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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 77% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 65% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 27%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief".
Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Vuurwerk is een traditie (77%)
2. Het is leuk om naar te kijken (55%)
3. Je kunt beter echte overlast aanpakken (42%)
Aan de hand van vraag "2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (94%)
2. Minder rommel en afval op straat (67%)
2. Beter voor het milieu (67%)
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".
Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
72% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer
onvoldoende".
Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 47% van de respondenten: "Ja, veel".
Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Geluidsoverlast (87%)
2. Overlast voor (huis)dieren (63%)
3. Onrust en schrikreacties (62%)
Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 84% van de respondenten: "Nee".
Aan de hand van vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top vijf van gemiddelde scores
naar voren:
1. Meer handhaving (3,9)
1. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (3,9)
2. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (4,2)
3. Hogere boetes, strengere straffen (4,23)
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,4)
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Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 56% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 26% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".
Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Via internet en sociale media (2,1);
2. Via borden bij de betreffende zones (2,3);
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,2).
Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 50% van de respondenten: "Ja".
Aan de hand van vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" zijn
de volgende top drie naar voren gekomen:
1.
Een grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon (36%);
2.
Helemaal geen vuurwerk (24%);
3.
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat (21%).

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipStein, waarbij 447 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

12%

Ja, licht knalvuurwerk

0%

Ja, zwaar knalvuurwerk

1%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

9%

Ja, ander soort vuurwerk

1%

Nee
Weet niet

(n=447)

77%
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Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 77% van de respondenten:
"Nee".

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
•
•
•

Beetje kindervuurwerk
Centraal door gemeente
Flikkersterren

Toelichting
Ja, ander
soort
vuurwerk,
namelijk:

•

Vuurwerk centraal door gemeente geregeld en betere handhaving op
knalvuurwerk. In Meers al vanaf half november knalvuurwerk te horen en te
zien.....meerdere keren gebeld maar er reageert niemand en handhaving is veel
te laat. Betere en zwaardere boetes uitschrijven aan diegene die zich niet aan
wet houden.

Nee

•

Al dat vuurwerk is gevaarlijk, slecht voor het milieu, kost veel geld, slecht voor
dieren en ouderen en geeft een hoop rommel.
Ga niet overbodig het milieu belasten en dieren (vogels) verjagen.
Gevaarlijk en luchtverontreiniging
Zonde van al het geld

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

(n=445)

53%

Positief

12%

Neutraal

7%

Negatief

9%

Zeer negatief

17%

Weet niet
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Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 65% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 27%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief".

Toelichting
Zeer
positief

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Alle vuurwerk is gevaarlijk, alleen het gevaarniveau verschilt!
Verder is het zeer milieubelastend, het zorgt voor dierenleed: onrust onder
huisdieren, onder vogels en andere vrije dieren en het levert vieze afval op: heb op
nieuwjaarsdag in de tuin vuurwerkrotzooi moeten opruimen.
Er moet een totaal verbod op alle vuurwerk komen en wel landelijk, dit om m.n. ons
milieu en ook de dierenwereld te ontzien van een achterhaalde traditie. Door het
vuurwerk komen er tonnen afval in het milieu terecht, plastics etc die er niet thuis
horen.
Het brengt alleen maar ellende, verwondingen, schade aan huizen, vervuiling van
het milieu, angstige huisdieren enz.
Het geknal weken en maanden voorafgaand aan oudjaar in de avond en nachtelijke
uren. Het zullen met name jongeren zijn die zich niet realiseren wat ze met hun
actie aan schrik te weeg brengen bij mens en dier. Zelf weten ze dat ze iets afsteken
maar voor anderen is het altijd onverwacht en ongewenst. Zeker voor dieren die
gevoelig zijn voor harde geluiden en bang zijn/worden van dergelijke onnodige en
domme acties.
Het is levensgevaarlijk voor iedereen, oude mensen en dieren zijn er bang voor. Het
kost de maatschappij handenvol geld ! hulpverleners enz . hebben de handen vol
en worden ook nog lastig gevallen en bedreigd bij hun moeilijke taak!
Hier mee zou Stein een prima stelling verwezenlijken
Maar dan ook handhaven!!
Men houdt zich niet aan de afgesproken tijden en dieren worden gek van dat
geknal.
Omdat al tientalle jaren geen handhaving meer is mbt. Afsteektijdstip, nu al
maanden van te voren zwaar vuurwerk op nabij voetbalveld.
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Positief

•

Vuurwerk geeft teveel overlast. Dit is de enige manier om vuurwerkoverlast te
handhaven.

•

Aangezien ze al weken van tevoren beginnen met enorme harde knallen mag het
van mij verboden worden. Er zal dan wel gecontroleerd moeten worden...
Dan is het voor iedereen hetzelfde
Siervuurwerk vind ik zelf mooi. Knalvuurwerk daarentegen zou ik wel graag niet
willen hebben.

•
•

Negatief

•

Ik ben ervan overtuigd dat dit niet werkt. Je kunt niet alles afschaffen. Het moet wel
onder controle worden afgestoken. En geen bommen meer .Bovendien vind ik dat
er geen handhaving is. Aan de overkant van de Brug in Elsloo is zeer zwaar
vuurwerk afgestoken. De deuren en ramen rammelden.

Zeer
negatief

•

Jaa ik ben tegen die harde knallen!! vooral.die mensen over de grens gaan halen!
maar mooi siervuurwerk moet kunnen! wat is een nieuwjaar zonder vuurwerk
Leef en laten leven! 1x per jaar mooi om mee te maken
Vuurwerk hoort bij nieuwjaar. Tevens verwacht ik bij afschaffing hiervan alleen
maar heftiger en gevaarlijker vuurwerk. De mensen vinden wel een weg om het
ergens anders te kopen, en stiekem door heel Stein af te steken. Want je gaat het
dan niet op 1 plek afsteken, zodat je makkelijk ‘gepakt’ kan worden.

•
•
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=117)

Vuurwerk is een traditie

77%

Het is leuk om af te steken

30%

Het is leuk om naar te kijken

55%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de economie

19%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

42%

Verbod is een inperking van vrijheid

28%

Verbod is lastig te handhaven

32%

Anders
Weet niet

5%
0%
0%

50%

100%

Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Vuurwerk is een traditie (77%)
2. Het is leuk om naar te kijken (55%)
3. Je kunt beter echte overlast aanpakken (42%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•

De grote groep die zich aan de regels houdt wordt de dupe van stelletje raddrasiers
Dieren zielig
Gezelligheid
Het is 1 keer per jaar, doe aan andere, belangrijkere zaken je aandacht aan besteden.
Bijvoorbeeld betere voorlichting op scholen over de gevaren van (illegaal) vuurwerk
Het is een hobby
Mensen die zich niet aan de regels houden en illegaalvuurwerk afsteken buiten de geldige
tijden moet je aanpakken. Je gaat het autorijden ook niet verbieden omdat een paar
mensen te hard rijden.

