te schaffen. Zeker wanneer vuurwerk verboden
wordt krijg je, mijn inziens, juist meer overlast. De centrale vuurwerkshow bevindt
zich natuurlijk wel in een verder vuurwerkvrij gebied. m.a.w. maak er een soort
evenement van
Voor veiligheid prima maar om nou met z'n allen midden in de nacht in de kou naar
bijv Waalkade te moeten....






Mee
oneens



Inwoners moeten wel in de gelegenheid zijn om zelf vuurwerk af te steken maar
niet op iedere plek of in elke straat.

Zeer mee
oneens



Het moet in stand gehouden blijven worden! Die paar dagen dat je knallen hoort,
vind ik niet erg!
Hoeft van mij helemaal niet, weggegooid geld, geef het maar aan de arme mensen.





Is geen oplossing voor het illegale vuurwerk wat veelal meeste overlast geeft. Ik wil
er ook niet aan meebetalen.

3.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) eens bent met
bovengenoemde stelling? (n=142)
Toelichting (79%)





































2 jaar geleden zijn we met oud en nieuw naar Amsterdam geweest. Rugtas met champagne en
wat lekkers om te snoepen mee. Reuze gezellig en een saamhorigheid met Amsterdammers en
toeristen.
Alleen een totaal-vervbod werkt, vooral in de kleinere kernen is al het andere het namelijk niet te
controleren/handhaven
Bange dieren en milieu
Beter voor veiligheid en gezondheid van mens en dier.
Betere kwaliteit en minder overlast
Centraal organiseren scheelt gewonden en is voor kinderen en huisdieren beter
Dan heb je minder overlast, is fijner voor kleine kinderen en huisdieren
Dat voorkomt veel narigheid.
Dierenleed
Een mooi siervuurwerk is al mooier om naar te kijken en het verbind waarschijnlijk ook doordat
meerdere gemeenteleden daarop af komen. Zij hebben dan reden om met elkaar een nieuw jaar
in te luiden en elkaar goeds toe te wensen.
Een vuurwerkshow is mooi, weinig mensen hebben last en het kost veel minder geld en het kost
geen vingers of ogen en minder dierenleed
Er gebeuren vaak ongelukken, veel overlast eind dec
Er vallen ieder jaar teveel slachtoffers om dit aan de markt over te laten.
Ga maar naar het Oogziekenhuis te Rotterdam
Gecontroleerd, efficient, veilig
Geeft minder overlast
Geeft rust aan ouderen kindereen di
Geen illegaal vuurwerk
Geen lawaai en rommel
Geen overlast en mindere gewonden dus minder ziektekosten.
Géén overlast, géén ongelukken en géén rommel.
Geen slachtoffers.
Gevaar en overlast voorkomen
Gevaarlijk voor kinderen en dieren
Grootser, mooier en zonder overlast
Heeft alleen maar voordelen
Herrie, rommel, overlast
Het bevordert de sfeer en samenhorigheid. Het ontmoedigd ook het kopen van ander vuurwerk.
Het gaat overlast en ongelukken tegen. Dat bespaart een hoop geld.
Het geeft veel overlast en is zonde van het geld en van het milieu
Het is slecht voor het milieu, (huis)dieren zijn de dupe en het geeft alleen maar (geluids)overlast.
Bovendien is het ook gevaarlijk en zijn er onnodig veel slachtoffers elk jaar, waaronder kinderen.
Misschien zou je zelfs een vuurwerkdiploma moeten hebben, zodat alleen mensen die de
verantwoordelijkheid aankunnen er mee mogen werken.
Het is zeer gevaarlijk en zielig voor huisdieren want die zijn doodsbang en de mensen houden het
geld in de zak
Het voorkomt ongelukken en overlast
Het voorkomt veel ellende, is mooier om te zien.
Hopelijk dan geen vuurwerk vooraf en onverwacht







































