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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 76% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 66% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 26%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"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 3 naar voren:
1: Vuurwerk is een traditie 72%
2: Het is leuk om naar te kijken 62%
3: Je kunt beter echte overlast aanpakken 56%
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 3 naar voren:
1: Mensen en dieren hebben minder overlast 92%
2: Minder rommel en afval op straat 71%
3: Beter voor het milieu 66%
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 43% 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 12% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
65% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".
Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 29% van de respondenten: "Ja, een beetje".
Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1: Geluidsoverlast 85%
2: Afval en rommel op straat 51%
3: Overlast voor (huis)dieren 50%
Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 88% 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 (2,9)
2. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,0)
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3. Hogere boetes, strengere straffen (3,1)
3. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (3,1)
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (3,3)
Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 61% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 17% van de
respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".
Op vraag "7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?" antwoordt 62%
van de respondenten: "Suggestie 1:".
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 (2,2)
2. Via borden bij de betreffende zones (2,4)
3. Via een artikel in de (lokale) krant (2,7)
Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 54% van de respondenten: "Ja".
Aan de hand van vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" komt
de volgende top 3 naar voren:
1. Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon 45%
2. Zelf vuurwerk afstreken, gewoon in je eigen straat 23%
3. Helemaal geen vuurwerk 14%

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLaarbeek, waarbij 631 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vuurwerk in onze gemeente
Inmiddels zijn de feestdagen achter de rug en is het 2020. De jaarwisseling in onze gemeente
is dit jaar gepaard gegaan met vuurwerk.

1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?
Ja, siervuurwerk

(n=631)

15%

Ja, licht knalvuurwerk

0%

Ja, zwaar knalvuurwerk

0%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

8%

Ja, ander soort vuurwerk

1%

Nee

76%

Weet niet
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Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 76% van de respondenten:
"Nee".

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

Klein siervuurwerk voor de kindjes
Knalerwten en sterretjes
Minipakketje van de Action
Per dorp door gemeente een vuurwerk
Sterretjes

Toelichting
Ja, siervuurwerk

•

Gwoone kinder knallers vind ik ook niet erg

Nee

•
•

Nee heb er schrik van en vier het nooit
Zeer triest dat er zoveel is vernield
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2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?
Zeer positief

(n=627)

44%

Positief

21%

Neutraal

8%

Negatief

12%

Zeer negatief

14%

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 26%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (44%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".
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Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•
•

Positief

•
•
•
•
•
•

•

Neutraal

•
•

•
•
•
•
•

•

Al het vuurwerk in de hele wereld moet direct verboden worden.
Niet alleen voor de branden die kunnen ontstaan maar vooral de lucht vervuiling
die is op oud op nieuw groter als van alle auto’s samen tijdens het hele jaar.
Gezien de vernielingen die er worden aangericht is het misschien beter vuurwerk te
verbieden. Helaas voor welwillende mensen.
Heb niks tegen siervuurwerk ,knalvuurwerk loop uit de hand
Siervuurwerk zou moeten zijn toegestaan
Wij wonen op de Otterweg en het knalt nu al maanden en zelfs gisteravond nog,
niet normaal!
Alleen sier vuurwerk. Waarom staat deze mogelijkheid niet in de enquete .
Dan wel graag vuurwerk op centrale plaatsen in iedere kern
Evt siervuurwerk van 12 tot 2
Zeker geen zware knallers slecht voor mens en dier.en er kan niet meer normaal
mee omgegaan worden tegenwoordig.maand vantevoren zijn ze al bezig
Evt. alleen siervuurwerk toestaan.
Geeft rommel in de tuinen en op straat, wat niet goed wordt opgeruimd.
Het is jammer maar helaas kunnen veel mensen niet fatsoenlijk omgaan met
vuurwerk. Ik zou wel een verbod willen alleen op het harde knalvuurwerk maar dit
is denk ik helemaal niet te handhaven. Zelf ga ik graag naar buiten om het
siervuurwerk te zien. Toch is mijn keuze een algeheel verbod. Het moet afgelopen
zijn dat mensen die voor onze veiligheid staan gevaar lopen en de vernielingen die
allemaal betaald moeten worden door de gewone burger.
Ik zou het jammer vinden als dit betekent dat er vanaf één plek georganiseerd
vuurwerk zou worden afgestoken. Het is juist zo leuk als je om 00.00 uur naar
vuurwerk kunt kijken wat komt uit verschillende hoeken. Daarvoor zou er natuurlijk
wel op meerdere plekken georganiseerd vuurwerk afgestoken kunnen worden.
1 keer per jaar moet kunnen. Maar als er weer meer schade ontstaat meteen
afschaffen. Hopelijk worden de vandalen dit jaar zeer hard gestraft.
Als het te vroeg afsteken goed gehandhaafd kan worden heb ik niks tegen
vuurwerk,maar alleen voor mijn mijn honden,en ook van andere mensen met
honden en andere dieren..wanneer het enkel op oudjaarsavond vanaf 6 uur gedaan
word heb ik er niks op tegen,maar mijn honden stressen al meer dan een week in
verband met knallen
De vraag had ook kunnen zijn:
Hoe vindt u het als er alleen nog maar siervuurwerk mag worden afgestoken? Dus
verbod van knallers en vuurpijlen?
Gemeente laat ook vuurwerk afsteken met Beek en Donkse kermis
Helemaal verbieden is erg moeilijk. Dit is niet te handhaven en te controleren. Dat
het zware vuurwerk en harde knallers niet mag is erg aan te bevelen.
Het hoort bij oud en nieuw. Voor zieken mimdervalide dieten is het knal vuurwerk
erg vervelemd en als dit maar 1 avond is kan ik eee levrn
Vandalisme door vuurwerk kan en mag niet
Het is een leuke traditie, als er alternatieven komen zou het best bespreekbaar zijn.
Bijvoorbeeld het alom zeer gewaardeerde carbid schieten op oudejaarsdag in AarleRixtel, centrale vuurwerkshow of dergelijke. Een verbod in alleen Laarbeek lijkt me
geen goed idee.
Ik gun de vuurwerk-afstekers hun verzetje wel maar ben er zelf als de dood voor en
maak me ook zorgen over de toenemende overlast en vernielingen
6

Negatief

•

Verbod voor de burgers. Laten afsteken door vergunninghouders, professionals.