Toelichting
•
•
•

Begrijp alleen niet dat het zoveel dagen /weken al de hele dag kan knallen en dat er dan niets
aan gedaan wordt
Het hoort bij nieuwjaar!!!
Siervuurwerk als het 00:00 is hoort bij nieuwjaar. Dit moet op alle plekken kunnen gebeuren
niet iedereen gaat met nieuwjaar naar 1 punt om vuurwerk te zien.
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2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=288)

Mensen en dieren hebben minder overlast

94%

Beter voor het milieu

67%

Minder rommel en afval op straat

67%

Vuurwerk is gevaarlijk

66%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

39%

Vuurwerk is zonde van het geld

31%

Anders
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Aan de hand van vraag "2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (94%)
2. Minder rommel en afval op straat (67%)
2. Beter voor het milieu (67%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.
Alle herrie en troep zitten we niet op te wachten.
Als COPD patiēnt veel last
Dit jaar schade aan onze auto door kruitafval van neerdalend vuurwerk
Dit veroorzaakt te veel last voor mens en dier. De diertjes zijn ontzettend angstig en
zenuwachtig waardoor ook de baasjes heel veel stress hebben. Voor veel mensen de akeligste
dag van het jaar. Denk ook aan de dieren in de natuur! Mensen verschrikken met die onnodige
knallen wat heeft dit voor zin. Doe er eindleijk ens wat aan aub.
En daarbij wordt zich nimmer gehouden aan de tijden waarbinnen vuurwerk mag worden
afgestoken!
Het iligale vuurwerk wordt steeds zwaarder en veroorzaakt in de periode voor en na Nieuwjaar
behoorlijke overlast in de vorm van knallen waarvan de ramen trillen...
Houden zich toch niet aan de tijd van het afsteken
Ieder jaar raken weer mensen zwaar gewond
Ik ben er gewoonweg bang voor, aantal jaar geleden vuurwerk in mijn oog gekregen
Ik hou zelf niet vh geknal en vindt her jammer dat niemand gewoon kan wachten tot
middernacht
Men houdt zich niet aan de tijd dat men mag afsteken
Minder overlast van jeugd welke zich niet aan de regels houden
Overlast en gevaar voor degene die er niets mee te maken heeft
Ruim een maand vóór oud en nieuw steeds zeer storend vuurwerk en knallen. Dit is héél
vervelend en er wordt niet opgetreden. Blijkbaar kan dit allemaal zomaar
Vandalisme tegengaan, bushokje al 2 jaar op rij kapot prullenbakken winkelkarren heek veel
gaat kapot en dit is onnodig
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Toelichting
•
•
•
•

•
•

•
•

Afgelopen jaar was het vreselijke starten om ,12.30 en om 3.uur waren ze nog
bezig!Paalweg!politie gebeld kreeg als antwoord of we konden kijken waar het vandaan kwam
dan kwamen ze kijken!!!!!!!
Deze vraagt behoeft geen toelichting, genoeg min punten
Een deelverbod is helemaal niet te handhaven.
Het is van de zotte dat mensen met hun honden (ik bijv) naar het buitenland moeten gaan,
omdat het dier letterlijk verknald is. Maandelijks tientallen euro's kwijt om het dier een goed
leven te geven. Het is ook gebleken dat men zich totaal niet aan de tijden houdt en al vanaf
november was er vuurwerkoverlast. En durf de knallers er op aan te spreken en je krijgt een
grote mond en vuurwerk naar je toe gegooid. Ook het incident met het vuurwerk door de
brievenbus in Urmond moet toch een teken voor de gemeente zijn dat het zo niet langer kan.
En de rotzooi die er dagen blijft liggen... Zoveel bange dieren, ook wilde dieren. Daar wordt
totaal geen rekening mee gehouden.
Ik ben niet op een algeheel verbod ervan. Wel zou ik het gecontroleerd willen zien, dus op
bepaalde zones bijvoorbeeld en niet lukraak door iedereen.
Vuurwerk was echt teveel en te zwaar daardoor o.a. veel afval en zelfs ingebrande vlekken op
asfalt , auto's en tuinmeubelen. dit moet echt verboden worden .
als je de mensen daarop aanspreekt die dat afsteken krijg je ook nog een grote mond van het is
toch maar 1 x per jaar enz.
Wij hebben er als mindervaliden heel erg veel last van
Zonder vuurwerk worden we er allemaal beter mee
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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=435)

26%

Dit mag wat mij betreft korter

46%

Dit mag wat mij betreft langer

6%

Andere optie

21%

Weet niet

2%
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Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".

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

00:00 vuurwerkshow van gemeente
23.00-0100
Afschaffen (2x)
Algeheel afsteekverbod voor particulieren
Algeheel verbod
Algeheel vuurwerk verbod is nodig
Alleen 0.00uur
Alleen om 00.00 uur
Alleen om 00.00 uur op een vooraf te bepalen plek, door de gemeente
Alleen vuurwerk afsteken door de gemeente
Bijna niemand houd zich aan deze tijden. Hier beginnen ze al in november met vuurwerk af te
steken.
Centraal punt, rond de jaarwisseling, georganiseerd door de gemeente! Brengt de mensen ook
dichter bij elkaar! Mooi toch!
Dit mag van mij totaal verboden worden
Er is toch geen toezicht op
Geen afsteektijden maar een algeheel vuurwerkverbod
Geen afsteektijden meer
Geen afsteektijden. Geheel verbod op particulier vuurwerk
Geen consumentenvuurwerk/knallers meer
Geen enkele mogelijkheid meer bieden voor afsteken vuurwerk
Geen vuurwerk (6x)
Geen vuurwerk meer
10

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

Geen vuurwerk zelf afsteken
Geen vuurwerk!
Geheel verbieden
Geheel verbod (2x)
Gewoon afschaffen
Gewoon niet
Gewoon vanaf 00:00 tot 02:00
Helemaal afschaffen
Helemaal geen afsteek tijden.
Helemaal geen vuurwerk (2x)
Helemaal geen vuurwerk meer
Helemaal niet
Helemaal niet meer
Helemaal niet, centraal vuurwerk in de gemeente
Helemaal niet, geen handhaving
Helemaal niks afsteken
Helemaal verbieden (5x)
Helemaal verbieden.
Helemaal vuurwerk vrij
Het ontbreekt aan handhaving, er wordt dagen eerder al vuurwerk afgestoken
Het zou fijn zijn om een pauze erin te zetten voor de hond uit te laten
Knalvuurwerk is al dagen van te voren te horen vreselijk voor mens en dier
Laat vuurwerkshow geven door professionals op een aantal plaatsen in de gemeente
Liefst een verbod
Liefst verbod op particulier afsteken
Liever één gezamelijk vuurwerk per kern om 12 uur afsteken
Meer toezicht
Men houdt zich hier niet aan, was al een maand aan de gang
Mensen houden zich er niet aan
Niet (2x)
Niet meer (2x)
Niet meer.
Nooit afsteken
Organisatie door gemeente
Siervuurwerk vanaf 24.00
Stoppen ermee
Strenger handhaven op deze tijden!
Totaal verbieden
Totaal verbod (2x)
Totaal vuurwerkverbod wat betreft consumentenvuurwerk. Professioneel vuurwerk
aangeboden door de gemeente kan een alternatief zijn.
Tussen 0.00 en 02.00 uur
Van 11 tot 1 s’avonds
Van 22h tot 2h
Vanaf 12 uur savonds tot 1 uur snachts
Verbieden (2x)
Verbieden die handel !
Verbieden en handhaven
Verbieden is beter voor mens en dier
en dier
Verbod op afsteken
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•
•
•
•
•

Volledig verbod
Waar is de handhaving buiten deze tijden
Weg ermee
Welke afsteektijden niemand die controleert of boetes uitschrijft. Een lachertje
Wie gaat dit handhaven?