Hopelijk vermiderd dat het aantal gewonden en neemt de overlast vooral niet op oud en nieuw
af als het niet meer te koop is. En houden we toch nog de sfeer van oud en nieuw door een
vuurwerkshow
Hopelijk zo min mogelijk ongelukken en je kan er zelf voor kiezen of je er naar toe gaat of niet. En
geen last van rotzooi meer in de tuinen en op auto’s etc
Ik ben alle bemoei enissen meer dan zat. Werkt iligaliteit in de hand moet verplicht naar de plek
waar de gemeente alles wil laten zien
Ik blijf vaak met oud en nieuw binnen omdat ik die knallen vreselijk vind. Je weet ook maar nooit
of iemand voor de "gein" vuurwerk naar je gaat gooien.
Ik vind het vreselijk
Ik zou het fijn vinden als het zo zou kunnen, maar dat is geen haalbaar plan.
Ik zou het ideaal vinden. Vooral omdat dan het geknal op allerlei andere tijdstippen dan met Oud
en Nieuw (zie vraag 7) voorkomen kan worden.
Je creëert meer samenhorigheid, minder gevaar en overlast, minder opruimen
Kun je zelf veilig over straat lopen
Leuk voor de gemeenschap. Minder overlast
Men ruimt de gemaakte troep niet op.
Mijn huisdieren zijn doodsbang vanaf begin december
Milieu vriendelijker en veiliger
Minder gevaarlijk voor kinderen en huisdieren hebben er dan hooguit uur last van, scheelt veel
vernielingen en dus kosten voor gemeenschap
Minder gezoek.
Minder ongelukken, beter voor millieu
Minder overlast
Minder overlast en ongelukken (2x)
Minder problemen
Minder rommel op straat
Mooi spectakel, saamhorigheidsgevoel, een mooie show, geen vervelelnde strijkers enharde
klappen
Neem bruchem als voorbeeld
Om overlast en ongevallen te voorkomen
Om overlast terug te dringen. Dieren en bejaarden zijn de klos maar ook gevaarlijk gebruik kost
veel ogen/vingers etc.
Om veel schade te voorkomen
Omdat er teveel ongelukken gebeuren en overlast wordt veroorzaakt
Omdat ik het heel vervelend vind om de hele dag vuurwerk te horen. Word er zenuwachtig van.
Dieren raken van streek. En de jeugd word baldadig door vuurwerk naar dieren te gooien of
mensen. Vuurwerk binnen maken etc.
Ondeskundige omgang met te zwaar vuurwerk
Op 1 plaats lawaai en rommel
Oud&nieuw is verworden tot een toename van geweld en ongelukken met vuurwerk. Ook
onschuldigen kunnen blijvend letsel oplopen. Zinloos geweld.
Overlast gedurende de wken voor en na oud & nieuw
Overlast, ongelukken, geldverspilling
Samen met vieren van Nieuwjaar in de openbare ruimte; bevordert sociale band
Scheelt een hoop overlast
Scheelt ongelukken en overlast, blijft alleen het milieu-argument voor mij nog over maar dat vind
ik voor 1x per jaar wel te overzien
Stop ermee.
Teveel (oog-)schade





































Teveel overlast overal, vooral voor dieren
Teveel overlast. Voor en na oud en nieuw
Vanwege het individuele gevaar, milieuvervuiling en geldverspilling
Vee! Hinder voor huisdieren en ouderen die niet van huis durven en veel milieu schade
Veel mensen en dieren ondervinden hinder van vuurwerk, mn van groepjes jongeren die a;l
dagen van te voren met vuurwerk lopen te klieren. Ik ben op zich niet tegen vuurwerk maar er
zijn groepen die het verpesten voor anderen
Veel minder overlast en ongelukken
Veel overlast. Dierenbelang
Veel te gevaarlijk
Veel veiliger en minder overlast
Veel veiliger en veel minder overlast
Veilig, milieu vriendelijker en zorgt voor saamhorigheid
Veiliger en mooer
Veiliger en mooie show
Veiliger, geen overlast, minder ongelukken
VeiligHeid en met mate
Veligiheid, en inperking overlast
Verkleining van letsel, minder troep op straat, waarschijnlijk ook minder geluidsoverlast
Verminderd de overlast
Verminderd overlast en risico
Verspilling en millieuschade
Viirwerk is niet alleen gevaarlijk, maar ook slecht voor milieu en natuur. De gezondheidszorg
wordt er mee belast.
Voorkomt gevaarlijke situaties en overlast.
Voorkomt overlast en iedereen kan ervan genieten
Vuurwerk is gevaarlijk,slecht voor het milieu en geeft veel overlast. Maar de commercie zal het
wel weer winnen!!
Weinig overlast en zal veel ongelukken schelen.
Weken herrie
Wordt er wat gedaan, maar geen overlast meer van dat klapspul
Zie 7. en 8.
Zie hierboven
Zie hiervoor
Zie vraag 7
Zo blijft het nog enigsinds onder controle
Zo lang mensen zelf vuurwerk kunnen kopen zullen ze het ook af steken oo tijden en plekken die
niet zo handig zijn.
Zo voorkom je langdurige overlast en het is veiliger omdat het door proffesionals gedaan word
Zorgt voor contacten tussen buurtgenoten. Is veiliger als het centraal geregeld is.

Ik wil geen toelichting geven (18%)
Weet niet (4%)
Extra Toelichting
Toelichting



Minder gevaarlijk en maar op een plaats rotzooi!!!