•
•

Alleen siervuurwerk toestaan
Eerst nadenken over alternatieven en/of tussenstappen. Wat vervangt het
vuurwerk voor die mensen die het heel leuk vinden.
Er zijn mensen die legaal en veilig vuurwerk afsteken en veel plezier aan beleven
Ik vind het gezellig om met de mensen met wie we op deze avond zijn samen met
de kinderen vuurwerk af te steken.
Is niet te handhaven
Knalvuurwerk mag men verbieden
Ook al wordt t verboden , het zal dan stiekem afgestoken worden.. er zal
gehandhaafd moeten worden dus extra inzetten mensen, extra kosten en die zal de
burger uiteindelijk betalen

•
•
•
•
•

Zeer
negatief

•
•
•

•

•
•
Weet
niet

•

Dan krijg je het kat en muis spelletje tussen de jeugd en politie/ milleuwachter
Een traditie moet je in ere houden en de raddraaiers keihard aanpakken die het
kapot maken voor de liefhebber
Het heeft totaal geen zin..
Verbied drugs en alcohol..
Voetballen..en ga zo maar door !!!
Pak die gene op die het verpesten voor de liefhebbers!!
Ik snap; dat een handjevol jongeren (zeg maar gerust Jongens) het te gortig maakt,
maar afschaffen zou betekenen dat een heleboel Laarbekenaren getroffen worden
die gewoon even willen genieten van het mooie vuurwerk dat het begin van het
nieuwe jaar markeert. Duizenden mensen laten opdraaien voor een handjevol
raddraaiers, dat is ook niet wat we moeten willen.
Komt er alleen maar meer gevaarlijk illegaal vuurwerk
Verbod op knalvuurwerk en gevaarlijk vuurwerk is oke
Alleen siervuurwerk op gezamenllijke afsteekplekken (centrale plekken in de
kernen) om de gemeenschapszin te bevorderen met extra toezicht

7

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

(n=162)

Vuurwerk is een traditie

72%

Het is leuk om af te steken

35%

Het is leuk om naar te kijken

62%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de…

18%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

56%

Verbod is een inperking van vrijheid

31%

Verbod is lastig te handhaven

40%

Anders
Weet niet

10%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Vuurwerk is een traditie 72%
2: Het is leuk om naar te kijken 62%
3: Je kunt beter echte overlast aanpakken 56%

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

Anders gaat men ook illegaal kopen en dan kan men ook al veel eerder afsteken omdat dit al te
koop is vanaf july krijgen we dan nog meer en vroeger overlast
Anders koop ik illegaal en veel meer
Anders moet je naar een vuurwerkshow toe en dan gaat de sfeer van het vieren eraf omdat je
weer ergens naar toe moet en er in laarbeek qua kroegen niet zo super veel is waar het ook nog
eens leuk is.
Dit vonden we als kinderen geweldig, waarom zou je siervuurwerk verbieden?! Ook voor onze
kinderen is het fantastisch. Illegale rotzooi mag strenger op gecontroleerd worden.
Eerst ook alternatieven bieden.
Het is niet het consumenten vuurwerk dat overlast geeft maar de illegale bommen.
Het vuurwerk is niet de schuldige, de gebruikers die onverantwoordelijk met het vuurwerk
omgaan zorgen voor onveilige situaties en vervuiling.
Meeste klachten komen van illegaal vuurwerk
Omdat het vuurwerk een middel is voor vandalen.. Het is niet dat het verbod op legaal
vuurwerk iets uitmaakt.. En dan zetten ze waarschijnlijk iets anders zonder vuurwerk in de fik
Raddraaiers harder aanpakken
Regels genoeg betutelend
Voor de kinderen vind ik het heel leuk als we zelf voordat ze gaan slapen naar het vuurwerk
kunnen kijken. Ook zou ik het jammer vinden als het afgeschaft wordt omdat anderen er niet
mee om kunnen gaan.
Vraag me af of er gehandhaafd wordt
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling, verbieden wordt het alleen maar erger.
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Toelichting
•

Het is het moment om de straat op te gaan en weer even verbinding te maken met de buurt.
Zonder dit moment blijft waarschijnlijk iedereen in huis en dit is slecht voor de verbinding van
de buurtgenoten. Daarnaast is siervuurwerk erg mooi om 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=413)

Mensen en dieren hebben minder overlast

92%

Beter voor het milieu

66%

Minder rommel en afval op straat

71%

Vuurwerk is gevaarlijk

63%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

32%

Vuurwerk is zonde van het geld

27%

Anders

13%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

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 3 naar voren:
1: Mensen en dieren hebben minder overlast 92%
2: Minder rommel en afval op straat 71%
3: Beter voor het milieu 66%