Toelichting
Dit is prima

•
•

•
•
Dit mag wat
mij betreft
korter

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dit mag wat
mij betreft
langer
Andere
optie,
namelijk:

Helaas worden de afsteektijden niet gerespecteerd!!!!!!! Ook daarom ben ik
voor een algeheel verbod!!
In mijn woonomgeving heeft men zich heel redelijk aan de tijd gehouden, het is
wel eens anders geweest en kan zomaar weer anders worden. We weten dat
handhaven een wassen neus is wegens ondercapaciteit handhavers en teveel
gedogen om geen probleem te krijgen.
Moet er wel voor die tijd handhaving zijn.
Vuurwerk is zeer slecht voor het milieu en mijn huisdieren zijn er bang voor!
Alleen van 0.00 u tot 1.00 uur
Er dient wel gehandhaafd te worden
Gewoon van 23.30 tot 01u is lang genoeg. Waarom moet er uren geknald
worden. Mensen met honden hebben gewoon geen enkele mogelijkheid om in
de avond nog met hun hond uit te gaan. We moeten wel hondenbelasting
betalen, maar er wordt helemaal geen rekening gehouden met honden in deze
periode Met geen enkel dier eigenlijk. En een boete van €100 is een lachertje.
Maak er eens €1000 van
Hoe gaan we dit handhaven?
Is bijna niet te handhaven
Maar ik heb nog nooit een handhaver vanaf bijv. 01 dec. tot 31-12 gezien.
Wanneer een regel wordt ingesteld moet deze ook gehandhaafd worden. Zo
niet, wordt je ongeloofwaardig!!
Mag van mij iets korter. Vanaf 19:00
Van 20.00 - 02.00 uur
Van 22.00 tot 02.00 is lang genoeg
Van 22.00 uur tot 01.00 uur is voldoende tijd maar dan ook handhaven, want nu
word er al dagen van tevoren vuurwerk afgestoken
Waarom al vanaf 18.00..
Denk mee aan de mensen die de honden uitlaten. Afsteken van 23.00 Tot 02.00
is prima en lang genoeg

•

Gun de kinderen een dag in het jaar dit plezier.

•

Aangezien er net zo veel of meer illegaal vuurwerk is afgestoken als legaal moet
je je afvragen waar deze explosieven opgeslagen zijn geweest. Als je dat
meeneemt in je denkpatroon schrik je je kapot. Enschede komt ineens heel dicht
bij.
Algeheel verbod en zeer hoge boetes. Als er sprake is van zwaar en veboden
vuurwerk de explosievenwet hanteren.
Handhaving laat te wensen over
Wordt niet gehandhaafd, tijden instellen is zinloos.

•
•
•
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden
gehandhaafd in onze gemeente?
Zeer voldoende

(n=436)

5%

Voldoende

6%

Neutraal

11%

Onvoldoende

21%

Zeer onvoldoende

51%

Weet niet
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Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 11% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
72% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer
onvoldoende".

Toelichting
Voldoende

•

Controle/handhaving is in dit geval heel lastig omdat het een heterdaad
betreft. Iemand steekt op een bepaalde plek vuurwerk af om er vervolgens
snel vandoor te gaan naar een andere buurt/wijk om het daar weer te doen.
De "pakkans" is daardoor vrij klein.

Neutraal

•

Het is natuurlijk ook moeilijk te handhaven dat er buiten de afsteektijd geen
vuurwerk wordt afgestoken.

Onvoldoende

•
•
•

Het begint al weken van te voren en niemand die er wat aan doet!
Het is vooral de jeugd die dat doet
Je ziet nooit iemand

Zeer
onvoldoende

•
•

9 maart werd er al vuurwerk afgestoken
Al meer dan een maand vóór de jaarwisseling én nog steeds wordt er veelal
zwaar knalvuurwerk afgeschoten
Als je er iemand op aanspreekt krijg je een grote mond.
De burger zelf trekt zich niets aan van de afsteektijden. Als u bedoelt
"controle" met handhaven: handhaven op verbod is onmogelijk door BOA /
politie. Op heterdaad betrappen is bijna niet te doen.
De hele maand december werden op de gekste tijden, ook midden in de nacht
knalvuurwerk afgestoken. Er werd niets tegen gedaan,.
De uiterwaarden van de Maas of het Heidekamppark maar daar zijn ook dieren
Dit zal moeilijk te handhaven zijn. De knallers worden afgestoken en per
fiets/scooter zijn de daders er tussen uit.
Politie bellen heeft totaal geen nut. Er zijn belangrijkere zaken dan onnodig
zoeken naar deze daders.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Weet niet

•

Er is helemaal geen controle, tenminste, wij hebben geen enkele keer iets
gezien of waargenomen van handhaving
Er word helemaal niet op gecontroleerd. Er word nu nog vuurwerk afgestoken
!
Het knallen is er al weeeeken van tevoren en handhaving ho maar waar zijn die
boa's
Niemand houdt zich aan deze tijden, weken van te voren begint het gedoe,
flinke bommen, tot zelfs dagen erna.
Ik krijg de hond bijna de hele maand december niet naar buiten, trauma's
lopen de dieren zich op, door dat ontzettend frustrerend afsteken van
vuurwerk en bommen. Je voelt zelf nog je hart in de keel kloppen wanneer je
er zelf van schrikt. Een verbod erop en flink straffen!
Onder de brug bij het julianakanaal in urmond werden al vanaf oktober rotjes
afgestoken
Praktijk is dat al eind november vuurwerk is afgestoken en dat dit geen
incident was. In december werd het frequenter, dus onvoldoende handhaving.
Reeds 5 weken voor oud en nieuw al begonnen met afsteken vuurwerk. Vooral
in aangrenzende buitenpercelen en in de avonduren tot middernacht toe
Tot 5 januari 2020 geknal gehoord
Totaal verbod!
Van een maand voor tot ruim een maand na de feestdagen worden in het
Molenpark gedurende de nacht zware vuurwerkbommen afgeschoten......,
denk dat dit enkel een genot is voor de afstekers.....
Vanaf november was er vuurwerkoverlast. Heidekamppark, dijk urmond
richting Meers, brug Meers, de Bath, de Weerd en achter de haven in Stein. Tig
keer de politie gebeld, maar elke avond prijs. En dat ligt niet aan de politie,
want die hebben zich super ingezet. Maar ze zijn met veel te weinig mensen.
Als er een paar avonden gepost zou worden op de voornoemde plekken, dan
zouden ze heel wat mensen kunnen oppakken. En dan stevige boetes geven.
Vanaf ochtend wordt er hier heel veel vuurwerk afgestoken. Respect voor dier
en mens is ver te zoeken... In het losloopgebied hoef je die dag niet te gaan
wandelen. Bovendien begint het weken van te voren al.
Vanaf september wordt hier flink geknald door rugzak hangjongeren. Dus geen
hamdhaving.
Veel last gehad gedurende de hele maand december met name in de nacht.
Twee keer melding gemaakt, niets ondernomen
Ver ja weken voor en ver na de jaarwisseling werd er vuurwerk afgestoken. Het
werkt dus niet en er is geen toezicht.
Weken voor de jaarwisseling en zeker een week erna volop knallen iedere
avond en nacht
Handhaven is moeilijk volgens mij.
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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=432)