Ik wil geen
toelichting geven




Omdat er ondanks waarschuwingen elk jaar weer veel ongelukken
gebeuren en het is veel te duur kun je beter ergens anders aan besteden
Toelichting op een toelichting dat is wel dubbel

3.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met
bovengenoemde stelling? (n=57)
Toelichting (91%):




































1. Ik heb al eens een "vuurwerkshow" van onze gemeente mogen meemaken: wat een giller!! 2.
Er is al genoeg betutteling door de overheid. 3. Het is een traditie. En van tradities blijf je af ;-) 4.
Het uitzoeken en zelf afsteken van vuurwerk zorgt voor veel (voor)pret. 5. Ik wil graag zelf mijn
boze oude geesten verjagen! 6. Je moet bij een gezamelijk vuurwerkevenement verder van huis
af en dat is niet altijd verantwoord.
Alleen het zware knalwerk aanpakken is genoeg
Alles wordt al aan banden gelegd. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en volwassenen.
Anders wordt het illegaal verkocht
Dan ga ik daar niet naartoe. Vuurwerk voor de deur hoort bij oud en nieuw
De 1 wil dit, de ander wil dat
De gemeente hoeft niet op te draaien voor de verantwoordelijkheid mbt vuurwerk van inwoners.
De gemeente moet doen wat ze moeten doen en zich niet opwerpen als opvoeders
De overlast zal naar mijn mening blijven , en er zal meer illegaal vuurwerk zijn
Diegene die wil stoken haalt dan wel gevaarlijk vuurwerk uit buitenland
Gebeurt twee keer, daarna wegens bezuinigingen afgeschaft en weg is onze traditie.
Geen zin om snachts naar het centrum te gaan, veel leuker om het vanuit huis met gezin,
vrienden en buren te vieren
Gemeente is groot. waarschijnlijk wordt het ontstoken ver van mijn huis en zie er dus weinig of
niets van. in eigen omgeving genieten van de pijlen is het mooiste.
Helemaal afschaffen
Het gezeur elk jaar steeds meer is om niet goed van te worden. Laat mensen hun ding doen die
avond. Ik steek zelf nooit iets af maar wat anderen doen prima!!
Het hoort er bij, kijk je ieder jaar naar uit, en ook mijn kinderen
Het hoort nu eenmaal bij deze traditie
Het is geweldig om vuurwerk af te steken waarom veranderen
Het is leuk om te doen een iedereen kan doen wat hij wil
Hollandse traditie mag nooit verloren gaan
Iedereen moet de vrijheid hebben om wel/geen vuurwerk af te steken. Een vuurwerkshow van
onze belastingcenten gaat er echt niet voor zorgen dat er daarnaast geen vuurwerk meer wordt
afgestoken en hier geen overlast van is.
Iedereen moet zelf kunnen bepalen of hij vuurwerk koopt en afsteekt met oud en nieuw
Ik snap het leuke van snachts op 1januari afsteken wel. Maar de mentaliteit moet anders. En bijv.
Zelf afsteken toestaan onder toezicht op een bepaalde locatie.
Ik vind het leuk om af te steken en in mijn eigen straat vuurwerk te kijken
Ik zie dit als zoveelste betutteling van de grootste groep, dus prima met vuurwerk omgaan.
Is al verschillende keren geprobeerd
Je moet mensen niet dwingen met zo iets
Kleiner vuurwerk toestaan en grote klappers verbieden
Laat de mensen vuurwerk afsteken met oud en nieuw
Laat ieder in zijn waarde en laat ieder zijn feestje doen. Als het maar volgens de juiste regels gaat
Men dan verplicht is om dan naar dat ene centrale punt te gaan als men vuurwerk wilt zien en
thuis wilt zijn of waar dan ook.
Mensen moeten zelf kunnen bepalen waar ze het vuurwerk afsteken
Mensen zijn niet altijd in staat om naar een algemene plek te komen.
Met kleine kinderen is het onmogelijk om midden in de nacht naar een vuurwerkshow te gaan.




















Met shows is het waarschijnlijk heel druk. En het kan gevoelig zijn voor terroristische aanslagen..
Omdat het een traditie is om het zelf af Te steken. En voor de kinderen is dit leuk
Omdat het traditie
Omdat vuurwerk nu eenmaal bij oud en nieuw hoort
Overlast moet aangepakt, niet degene doen met oud en nieuw genieten.
Particulier vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Als er betere handhaving plaatsvindt kan dit
prima met de huidige wetgeving en voorzorgsmaatregelen.
Staat al in mijn antwoord
Traditie moet blijven.. niet zeuren, het is 1x per jaar
Tradities moet je niet afbreken.
Veel te gevaarlijk, voor mens en dier en ook zeer slecht voor de ziekenhuizen.
Vrijheid +traditie.
Vuurwerk afsteken hoort bij oud en nieuw
Vuurwerk hoort bij oud en nieuw, er wordt teveel bepaald door een kleine groep mensen.
bijvoorbeeld het onderwerp zwarte piet
Vuurwerkshow moet dan in elk dorp.
Waarom moet alles gereguleerd worden. Het is maar een paar uur per jaar!
Weer een traditie weg
Wil niet meebetalen
Zie antw 8 het os maar 1 keer per jaar de tijd is al vrij beperkt.

Ik wil geen toelichting geven (7%)
Weet niet (2%)
Extra Toelichting


Het opmaken en bedenken van deze enquête behoeft toch wat meer aandacht. Mijn
verontschuldigingen voor deze constatering.