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

Alle gewonden in het ziekenhuis
Beter te controleren, alles of niets
De mentaliteit is veranderd er wordt te veel vernield
De risico’s voor onstanders en hulpverleningsinstanties wordt landelijk onverantwoord hoog
De stress die dieren ervan hebben
De vernielingen, op de aanloop naar deze avond het geluidsoverlast op het late uur.
Eén groot vuurwerk dat door de gemeente wordt afgestoken
Een overbuurman die een complete vuurwerkwinkel afsteekt, en dan achter ons huis de
aanbouw en het afdak liggen vol papiermessen van het vuurwerk ook voor en achtertuin vol
troep ben er wel klaar mee
Er veel te veel vernielingen aangericht worden. Het lijkt wel of zelfs het afsteken van vuurwerk
al na een half uur saai gevonden wordt, dan gaan ze kloen met als gevolg veel schade.
Er word teveel vernield
Er wordt te veel schade toegebracht aan andermans spullen bij het afsteken.
Er wordt te veel vernield
Geen harde knallen meer
Het is absurd om vooral dronken mensen toestemming te geven om met levensgevaarlijk
vuurwerk aan de gang te gaan
Het maakt zoveel geluid dat het eng was
Het vernielen van talloze objecten
Ik gun iedereen het vuurwerk, maar ze houden zich niet aan de regels
Ik vind de kosten veroorzaakt door vandalisme met vuurwerk bizar hoog en wil deze niet
betalen. Ik besteed verzekerings geld en gemeenschapsgeld liever aan zorg
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klaar met de vernielingen van andermans spullen/gezamenlijke spullen. (2x)
Kosten voor de gemeente Laarbeek.
Men kan niet meer normaal met vuurwerk omgaan helaas
Mensen kunnen niet omgaan me de verantwoordelijkheid over deze kleine explosieven
Minder brandgevaar
Minder geweld
Minder lawaai
Minder schade
Minder schade en gewonden
Minder schade/kosten/rompslomp voor de gemeente door vernielingen en vandalisme
Minder vandalisme
Minder vernielingen (2x)
Overlast buiten de toegestane tijd om af te steken van harde knallers
Overlast van geknal al weken voor nieuwjaar en zelfs daarna
Prullenbakken zijn niet toegankelijk rond de jaarwisseling, erg vervelend bij het uitlaten van de
hond (2x)
Schade aan publieke ruimte
Te veel schade en vernielingen
Ter verkoping van allerlei vernielingen
Vandalisme
Vandalisme, dingen vernielen met vuurwerk, verschrikkelijk
Veel schade voor rekening gemeenschap, prima actie burgemeester!!meente
Veel vernielingen
Veel vernielingen en branden
Vernielingen dat de burger weer moet betalen
Vernielingen lopen de spuigaten uit.
Vernielingen, geweld tegen hulpverleners
Veroorzaakt angst en brengt de veiligheid in het geding
Verschrikkelijk dat illegale knal, bommen vuurwerk!
Voor alles en iedereen beter dat het helemaal verboden wordt
Vooral de overlast en vernielingen.
Vooral honden zijn erg bang!
Vuurwerk is een excuus voor vernieling
Vuurwerk leidt kennelijk tegenwoordig tot vandalisme
Zwaar vuurwerk is gevaarlijk

Toelichting
•
•

•
•
•
•
•

Graag ook de weken voor oud en nieuw controleren en handhaven. Ik heb erg bange honden
die ik medicatie moet geven om de jaarwisseling door te komen
Helaas zijn er veel mensen die niet goed met vuurwerk omgaan. Ouders bespreken vaak niet
met hun kinderen wat wel en wat niet kan. Er worden veel zaken vernield en als er geen
rekening wordt gehouden met mensen of dieren die in de buurt zijn ervaren die wellicht
overlast. Een verbod op knalvuurwerk moet goed te controleren zijn.
Ik vind ook een belangrijk argument de schade die veroorzaakt wordt.
Sierpotjes op de grond prima
Veel kinderen zijn erg gevaarlijk bezig. Ik begrijp niet dat ouders ze ook alleen laten rondlopen.
(2x)
Wij zijn met 2 man op nieuwjaarsdag 4 uur bezig geweest om onze oprit terrassen tuin en auto
schoon te maken en met name alle kartonsnippers op te ruimen
Zonde van het geld in die zin dat de opruimkosten en schadekosten uit de hand lopen.
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Op 31 december mag er in de gemeente Laarbeek 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=625)

37%

Dit mag wat mij betreft korter

43%

Dit mag wat mij betreft langer

5%

Andere optie

13%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".

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

24.00 tot 01.00
Aan die afsteektijden houdt zich niemand en bij een algeheel verbod hoeft er geen tijdafspraak
te komen.
Afschaffen
Afschaffen, behalve door professional, ingehuurd door gemeente
Afsteektijden instellen is niet zinvol. Handhaving is niet mogelijk
Afsteken verbieden
Algeheel verbod
Algeheel verbod instellen, vuurwerk algemeen
Algeheel verbod instellen; daarnaast wordt er weinig tot niet aan handhaving gedaan dus tijden
instellen heeft totaal geen zin
Algeheel vuurwerkverbod
Algeheel vuurwerkverbod!!
Alleen om middernacht
Boete veel hoger maken
Centrale plaats om vuurwerk af te steken
Compleet verbieden
Dit is prima, maar alleen op 1 januari tussen 0:00 uur en 02:00 uur zou ook prima zijn.
Een tussentijds verbod voor het uitlaten van honden gedurende de avond (bijvoorbeeld tussen
21.00 en 22.00 uur)
Er word al veel eerder geknald en niet op gereageerd dus !!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt niet gehandhaafd, dus korter
Geen afsteektijden meer
Geen consumentenvuurwerk afsteken
Geen prive vuurwerk
Geen tijden, kan tich niet gehandhaafd worden
Geen vuurwerk (3x)
Geen vuurwerk meer
Geheel verbod
Geheel verbod, beter te controleren
Gewoon weer van ouds 14 tot 2 uur (2x)
Half wel-half geen verbod is niet op te handhaven. Is onnodig onduidelijk
HANDHAVEN
Heeft geen enkele zin als er geen handhavingscapaciteit is
Helemaal afschaffen
Helemaal geen vuurwerk meer
Helemaal mee stoppen
Helemaal niet (3x)
Helemaal niet meer
Helemaal niet!
Helemaal niets afsteken
Helemaal niets meer afsteken; afsteektijd naar nul.
Helemaal verbieden
Korter en op een paar aangewezen plekken of helemaal verbieden
Liever een geheel verbod
Maak verschillende plekken waar vuurwerk afgestoken mag worden. In verschillende buurten in
Laarbeek desnoods met een vergunning.
Na 00.00 uur
Niet (2x)
Niet meer afsteken
Niet zo zeer de boete moet omhoog, maar de handhaving ervan. Los daarvan mag het ook best
hoger.
Nogal wat mensen houden zich niet aan deze regel. Helpt dus maar beperkt tegen de overlast.
Nooit
Of verbieden en anders handhaven binnen die tijden
Om 20.00 uur als iedereen binnen is.
Om middernacht 1 uur buiten vuurwerk afsteken de rest van het jaar bij hun binnen in huis, en
verplicht vast blijven houden tijdens het afsteken.
Op 31 december gewoon hele dag
Stoppen (2x)
Stoppen ermee
Stoppen met vuurwerk
Tijd mag blijven mits overdag en dagen eromheen beter gecontroleerd wordt
Totaal verbieden
Totaal verbod instellen ook voor siervuurwerk
Totaal verbod is beter
Totaalverbod is beste. Handhaving gebeurt niet.
Van 0.00 tot 1.00 zou ik prima vinden
Van 12 tot 1 uur
Van 22.00u tot 2.00u zou ook prima zijn
Verbieden (3x)
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•
•
•
•
•
•