13%

Nee, niet echt

12%

Neutraal

5%

Ja, een beetje

22%

Ja, veel

47%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 47% van de respondenten: "Ja, veel".

Toelichting
Nee, niet
echt

•
•

Neutraal

•
•
•

Ja, een
beetje

•
•
•
•
•
•

•

Ik heb persoonlijk niet echt last van de knallen maar ik kan me voorstellen dat
mensen met kleine kinderen/ honden er wel last van hebben.
In onze straat niets kwam uit andere omgeving
Ik vond het leuk. Maar merkte dat er illegale bommen tussen waren, snap dat hier
betere handhaving op moet.
Ik zelf niet maar mijn kat wel heel erg
Wat is overlast. Op die dag is dat zo dat weet je. Van mij mogen de tijden wel wat
korter
Afgestoken vuurwerk onder de brug bij het julianakanaal in urmond
Auto overdekt met vuurwerkrotzooi
Buiten de aangegeven tijden veel vuurwerk gehoord
Met name zwaar knalvuurwerk de weken voor 31 dec. Moet dus illegaal vuurwerk
zijn geweest omdat de vuurwekwinkels nog lang niet openbaren
Te zwaar vuurwerk
Van siervuurwerk rond 24.00 uur had ik persoonlijk geen last. Het waren met name
de enorme, zware knallen waar ik last van had. Daar schrok ik telkens van en het
deed de ramen van ons huis gewoon trillen. Het was in onze straat maar het leek
alsof het in onze tuin gebeurde. Onze hond (een waakhond) ging bij elke (zware)
knal tekeer als een gek. Hij is niet bang maar wel ontzettend boos en hij zou het
liefst naar buiten gaan om diegene die dat doet te kunnen aanpakken. Dus ook
voor de hond zeker niet fijn.
Veel rommel in de tuin.
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Ja, veel

•

Wijzig zuurstof

•
•
•
•

Afsteken vuurwerk buiten de gestelde uren
Al heel vroeg in december veel knalvuurwerk
De hele avond door geknal! Zou beter zijn alleen om 00.00 uut
De overlast begon eind november. Er wordt op dit moment nog steeds ieder
morgen rond 8 uur door naar Belgie fietsende schooljeugd vuurwerk gegooid.
En ook de weken ervoor. Het gaat niet alleen om die ene avond. Er is wekenlang
vuurwerk afgestoken on de gemeente Stein.
Er is meer zwaar en illegaal vuurwerk afgestoken dan andere jaren. Meer zelfs dan
consumentenvuurwerk zeggen deskundigen. Enschede is daardoor erg dichtbij
want het spul moet ook ergen opgeslagen zijn geweest.
Er was alleen maar knalvuurwerk nabij de skatebaan.
Er wordt in de dagen rondom de jaarwisseling en vrij veel vuurwerk afgestoken en
ook na 2.00u zijn er nog en aantal harde knallen.
Handhaven is moeilijk volgens mij.
Hier onder de brug over het Juliana kanaal hebben hebben ze de hele dag vuurwerk
afgeschoten.Hier wonen heel veel oude mensen!
Ik woon bij het Raadhuisplein, een plek waar altijd rotzooi wordt getrapt door
jeugd, dus geldt dit ook voor het afschieten van zwaar vuurwerk met luide knallen
waar ik van schrik . Ben bang dat ze het op mijn balkon gooien!
Met name overlast vanaf begin december tot aan oude jaars avond
Mijn buren was een jeugdfeestje met alleen jeugd, die hadden zwaar vuurwerk
waaronder cobra's de hele buurt was bang dat er ruiten zouden sneuvelen
Om toch nog rustig te kunnen lopen met de honden veel naar de buitengebieden
gegaan maar ook daar waren ze aan het afschieten en lag er een hoop Rommel in
de landweer en dit op tijdstippen en dagen dat er nog geen vuurwerk afgeschoten
mag worden
Oorverdovend en levensgevaarlijk,de pijlen vlogen je letterlijk om de oren,dat dit
zomaar kan en mag?????
Vanaf begin december is vaak vuurwerk afgestoken geworden (ook 's nachts!).
Verder lijkt het knalvuurwerk steeds heftiger te worden (en soms zelfs ruiten in
sponningen trillend!)
Vanaf oktober tot half januari
Vanaf september, zware vuurwerk bommen zelfs na 11:00uur.
Veel troep en geluidsoverlast
Vele knallen al 3 weken ervoor, ook nu soms nog. Kwajongens die niet voor hun
eigen huis maar door de straat heen al vele dagen knallen, gooien richting
omstanders
Wij hebben een hond en een poes die beiden panisch zijn.
Zie 2.1
Zie vraag 2
Zoals ik al eerder aangaf. Weken voorafgaand en ook nog weken erna - en dan mn
in de avonduren af en toe een knal of om een uur of 3 in de nacht.
Zwaar vuurwerk hier in de hele buurt. Mijn hond durft s'avonds nog steeds niet de
straat op. 16-01-2020.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Weet niet •
•
•

Ik was dit jaar niet in Stein
Waren dit jaar niet thuis
Zat in buitenland
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5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=299)

Geluidsoverlast

87%

Afval en rommel op straat

52%

Overlast voor (huis)dieren

63%

Milieuoverlast

29%

Schade aan bezittingen

10%

Stank- en rookoverlast

34%

Onrust en schrikreacties

62%

Andere vorm van overlast
Weet niet

5%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top drie naar voren:
1. Geluidsoverlast (87%)
2. Overlast voor (huis)dieren (63%)
3. Onrust en schrikreacties (62%)