Verbod op vuurwerk
Vuurwerk should be a show to bring people together. Every gemeente could have a spot were
control firework will be performed so people could assist.
Vuurwerkshow per gemeente/dorp
Vuurwerkverbod
Wat mij betreft zou geen vuurwerk het beste alternatief zijn. Er wordt nu hele nachten geknald
vanaf begin december en handhaving is moeilijk.
Zie toelichting

Toelichting
Dit is prima

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
Dit mag wat
mij betreft
korter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

..maar wel beter handhaven!
Alleen men houdt zich niet aan de tijden
Beetje tegenstrijdig om eerst tegen verbod te zijn maar als er geen verbod zou
komen vind ik deze tijden wel prima. Hele verbetering ten opzichte van vroeger
toen het nog 10 uur was volgens mij. Als je het korter doet gaat er meer de lucht
in in korte tijd en weet niet of dat per se veiliger is dan.
Boete buiten deze periode mag hoger zijn
Dat is prima maar dan moet er gehandhaafd worden. In onze buurt was er al
weken voor maar ook weken erna last van vuurwerk geknal en niet zomaar een
paar rotjes
Er moet wel beter gehandhaafd worden. Ik woon vlakbij de dijkstraat in Beek en
Donk en daar knalde het al maanden en nu nog steeds
Er moet wel gehandhaafd worden.
Jammer dat er helemaal niet gecontroleerd wordt.
ook worden er weinig boetes uitgedeeld. Dus iedereen heeft vrij spel.,helaas
Maar handhaaf dan ook strenger op eerder afsteken
Tijd is goed, maar ik heb liever een verbod.
Als je tijd afspreekt van 00:00 tot 02:00 heb je meer controle in de uren dat het
mag en de uren dat het niet mag is makkelijker te handhaven
En handhaven. Weken vooraf dagelijks vuurwerk in de straat.
Er moet beter gehandhaafd worden (2x)
Er wordt al weken voor oudjaar vuurwerk afgestoken, hier mogen ze wel beter
op gaan letten!
Het zou nog fijner zijn als er daadwerkelijk toezicht gehouden wordt. Er wordt
vanaf eind oktober al vuurwerk afgestoken.
Niemand houdt zich aan de afgesproken tijden en er is toch geen enkele
controle. Vanaf 13.00 uur tot 01.30 uur is er constant geknald.
Niet alleen verbieden maaaaaar ook handhaven
Officiële afsteektijd is prima echter wordt door de meeste mensen niet
nageleefd ,al overlast vanaf half november !
Ondanks de aangeven tijden word er gewoon vuurwerk afgestoken, er is geen
handhaving!
Starttijd wat later bijvoorbeeld 23.00 uur
Van 11.00 uur tot 2.00;uur
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•
•
•
Dit mag wat
mij betreft
langer

•
•

Andere
optie,
namelijk:

•
•

•

Van 22.00 tot 02.00 is lang genoeg en dan dat harde knalvuurk waar ze allen
mee vernielen dat moet afgeschaft worden!!!!
Veel liever vanaf 0:00 uur, ik kan ook geen enkele reden bedenken waarom het
al eerder zou moeten/mogen.
Wordt nu toch niet gehandhaafd en weinig tot geen controle
Het is prima zo..
Het mag misschien wat langer zijn..
Het is één dag daarna weer een jaar wachten.
Laat de jongeren toch 1 dag per jaar plezier hebben. Dan heb je waarschijnlijk
ook minder last van vernielingen en hoeft niet alles stiekem. Overdag is het
afsteken ook veiliger dan zien ze tenminste wat ze doen.
Als er niets meer afgestoken mag worden lijkt mij de handhaving daarop beter
te regelen.
Controle en handhaving is een farce als je hoort en ziet dat onze milieuwacht
met 3 stagiaires in zijn elektrische auto waarneemt dat er buiten die tijden zeer
zwaar vuurwerk wordt afgestoken op het Molenveldje, hij zijn auto omdraait en
zonder ook maar enige andere reactie in tegenovergestelde richting er van door
gaat via de Otterweg ri Donk.
Zoals bij 2 al aangegeven, het carbid schieten op oudejaarsdag (overdag) was
een leuk evenement wat van mij per direct terug mag komen. Voor het
standaard vuurwerk (kruid) zijn tijden voor mij prima. De kinderen die wat rotjes
afknallen in dagen ervoor storen mij persoonlijk niet.
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden
gehandhaafd in onze gemeente?
Zeer voldoende

(n=623)

5%

Voldoende

7%

Neutraal

14%

Onvoldoende

28%

Zeer onvoldoende

37%

Weet niet

9%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 12% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
65% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Zeer onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende

•

•

Er zijn inderdaad verschrikkelijke dingen gebeurt met oud op nieuw..Die
mensen moeten ze aan de schandpaal nagelen..
Maar ik wil even toelichten dat dat dat helemaal niets met het vuurwerk heeft
te maken..
Met het vuurwerk dat legaal is kan dit helemaal niet..DUS HET IS AL VERBODEN
..p.s en met een deo bus die men heet maakt krijg je ook een bende..en ga zo
maar door...
Ik vind de wensbalonnen gevaarlijk die mogen ze van mij verbieden het zijn
rondvliegende fakkels..Die veroorzaken de branden..
Weken vantevoren al overlast van vuurwerk. Zelfs al voordat het officieel
verkocht mocht worden. (2x)

Voldoende

•

Het is vooral aan ouders om hun kinderen (en zichzelf) aan de regels te
houden. Iedereen wijst naar de gemeente, maar het ligt aan de opvoeding dat
er overlast is.

Neutraal

•
•

Dat is bij a niet te handhaven
Het gebruikte vuurwerk is al verboden! Dit gebeurd niet door het gebruik van
legaal vuurwerk en ook met een verbod zal dit blijven gebeuren.
Ik heb geen zicht op wat voor controles er plaatsvinden. Wel heb ik redelijk
veel zwaar vuurwerk gehoord buiten de afsteektijden om. Snap ook dat de
politie niet altijd tijd en bemanning heeft om dit te handhaven.
Ik heb nergens gelezen dat er is opgetreden tegen personen die buiten de
vastgestelde tijd vuurwerk afstaken. Toch is er dagenlang voor oudejaarsavond
vuurwerk afgestoken.

•
•

16

Onvoldoende

•

Is moeilijk / onmogelijk om dit volledig te handhaven.

•
•

Al veel eerder werd er vuurwerk afgestoken
Er wordt gedurende de dag toch vuurwerk afgestoken. Zelf ben ik een groepje
tegengekomen tijdens een wandeling. Deze groep heeft lange op dezelfde plek
vuurwerk afgestoken dus handhaving is mogelijk mits de politie zich op straat
bevind.
Heel de dag wordt het al afgestoken (dagen ervoor ook al), ik heb geen
handhaving gezien (2x)
Ik ben me ervan bewust dat dit heel moeilijk te handhaven is.
Ik heb er niet zo’n last van als er buiten de afsteek tijden wordt afgestoken.
Hier in de buurt houden ze er rekening mee als ik met de hond wandel en dat
vind ik goed genoeg.
Ik loop heel veel geen controles gezien
Je hoort regelmatig al vuurwerk in de weken voor oud-en-nieuw.
Taak is te groot voor BOA en politie. Zelf mensen aanspreken is lastig.
Vooral in de weken voor nieuwjaar is het handhaven zeeeerrrr matig!!
Ze blijven aan het knallen, al dagen vóór én na de jaarwisseling!

•
•
•
•
•
•
•
•
Zeer
onvoldoende

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Al ruim een week van te voren overlast!
Bij een (gedeeltelijk) verbod zal dit beter moeten!
Dagen van tevoren knallen in de wijk.
De Boa zijn nergens te zien waar vuurwerk was, op het heuvelplein leek het
wel oorlog
De laatste 3jaar geen agent meer op straat gezienp op udjaarsdag
Er is totaal geen handhaving. Er is de hele dag door vuurwerk afgestoken in
onze buurt
Er wordt geknald van half november tot half januari en niet alleen op die paar
uurtjes op 31 december. Dus 2 maanden overlast van vuurwerk!
Er wordt nauwelijks toezicht gehouden, afsteektijden worden absoluut niet
gehandhaafd en dat veroorzaakt wrevel en het gevolg daarvan is dat steeds
meer mensen anti vuurwerk zijn.
Er wordt totaal niet gehandhaafd.
Geen vuurwerk meer dan hoef je ook niet te handhaven
Handhaving doe je niet door in een auto met 4 personen met daarop
handhaving door het dorp te rijden.Je zult actief aan de slag moeten en dus op
de fiets en lopend door het dorp moeten. Ook moet er worden opgetreden en
niet, zoals nu vaak te zien is, de andere kant op kijken net alsof het niet gezien
is. Overigens geldt dit niet alleen voor het afsteken van vuurwerk.
Het is in elk geval niet zichtbaar
Het knalt continue hele dagen door en dan niet een knalletje maar het lijkt wel
oorlog
Het wordt en kan niet overal worden gehandhaafd, het hoeft voor mij ook
niet. Ik vind persoonlijk bijv. dat het Carbidschieten niet meer mag heel
vervelend. Toen ik hier kwam wonen had ik nog nooit van deze traditie
gehoord, nu zal mijn kind er ook nooit van horen.
In heel december is al knal vuurwerk afgestoken. Het hele jaar door wordt
regelmatig op het weekend siervuurwerk en knalvuurwwrk afgestoken. Weet
niet wie dit doen
Misschien doet de poli wel hun best, maar een knal is gewoon moeilijk te
traceren. En bewijs dan ook nog maar eens wie het gedaan heeft.....
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•
•
•