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

Afsteken van vuurwerk buiten de gestelde tijden
Afval in mijn tuin
Astma problemen
Bange huisdieren
Dag en nacht harde knallen in de omgeving, maar geen handhaver te bekennen
Dit zijn explosieven. Zegt genoeg.
Ergernis om de egoïstische acties
Geluidoverlast van carbiet onder bruggen en viaducten langs Julianakanaal
Gewond gezinslid die zelf geen vuurwerk afstak
Het leek wel oorlog door de vuurwerkbommen
Huisdier
Luchtwegen
Ook rommel op auto's. Volgende dag auto moeten poetsen. Zat helemaal vol met afval
afkomstig van vuurwerk.
Vuurwerk in brievenbus buren

Toelichting
•
•

Als ik met mijn rolstoel naar buiten moet heb ik mijn hele wielen onder de rommel en is er met
moeite af te krijgen.
Behalve de harde explosies was er veel rook. ikzelf heb copd dus was erg benauwd. Moest extra
medicatie seretide nemen. en het bleef bezig van af smiddags. ik kon niet muziek luisteren of
andere afleiding doen vanwege het kabaal.
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•
•
•
•
•
•
•

•

De rommel van het vuurwerk heeft de hele nacht liggen smeulen in mijn goot wanneer je er iets
van zegt krijg je ook nog een grote mond
Het leek wel oorlog zo een flinke knallen, de ramen trilden in het huis, niet normaal meer.
In de weken naar Oud en Nieuw voel je je niet eens veilig meer als je met je hond op het
Heidekamppark loopt, of de Weerd. Er wordt gewoon op 20 meter van je vandaan vuurwerk
afgestoken.
Komt telkens onverwacht, en je kunt er geen rekening mee houden. Vanaf parkeerplaats
voetbalveld tot in het kasteelpark.
Ook afval en rommel van vuurwerk in tuin.
Overburen gewaarschuwd dat afval van knalvuurwerk viel, ondanks bleef men gewoon hier
mee doorgaan. Terwijl op het Ireneplein meer dan voldoende plek is om vuurwerk af te steken.
De troep heb ik na 3 dagen zelf moeten opruimen. Heb het wel bij de overburen gedeponeerd!
Vuurwerk is een traditie als ook carbid schieten, en ik heb hier geen probleem mee mits dit
gebeurd op de afgesproken tijden.
maar de overlast begon al eind november en duurde tot zeker week 2 in het nieuwe jaar.
men kan ook voor het carbid schieten op een speciale locatie een vergunning afgeven buiten de
wettelijke uren.
het schort hem hoofdzakelijk aan de handhaving buiten de afgesproken tijden en dus aan het
gedrag van deze personen.....
Zie vraag 5

18

5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=300)

84%

Ja, bij de politie

7%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

6%

Ja, bij de gemeente

1%

Ja, ergens anders

2%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 84% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
•
•
•
•

Betreffende personen er zelf op aangesproken.
Dit heeft geen zin wordt toch niets mee gedaan
Nee heeft toch geen zin komen niet eens
Site was niet bereikbaar maar elk ander jaar heb ik een melding gedaan
Via FB Sociale media

Toelichting
Nee

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Blijkt weinig nut te hebben. Zie nooit geen handhavers in buur. En de politiek is
verdeeld (spelen allerlei belangen door elkaar, en gemiddelde burger wordt m.i. in
de steek gelaten)
Dat heeft toch geen zin, ze komen nog niet eens kijken.
Facebook stond vol van meldingen die al aangifte hadden gedaan
Geen melding gedaan,omdat er voor politie geen duidelijkheid is volgens de wet.
Heb gemeente gebeld voor handhaving parkeren bijcentrum stein.... Die waren niet
aan het werk en niet bereikbaat
Heeft geen zin!
Ik realiseer mij dat het doen van een meldingen geen of weinig effect heeft. Dit
vanwege het feit dat het een constatering op heterdaad moet zijn, door Politie of
Boa.
Dat is vrijwel een onmogelijke opgave, de pakkans is zeer gering, vuurwerkafstekers
verplaatsen zich supersnel.
Is niet te handhaven, is te veel en verspreid in de gemeente en er is geen mankracht
om te handhaven
Melding heeft m.i. geen enkele zin.
Omdat erg veel onduidelijkheid was waar te melden.
Simpel omdat het toch geen effect heeft bij de hermandad
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Ja, bij
de
politie

•
•
•

Wist niet dat dat mogelijk was
Zal ik volgend jaar zeker doen
Zinloos, geen aktie..

•

Dit was wel al in begin december! toen trilde de glazen in de kast.. zodra t vuurwerk
afgehaald mag worden ben je hier op voorbereid.. maar niet rond sinterklaas
En in de weken ervoor. Ook bij de gemeente
Ik zag bij een wandeling in het Heidekamppark dat er bij de parkeerplaats aldaar
dozen vuurwerk en flessen drank aan pubers werd verkocht. Dit gebeurde vanuit de
achterbak van een Poolse auto. Heb de politie gebeld maar kreeg pas na twintig
minuten contact. Toen waren de vogels al lang gevlogen.
Om half 4 's nachts heb ik een melding gemaakt bij de politie. Ik werd afgewimpeld
met de mededeling dat het te druk was. Ik heb tot half 6 's ochtends op een kussen
op de grond in de huiskamer gelegen omdat tot die tijd vuurwerk (écht harde
(karbit???) knallen te horen waren aan de overzijde van mijn straat en ik tussen mijn
honden heb gelegen om hem met mijn handen op hun lijf te kalmeren. Niet meer
normaal dit! Ik woon [locatie verwijderd] en mijn overburen van de [straat] hadden
een feest dat hier aan deelnam.

•
•

•

Weet
niet

•

Ik wist niet dat er een meldpunt vuurwerkoverlast was, anders had ik melding
gedaan
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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=414)

70%
60%
3,9

50%
40%

4,4

30%
20%

4,2

3,9
4,3

5,0
5,4

5,5

5,5

10%

5,6

5,9

Andere maatregel

Verhoging van de
aankoopleeftijd naar 25 jaar

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

Meer handhaving

Hogere boetes, strengere
straffen

Algeheel verbod voor alle
soorten vuurwerk (ook
vuurwerkshows)
Een publieks vuurwerkshow om
00.00 uur op een centrale plek in
de gemeente

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,
0
4,
0
3,
0
2,
0
1,
0

Aan de hand van vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top vijf van gemiddelde scores
naar voren:
1. Meer handhaving (3,9)
1. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (3,9)
2. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (4,2)
3. Hogere boetes, strengere straffen (4,23)
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,4)