•
•
Weet niet

•
•
•
•
•
•

Realiseer me dat handhaven moeilijk is. BOA moeten meer zictbaar worden op
de ge-ijkte heimelijk afsteekplaatsen. Ik zie overigens meer heil in kortere
verkooptijden.
Wij wonen op de Beekse akkers, hier is een ruime week ervoor al iedere avond
zwaar vuurwerk te horen
Zichtbare handhaving (blauw op straat) is op allerlei terreinen nul. Althans, ik
merk er niets van. Geen handhaving verkeersregels, geen handhaving
vuurwerkverbod. Het is echt vele jaren geleden dat ik een agent op straat heb
gezien. Het enige waaraan ik merk dat er nog ergens politie is, is aan het
langsrijden met sirene van politie-auto's.
Zie toelichting op 3.
Zijn al begin december met afsteken bezig. Harder optreden zal helpen.
Er wordt al weken van tevoren vuurwerk afgestoken. Hoe is dat te
controleren? is er een meldpunt?
Heb niets van handhaving gezien of gemerkt
Hoe moet ik nou weten hoe er gehandhaafd wordt... stomme vraag
Hoor veel langer knallen, maar heb geen idee of er ooit bekeuringen zijn
uitgedeeld.
Ik heb geen idee hoe goed er nu gehandhaafd wordt. Mijn mening is dat er
streng gehandhaafd mag worden.
Verbieden
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Hoewel voor de ene bewoner vuurwerk een genot is, kan de ander overlast ervaren.In de
gemeente Laarbeek werden rond de jaarwisseling vernielingen aangericht. Onder andere
prullenbakken en verkeersborden werden met zwaar vuurwerk vernield. Dieptepunten waren
de vernieling van een AED op het Heuvelplein en van een speeltuintje aan de Dr. Timmerslaan
in Beek en Donk

5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad
van vuurwerk in onze gemeente?
Nee, helemaal niet

(n=624)

17%

Nee, niet echt

21%

Neutraal

6%

Ja, een beetje

29%

Ja, veel

26%

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 29% van de respondenten: "Ja, een beetje".

Toelichting
Nee,
helemaal
niet

•
•

•
•

Vakantie geweest om vuurwerk te ontlopen
Vind dit geen enquete die een goede meting doet ( niet valide) daar eerst deze
negatieve dingen aangehaald wordt en er niets positiefs vermeld wordt
deze is dus echt niet neutraal maar duidelijk gericht naar een antwoord en
richting
vermeld dit ook bij de uitslag anders zal ik erover gaan schrijven in de weekbladen
Was niet thuis of in de gemeente tiijdens oud/nieuw, wel veel troep op moeten
rapen rondom het huis.
We wonen buiten de bebouwde kom gelukkig.

Nee, niet
echt

•
•
•
•
•
•

Buiten vernielingen om. Dit kost de gemeenschap geld.
Er zijn zware knallen te horen van zelf geprutst of illegaal al verboden vuurwerk
Nee want ik was er niet
Niet tijdens de jaarwisseling, wel in de weken daarvoor
Uur tijdens jaarwisseling is prima, rest m.i. overbodig.
Wel veel overlast de weken voor Nieuwjaar, door knalvuurwerk.
Het wordt gewoon voor je rijdende auto gegooid

Neutraal

•

Ik heb geen overlast gehad van vuurwerk maar als er regels over het afsteken zijn
afgesproken moeten die ook nageleefd worden en dat is dus niet gebeurd.
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•
•
•
•
•
Ja, een
beetje

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ik was niet in Aarle-Rixtel tijdens de jaarwisseling.
Tijdens de jaarwisseling niet. Maar de weken ervoor en erna wel dagelijks.
Van mij persoonlijk is er niets vernield. Maar ik vind het nergens voor nodig dat er
van alles wordt vernield en dat dat veel (gemeenschaps)geld kost!
Was elders
Was niet in de gemeente tijdens de jaarwisseling
1. wandelend in de buurt van SG aan Wijnkelderweg werd ik onaangenaam
verrast door het afsteken van vuurwerkbommen.
2. in mijn straat ligt tot ver na nieuwjaar vuurwerkrommel
3. in mijn straat wordt vuurwerk afgestoken dat de ruiten doet trillen in de
sponning.
4. in een ander jaar vloog bij mij een kurkdroge conifeer in de fik; er was een
vuurpijl in terecht gekomen
Alleen overlast ervaren van vuurwerk dat buiten de toegestane tijden werd
afgestoken
Buiten de aangegeven tijden en knal vuurwerk
De auto lag helemaal vol snippers en kruid
De weken ervoor al zware kanonslagen
Enorm harde knallen om 3 uur 's-nachts, al begin december. Je schrikt je kapot!
Waarschijnlijk illegaal vuurwerk.
Er ver voor al en er na ook nog verschillende dagen
Er werd in de buurt de beekse akkers al redelijk veel vooraf geknald
Ergernis aan gebruik, vooral knalvuurwerk, en de rotzooi die het geeft.
Geen vernielingen of iets dergelijks maar vooral erg schrikken van de ‘bommen’
die werden gegooid.
Harde knallen en rommel
Hinder van te vroeg afgestoken vuurwerk, jaarwisseling zelf niet thuis geweest
Ik heb afgezien van de zeer harde knallen geen overlast gehad
Ik heb diverse putdeksel terug moeten leggen want dat was levensgevaarlijk.
Ik spreek nu namens mijn huisdier, die is zo van slag dat ik daardoor de last ervaar
en was het maar alleen tussen het genoemde tijdstip maar dat is ...helaas
In omgeving in buitenasbak genkald
Mijn katten hadden veel last van het zware knalvuurwerk dat dagenlang afging.
Soms wordt vuurwerk buiten de afsteektijd afgestoken, hierdoor kan er bij
mensen angst ontstaan om bijvoorbeeld de straat op te gaan. Nadenken over
looproutes hoort hier bijvoorbeeld ook bij, om er voor te zorgen dat men het
vuurwerk niet tegenkomt. In deze zin is er dus ook sprake van vuurwerkoverlast,
omdat de mensen zich dan niet geheel vrij voelen om naar buiten te gaan om
bijvoorbeeld te wandelen wanneer zij dat zouden willen. Dit jaar werd er niet
goed gehandhaafd, want er was in de dagen naar oudjaar toe regelmatig
vuurwerk in de avond te horen.
Ver buiten elde toegestane tijden werd vuurwerk afgestoken
Vooral buiten de afsteektijden, al vanaf ruim een week vooraf, liepen groepen
jongeren rond met knalvuurwerk. Erg lastig als je een hond hebt die uitgelaten
moet worden.
Vooral de week voor oud/nieuw dat er vuurwerk was op plekken waar een
hondenuitlaatstrook was,en aangezien mijn hondjes daar erg op reageren,ervaar
ik dit als erge overlast
Vooral harde knallen in de nacht al weken voor oud op nieuw
Vooral harde knallen van vuurwerk midden in de nacht
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Ja, veel

•

Wel in de weken vooraf, die gigantische knallen midden in de nacht. ( ik denk dat
dat vuurwerk is)

•
•

Al maanden herrie en rotzooi op straat
Als vrijwilliger ben ik opgeroepen omdat er een apparaat wat mensenlevens moet
redden door vuurwerk totaal is vernieuwd
Daarom zijn wij naar een vuurwerkvrij vakantiepark gevlucht, al 2 jaar op een rij,
want het wordt elk jaar gekker in beek en Donk. En dan met name in de aanloop
naar oudjaar.
De overlast lijkt met het jaar erger te worden door met name het zware
vuurwerk.
Doordat vuilnisbakken dicht gemaakt zijn kan de hondenpoep niet goed
opgeruimd worden
Dorpsstraat Lieshout. Zeer zwaar vuurwerk, oudjaarsdag, nieuwjaarsdag en de
avond erna.
Het lijken wel bommen en een paar keer slechts rond 4 uur
Het siervuurwerk ziet er prachtig uit, maar toch vind ik het ergerlijk hoe hard en
veel er geknald wordt. Ook onze kinderen en ons huisdier schrikt ervan. Tijdens
de jaarwisseling zelf vind ik het niet prettig met de fiets de deur uit te gaan, bang
voor vuurwerk.
Knallen alsof bommen ontploften en heel veel rotzooi in onze tuin,oprit,op de
auto’s . Ook veel rommel op straat dat niet wordt opgeruimd door degenen die
afsteken a sociaal
Mijn hondje was echt helemaal op van stres
Niet op de avond zelf maar zeker wel de nachten ervoor. Veel harde knallen (2x)
Onze buurjongen met vrienden voor op straat. We vlogen zowat van de bank af.
Zo achterlijk hard gingen die knallen. Onze hond meteen in de stress. En wij bijna
een hartaanval. En dat in de week voor oud en nieuw.
Paarden waren erg van slag.
Sinds er pas mag worden afgestoken na een uur of zes is het de hele avond super
onrustig.
Toen het nog de hele dag mocht, was er overdag ook wel veel geknal, maar was
de avond redelijk rustig en kon je tenminste de tv nog verstaan
Veel te veel harde knallen niet normaal.
Vooral met uitlaten van honden.
Vooral van het knallen vanaf oktober tot en met nu
Zie geen kans om normaal mijn hond uit te laten op die dag het knalt de hele dag
tot 3 uur s nachts
Zie vraag drie

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Weet niet

•

•
•

Ik zie nogal wat, soms echt jonge kinderen, op oudjaarsdag “ klooien” met
vuurwerk, rotjes. Ik snap dat het voor de jeugd heel erg aantrekkelijk is( vond
onze zoon vroeger ook) maar begrijp werkelijk niet dat ouders hun kinderen
zonder toezicht hiermee bezig laten zijn. Het kan niet anders dan dat deze ouders
onwetend zijn over de grote risico’s die hun kinderen lopen.
Zelf durf ik alleen de deur niet meer uit op oudjaaarsdag.
Ivm overlast voorgaande jaren met hond naar vuurwerkvrij park geweest (2x)
Was niet thuis (2x)

21

5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=343)

Geluidsoverlast

85%

Afval en rommel op straat

51%

Overlast voor (huis)dieren

50%

Milieuoverlast

22%

Schade aan bezittingen

16%

Stank- en rookoverlast

23%

Onrust en schrikreacties

46%

Andere vorm van overlast
Weet niet

6%
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 3 naar voren:
1: Geluidsoverlast 85%
2: Afval en rommel op straat 51%
3: Overlast voor (huis)dieren 50%

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

Afval in de tuin en op de auto
Al wekenlang afsteken voor de 31e
Angst
Autos en serre dak bevuild. Toenemend gebuik van vuurkorven op straat
Ben COPDer
Brandende vuurwerk resten op straat
De vernielingen die hebben plaats gevonden in Beek en Donk
De vernielingen, waarvoir uiteindelijk wij allemaal de rekening betalen.
Er wordt al weken vante voren en nog weken erna nog vuurwerk afgestoken.
Gevaarlijk vuurwerk dat alle kanten op gaat of vuurwerk waarvan je al passant niet weet waar
het heen gaat.
Gezondheid
Grof taalgebruik bij aanspreken
Ik vind de hoeveelheid (gevaarlijk/illegaal) vuurwerk in onze straat zo groot dat we nooit naar
buiten gaan met onze kinderen. Iets wat ik vroeger als kind juist geweldig vond.
Jeugd loopt door Lieshout met illegale knallers. Al ver voor oud en nieuw. De ruiten trillen van
sommige knallen
Midden in de nacht veel en zwaar vuurwerk in de straat. Politie is zelfs gebeld
Nagegooid met vuurwerk
Prullebakken en papier cobera
Rotzooi op aanbouw en afdak en voor en achtertuin een bende
Vandalisme
Vandalisme openbare voorzieningen
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•
•