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

Afschaffen
Alleen siervuurwerk met knal
Centraal georganiseerde licht show i.p.v. vuurwerk
Controleren op illegaal knal en sier vuurwerk.
Controles door het dorp heen, dit was afgelopen jaar ook en dit was heel goed te merken!
Super!
Er wordt niet gehandhaafd. Ik hem de afgelopen 2 maand niet eene boa/ politie gezien. En gaat
ook niet veranderen in 2020
Geen knalvuurwerk (3x)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen knalvuurwerk en geen pijlen
Grenscontroles voor illegaal vuurwerk
Handhaving daadwerkelijk ook aan het werk zetten. Ipv gelijk met een verbod komen.
Hard Knal vuurwerk verbieden
Hogere boetes!!!!
Jongeren die met rugzakken door de gemeente trekken te controleren
Knalvuurwerk verbieden
Knalvuurwerk verbod
Meer handhaving op zwaar knal vuurwerk
Niemand denkt aan onze viervoetters
Niet mee gaan met iedere nieuwshype volgen.
Niet verkopen in de supermarkt.
Niets meer laat de kerkklokken maar luiden
Nog meer handhaven
Op 1 plaats vuurwerk afsteken, bijv. Tussen Meers en Urmond langs de Maas heel stein kan dan
genieten van vuurwerk in de lucht maar het is buiten het dorp Ivm overlast.
Per kern een centrale plek waar men kan ontmoeten
S”avonds meer in burger controle uitvoeren
Veel beter handhaven
Verbieden. zowel verkoop als bezit
Verkooop beperken tot EEN dag, 31 december

Toelichting
•
•
•

•
•

•

Ben absolute voorstander van 1 centraal vuurwerkschow.
Handhaving :::: dit kent Stein niet zowel voor vuurwerk als toezicht op hondenuitlaten en
overlast van "STRONT" op gras / speelvelden , heb ze nog nooit gezien in KERENSHEIDE dit
even terzijde
Ik heb afgelopen dec. Niemand vanuit de gemeente zien controleren of jongeren zien
aanspreken. Nu gaan jullie het verbieden, beetje diep triets tegen over het volk die er wel
netjes mee omgaan en een traditie in ere willen houden. Voordat jullie het verbieden moet
de gemeente zelf eerst eens gaan handhaven!!!!!!
Maar weinig legaal vuurwerk hier gezien en gehoord.
T.a.v. 1: het afsteken van sierpijlen/siervuurwerk rond 24.00 uur hoeft wat mij betreft niet
verboden te worden, maar wel al het knalvuurwerk.
t.a.v. 2: Geen vuurwerkshow op een centrale plek in de gemeente (gelet op de angst van
huisdieren), maar op een plek in het buitengebied, verder weg van de bebouwing.
Weken voor de jaarwisseling begint het knallen al.
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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 vuurwerk af te steken. Buiten de
wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden om vuurwerk af te steken. In onze
gemeente zijn (nog) geen vuurwerkvrije zones ingesteld.

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

(n=424)

38%

Positief

18%

Neutraal

14%

Negatief

12%

Zeer negatief

14%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 56% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 26% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•

Als een algemeen verbod er niet komt, dan dit maar!
Heidekamppark is daar een prima gebied voor
Vooral in de buurt van verzorgingstehuizen.

Positief

•
•

Binnen bebouwde kom
Zeker bij de bejaarden huizen zou ik dit snappen

Neutraal

•
•
•
•

Ben voor een algeheel verbod, met georganiseerd vuurwerk om middernacht
Dan hebben sommige mensen/dieren geen last , maar andere misschien veel meer!
De gemeente is te klein hiervoor
Deze maatregel gaat de huidige problematiek naar mijn mening niet oplossen. Dit is
niet verstrekkend genoeg.
Voor sierpijlen hoeft wat mij betreft geen vuurwerkvrije zone worden ingesteld en
moet rond 24.00 uur kunnen. Knalvuurwerk wel overal verbieden.
Zones werken mi niet

•
•

•

Zou een paar jaar geleden zeer mooi zijn geweest. Maar het is niet te handhaven. Er
mag alleen vuurwerk afgestoken worden op 31 december en het wordt al weken
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eerder ook afgestoken. Bovendien is het lastig te handhaven. En er zijn altijd
mensen die juist in de vuurwerkvrije zones gaan afsteken, want de pakkans is
praktisch nihil.
Negatief

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer
negatief

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Weet
niet

•
•
•

Algeheel verbod is beter
Geen vuuwerk voor particulieren
Handhaving
Houden ze zich toch niet aan
Ik ben er tegen
Is niet te handhaven, blijft overlast veroorzaken.
Niet te handhaven, praktisch niet realiseerbaar
Schept verwarring, want die straat mag wel en die niet, totaalverbod is een betere
oplossing!
Stein is een uitgestrekte gemeente, handhaving is daardoor moeilijk
Wat mij betreft moet vuurwerk gewoon verboden worden voor consumenten
Werkt niet zonder strikte handhaving
Algeheel verbod op vuurwerk
Alles afschaffen. laat ze in Den Haag vuurwerk afsteken en op TV tonen
Begin eerst eens met handhaven! Voordat je met andere ideeën komt!!
De zones lossen het probleem niet op! Het afsteken verplaatst zich dan naar een
relatief kleiner gebied.
Dit zal de overlast niet beperken
Helemaal geen vuurwerk
Ik ben tegen, omdat de overlast zich dan gaat verzamelen op de plekke waar het
wel is toegestaan,
Vuurwerkvrije zone's werken niet. Zeker niet als er onvoldoende handhaving is.
Dieren raken dan nog steeds in paniek omdat ze vele malen beter horen dan
mensen. Er is altijd onvoldoende handhaving dus algeheel verbod dus veel hogere
boetes en strenger straffen.
Werkt niet
Ze blijven toch afsteken van vuurwerk (de jeugd) gebeurd op de gipsberg en op het
bath
Ben voorstander van totaal verbod. Vuurwerk vrije zones instellen is m.i. Een
halfslachtige maatregel
Hoeft van mij ook niet daar houden ze zich toch niet aan.
Werkt niet om dat er geen straffen tegenoverstaan bij ivertredibg
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7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?
Suggesties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle gebieden alleen een gebied door de gemeente aan te wijzen waar vuurwerk afgestoken
kan worden.En dat op gezette tijden.
Alle gebieden binnen bebouwde kom
Alle kernen
Alle plekken behalde daar waar centraal wordt afgestoken. Dit kan 1 plek zijn per kern of per
wijk.
Alle straten in de kerndorpen
Alle straten met aan 2 kanten huizen
Alle woongebieden
Alle woonkernen
Alle woonwijken (2x)
Alleen op speciale plekken
Alles behalve 1 plek
Alles binnen de bebouwde kom
Bebouwde kom (6x)
Bejaardenwoningen
Bewoond gebied binnen gemeente Stein
Bij bejaardenhuizen
Bij brug Berg aan de Maas
Bij de paters
Bij ouderen
Bij verzorgingshuizen
Bij verzorgingstehuizen
Binnen bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom van de dorpskernen
Brugsraat en omgeving
Buiten in het veld en zo ver mogelijk van de huizen
Buitengebied (2x)
Buitengebieden
Buuitengebied
Centrum (5x)
Centrum en omliggende straten
Centrum i.v.m. oudere
Centrum Stein
Daar waar mensen dicht op elkaar wonen
De hele gemeente
Dicht bebouwde kernen
Één centrale plek
Elsloo
Geheel Westelijke mijnstreek alleen publieks vuurwerk show door de gemeentes
Gehele gemeente
Gemeentehuis
Haven stein haven alleen siervuurwerk
Heel Berg a/d Maas
Heel dorp
Heel stein
Heel Stein
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heidekamp met handhaving
Heidekamppark
Heidepark
Hele dorp stein
Hele gemeente (3x)
Hele gemeente!
Het pleintje in Kerensheide bij de kerk
Honden losloop gebieden
Honden uitlaat gebied
Hondenuitlaatgbieden
In buitengebieden, buiten de woongebieden
In de bebouwde kom
In elk geval alle wandel en los loop gebieden
Indu
Industrieterrein
Kerensheide (2x)
Meers
Mijn straat
Mijn woongebied en omgeving
Moutheuvel
Munthervesteplein
Nabij verzorgingshuis .
Nabij Verzorgingstehuis
Nieuwdorp (5x)
Omgeving verpleegtehuizen
Op de maan
Oud stein
Oud Stein
Oud-Stein (op de parkeerplaats naast de St. Martinuskerk
Ouderenwoningen
Park
Parkeerplaats bij Haslou
Parkeerplaats gemeentehuis/steinerbos
Raadhuisplein
Rond bejaardencentra
Rond verzorgingshuizen
Rond winkelcentra/winkels
Rondom verzorgingshuis
Rondom winkelcentrum
Steinerbos
Tussen urmond en maasband langs de maas
Urmond
Veerpont Berg aan de Maas
Verzorgingshuizen
Verzorgingstehuizen
Vijver steinerbos
Voetbalveld de ster
Waar het vuur gemaakt wordt voor sint Maarten
Weilanden tussen Urmond en Meers
Winkelcentrum (2x)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Winkelgebied
Winkelzones
Winterbedding Maas
Woon gebied
Woongebied
Woongebieden (2x)
Woonkernen
Woonstraten
Woonwijk kerensheide
Woonwijken (6x)
Woonwijken en recreatiegebieden
Zones waar honden worden uitgelaten
Alle parkeerterreinen
Bejaardenhuizen
Berg aan de Maas
Bij evenementen
Bij kerken
Bij manege t hetjen
Bij ouderenvoorziening
Bij zorginstelling
Bossen
Buiten gebied
Buitengebied nabij louisegroeveweg
Buitengebied/natuur
Buitengebieden
Centrum
Centrum (moutheuvel)
Centrum stein, Elsloo, Urmond enz enz
De bebouwde kom
Dichtbebouwde gebieden (bij flatgebouwen)
Doorgaande wegen
Doorgaanswegen
Dorpskernen
Ealserhof
Elsloo
Gemeente Stein
Groenewald
Groenvoorzieningen
Haven Stein
Heel Urmond
Heipark
Het centrum van Stein
Honden uitlaat gebieden
Hoofdwegen
In de bebouwde kom
In de wijk
In een open weiland
Langs de maas ook met handhaving
Maar het zal niet gehandhaaft kunnen worden. Zoals altijd. Blij maken met een dode mus
Mfc
27

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

Moutheuvel
Nabij bossages
Natuurgebieden (2x)
Onder bruggen
Op industrieterreinen
Park in het centrum
Parkeerplaats centrum
Plekken waar zich veel dieren bevinden
Risico gebieden
Rond winkelcentra
Rondom senioren complex
Schoolplein Maaslandcentrum
Speeltuinen
Sportveld
Steinerbos (2x)
Ster terrijn
Tussen de bebouwing
Veeteelt gebieden
Verzorgingshuizen
Voetbalclub Berg aan de Maas
Woonbuurten
Woonwagenkamp
Woonwijk centrum stein
Woonwijken (3x)
Alle woonwijken
Beatrixplein
Beatrixplein t.o. cafe Knoors
Beiden
Bij de haven
Bij de speeltuin/ikc de triviant
Bij kinderboerderijen
Bij manege
Bij natuurgebieden
Boerderijen e.d.
Bosgebied
Buitengebied nabij heidekampweg
Geenpartikulier vuurwerk
Gemeentehuis
Heel Stein
Hele gemeente
Hondenuitlaatgebieden/parken
Houterend
In de buurt van dieren
In principe overal behalve bijvoorbeeld centralere pleintjes
Kasteelpark elsloo
Kerensheide
Kerken
Maak er een top middernacht van met publiek op de kanaalbrug .
Manege
Molenpark Urmond
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moutheuvel
Natuur
Overal
Scholen
Straten
Urmond
Winkelcentrum
Winkelcentrum stein
Woonerven
Woonwijken

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Als slechts een bepaalde wijk zou worden vrijgesteld dan verplaatst zich de ellende naar andere
wijken, waar ook mensen last hebben.
Eigenlijk alle buitengebied van de gemeente Stein.
Er zouden plekken moeten komen waar men alleen vuurwerk mag afsteken. Bijv. Op het
parkeerterrein van een voetbalveld.
Het is zeer storend, dat er tijdens de Sylvesterloop langs de kanten vuurwerk wordt afgestoken.
In de wijk den verbod dus afsteken op rustige plekken bijvoorbeeld in het veld is prima
Op een centrale plaats één vuurwerkshow.
Plaatsen waar honden uitgelaten worden.
Stel op een industrie terrein een gebied in waar 's avonds niemand is en laat de jeugd daar
vuurwerk afschieten. Waarom mag er zelfs in het buitengebied op oudjaarsdag niet meer met
karbit gesschoten worden?
Vanaf dit schoolplein wordt vanaf oktober heel veel vuurwerk afgestoken. Omdat op de een of
andere manier geluiden heel erg door galmen in deze buurt schrik je vaak heel erg! Vuurwerk is
zo gehaald vanuit de overkant van de Maas en bovendien is het "eenvoudige" vuurwerk reeds
lang van te voren te koop in supermarkten. Je ziet de jeugd al heel vroeg b.v. in de Aldi dit
vuurwerk kopen. Zo krijgen ze de smaak weer te pakken en via België en Duitsland wordt het
zwaardere werk aangeschaft! Handhaving.....vergeet het maar!
Zolang ze zich beter houden aan de tijden waarop het mag, hoeven van mij geen vrije zones.
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7.2 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.)
90%
80%
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50%
40%
30%
20%
10%
0%

2,1

2,3
3,2
3,7

Via internet
en sociale
media

(n=211)
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3,4
3,8

Via borden bij
Via
Via
Via een artikel
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plattegronden raamposters in de (lokale)
betreffende op posters die
krant
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in de stad
worden
3,0
opgehangen

3,9
Andere
manier

2,0

1,0

Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
4. Via internet en sociale media (2,1);
5. Via borden bij de betreffende zones (2,3);
6. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,2).

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

(middelbare) scholen
Brief aan huis!
Geadresseerd huis aan huis
Gewoon verbieden
Huis aan huis (2x)
Huis aan huis brieven
Huis aan huisbladen
Huisbladen
Kabelkrant
Via een brief aan elke inwoner
Waarom zou ik naar zo'n vuurwerkvrije zone moeten gaan. Indien mijn woning niet in zo'n
vuurwerkvrije zone staat? Zinloze oplossingen van stein die op niks uitlopen.

Toelichting
•
•

•

Eigenlijk is een algeheel verbod het beste ! En dan ook goede handhaving !
Met name de jongeren informeren. Dat zijn degene die de meeste overlast veroorzaken en
zich niet aan de voorwaarden houden.
Jongeren lezen geen kranten en luisteren geen lokale radio. Social Media en
voorlichtingsavonden/voorlichitng op scholen zijn dan een betere manier.
Persoonlijk bericht geven anders weet men van niets. Doet men ook bij wegafsluitingen bij
sportevenementen.
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Centrale vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd.

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

Ja

(n=414)

50%

Nee

37%

Weet niet

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 50% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nee

•
•
•
•
•
•

Alleen als er een verbod op consumentenvuurwerk komt.
Alleen bij een verder verbod
Als dit al zou plaats vinden, wel van kwaliteit en lange tijdsduur. Maar dan denk ik, dit
gaat de gemeente meer geld kosten willen ze dit goed maken!
Is beter dan op alle willekeurige plaatsen maar de vervuiling en overlast blijft
Ja, maar niet centraal gelegen ergens in de wijk. Wel meer in het buitengebied, verder
weg van de bebouwing. Door deze ligging en het feit dat een vuurwerkshow slechts
een bepaald tijd duurt, wordt de overlast voor mensen en dieren beperkt.
Liever ook niet, maar lijkt een redelijk alternatief in deze eeuwig durende discussie
Maar dan verbod al al het andere vuurwerk
Maar in een buitengebied.
Zie advies
Een centrale vuurwerkshow is meer voor grote steden
En wie betaald dat......
Laat mij als burger gewoon mijn eigen vuurwerk afsteken op de tijd waarop het mag
want bij een vuurwerk show ga je meer overlast krijgen
Er wordt champagne gedronken om het nieuwe jaar in te wijden en rijden onder
invloed lijkt me nog slechter. Of je moet in iedere kern een show gaan geven op
loopafstand
Ik ben voorstander van een centraal georganiseerde licht show. Mooie muziek, mooie
lichtbeelden, geen geknal en luchtvervuiling
Kost belasting geld
Mag van mij, maar hoeft niet. Kosten Gemeente? (is allen)
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•
•
•
•
•

Weet
niet

•
•
•
•
•
•
•

Met teveel dorpen in 1 gemeente is sat lastig en ik heb er geen trek in om voor
vuurwerk te kijken om middernacht nog ergens naartoe moeten rijden naar een
nabijgelegen doro
Omdat niet iedereen mobiel genoeg is om daar naar te kijken. 100% zeker dat er dan
ook een toename zal zijn in woninginbraken..
Ook een vuurwerkshow is slecht voor het milieu
Veel te duur gemeenschapsgeld kan beter besteed worden.
Wij gaan als we bezoek hebben niet met de fiets naar een centrale plek. Dat wil je
gewoon thuis vieren met een hapje en drankje
Buiten de bebouwde kom, buiten natuurgebied.
Dat kan
Ik heb liever een volledig verbod, maar áls er vuurwerk toegestaan is, dan in de vorm
van een (gecontroleerde) vuurwerkshow.
Ja/nee
Het zou wel een mooie aangelegenheid zijn ter ontmoeting onder het genot van een
hapje en een drankje
Kan zeker als algeheel verbod geen optie is, wat ik helaas vermoed.
We moeten ook rekening houden voor de oudere mensen,die vinden siervuurwerk
misschien ook mooi om naar te kijken. Als het te ver weg is komen ze niet
Wie gaat dat betalen?
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Tot slot
9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om
vuurwerk?
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat

(n=412)

21%

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

5%
8%
36%

Helemaal geen vuurwerk

24%

Anders

3%

Weet niet

2%
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Aan de hand van vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" zijn
de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon (36%);
2. Helemaal geen vuurwerk (24%);
3. Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat (21%).

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

Alle knallers verbieden, sierpijlen vanaf 24.00 wel toestaan. En als proef een vuurwerkshow in
het buitengebied organiseren.
Alleen siervuurwerk zelf of in een show in de gemeente
Dat mensen zich gewoon aan de strikte regels zouden houden ivm de tijden van het afsteken
Geen knal vuurwerk
Gewoon de mensen die vuurwerk willen afsteken, en die dat altijd deden laten doen. En dan
van een uur of 11 of 12 tot een uur of 2
Ik zou het niet helemaal willen verbieden, alleen een verbod voor beneden de 18 en alleen
siervuurwerk. Geen knallen e.d.
Licht show geen vuurwerk
Verbod op consumentenvuurwerk en dan een centrale vuurwerkshow
Vuurwerk zonder de harde knallen
Zelf af mogen steken in de woonstraten. Vuurwerkverbod in buitengebied, steinerbos en
hondenuitlaatgebieden/parken.
Zelf mogen afsteken van 0 uur tot 2 uur en handhaven.
Zie toelichting vraag 7
Zinloos! Het is wel of niet afsteken van vuurwerk. De rest is onduidelijk en niet te handhaven,
daar de overheid al afwezig is de afgelopen jaren.

Toelichting
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Zelf vuurwerk
afsteken, gewoon
in je eigen straat

•
•

Dat is goed voor het contact met je buren
Ook onze kinderen doen mee geven hun vanaf begin de waarde en normen
mee

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

•

In combinatie met een betere handhaving. Anders heeft het geen zin in
deze minimale waarden en normen maatschappij.

•

1 centrale plek maar hoeft niet eens in iedere kern. Kan verbindend
werken! Voor mij persoonlijk hoeft vuurwerk helemaal niet. Ik vind het wel
mooi maar dit weegt niet op tegen alle nadelen.
Liefst in een gebied buiten de directe kern van Stein.
Nadeel voor deze keuze is dat dit weer een extra gelegenheid geeft voor
inbrekers. Mensen gaan naar de vuurwerkshow, bewoners niet thuis:
tijdstip een fijne kans voor de grijpgrage handjes die liever niet werken
maar wel graag geld ter beschikking hebben.

Helemaal geen
vuurwerk

•

•
•

Dieren ondervinden ook van centrale vuurwerkshows problemen. Het is
bovendien enorm slecht voor het milieu. Laat de plaatselijke horeca een
feest organiseren met muziek en zonder vuurwerk.
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipStein
Vuurwerk in onze gemeente
Centrale vuurwerkshow
Tot slot
16 januari 2020 tot 27 januari 2020
15
447
4,6% (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 ±4,6%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•

Op 14-01-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 22-01-2020 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
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%

1

2,0

70%

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. TipStein
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Stein vergroten. Via het
panel TipStein kunnen alle inwoners in de gemeente Stein hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
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Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipstein.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.
TipStein is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipStein maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie
op te halen over Stein en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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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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