Vuilnisbakken die dichtgemaakt zijn
Vuurwerk was ooit mooi om te zien ,nu lijkt t wel een oorlogsgebied

Toelichting
•
•
•
•

Ook gezinnen die het de volgende ochtend weer hebben opgeveegd. Dus positieff
Te hard vuurwerk van jongeren op straat waar ik echt wel een tijdje last van mijn oren heb
gehad.
Vaak enorme knallen,meer dan bij legaal vuurwerk
We schrokken ontzettend toen er iemand kwam zeggen dat er iets ergs met onze auto was. De
hele auto zat onder het kruit en het was nat dus grote witte vlekken. Alsof er 100 vogels op
gepoept hadden. Gelukkig kregen we het er in de autowasstraat af. Maar ze moeten gewoon
hun rommel bij houden! Ik heb er extra werk mee. En daarbij stond onze auto tegen het huis
aan op onze oprit.
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5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=341)
88%

Ja, bij de politie

5%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

2%

Ja, bij de gemeente

3%

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 88% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
•
•
•
•
•

Bij de jeugd die t vuurwerk afstak en weggooide
Politie
Politie is er niet dus zinloos
Raddraaiers zelf aan gesproken
Social media
Via social media
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Toelichting
Nee

•
•
•
•
•

•

Bewoners waarbij we die avond waren wel.
Er wordt te weinig gedaan, dus waarom nog aangifte doen.
Had mijn inzien geen verschil gemaakt
Heb geen vertrouwen in meldingen
Heb het gevoel dat er weinig aan gedaan wordt . Bovendien fiets jeugd door de
straat en gooit onder het fietsen vuurwerk in de putten. Voor er iemand is zijn
ze weg.
Heb ik willen doen maar de site 'gaf melding - hoe vreemd-'vol' . Gemeente
Laarbeek had geen meldpunt.
Heeft geen nut, zeker als je niet precies de plaats aan kunt geven waar
vuurwerk wordt afgestoken.
Heeft geen zin
Heeft geen zin tegen de tijd dat ze komen zijn de jongelui alweer weg
Hey dit jaar geen overlast
Ik heb niet 't idee dat er nog politie in Laarbeek is; volgens mij moet je voor
aangifte naar Gemert. Wel letten op openstellingstijden.
Ik twijfel of het zin heeft een melding te doen
In het verleden wel eens, maar dat had toch geen enkel effect.
Melding maken heeft geen nut, als er al een politie auto opduikt, zijn de
veroorzakers weg!
Nee. ze hadden het al veel te druk.
Waar moet je dat doen? er is toch niemand die iets doet in de gemeente.. je
weet waar de jongeren zitten maar niemand die iets doet
Ze doen toch niks. En BOA's mogen niks. Die zeggen alleen maar 'foei'. En
aangezien er gewoon geen politie meer gevestigd is hier in de buurt duurt het
ook eeuwen voor ze komen, áls ze al komen.
Zou niet weten waar je het zou moeten melden.

•

Raar dat je hier geen meerdere antwoorden kunt geven!!!!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ja, bij de
gemeente
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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
60%

(n=600)

50%
40%

3,1

30%

2,9
3,1

3,3
3,7

3,9

3,9

Andere maatregel

3,7

3,8

3,9

Verhoging van de
aankoopleeftijd naar 25 jaar

20%
10%

3,0

(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%

3
2
1

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 (2,9)
2. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,0)
3. Hogere boetes, strengere straffen (3,1)
3. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (3,1)
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (3,3)

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

?
Aankoopleeftijd mag wel 18 jr zijn
Afsteken van vuurwerk waarbij geen schade uitvloeit mag van mij.
Algeheel verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlenn
Alleen 31 december verkoop
Als je niet kan handhaven heeft een verbod geen zin geeft meer frustratie
Controleren van knalvuurwerk
Een centrale vuurwerkshow zou mooi zijn maar dat zou dan een stichting of zo moeten doen.
Een tussentijds verbod voor het uitlaten van honden gedurende de avond (bijvoorbeeld tussen
21.00 en 22.00 uur)
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•

Er word ruim vantevoren al vuurwerk afgestoken handhaaf daar eens op heb je meteen 1 van
de raddraaiers
Er zijn maar 3 keuzes mogelijk!!
Geen knalvuurwerk (2x)
Geen van bovenstaande, er is geen optie dat vuurwerk gewoon mag blijven alleen strenger
handhaven op illegaal vuurwerk
Gewoon ophouden met die milieu en stankoverlast
Hand having
Het knalvuurwerk verbieden en daar strenger op handhaven
Iedereen zich aan regels houdt blijft het voor iedereen leuk
Iets doen aan knalvuurwerk, categorie 1. Heus is voor mensen niet te onderscheiden
Ik kan er maar 3 aan klikken ??
Ik mis nogal wat mogelijke opties..
Illegaal vuurwerk aanpakken
Illegaal vuurwerk maakt het kapot
Illegaliteit aanpakken, dat veroorzaakt de overlast.
Knalvuurwerk verbieden
Knalvuurwerk verbieden en verbod handhaven
Meer vrij geven en het illegale nu eens echt aanpakken
Niet regelen dat er op bepaalde plekken niets afgesookt mag worden, de overlast bij
omliggende gebieden wordt groter
Niks veranderen
Ook dat kindervuurwerk alleen na 18.00
Op 10 tot 15 verschillende plaatsen in Laarbeek vuurwerk laten afsteken, door consumenten
onder toezicht van wijkagent of brandweer.
Ouders aanspreken. Veel te jonge jeugd zie je onverantwoord met vuurwerk bezig
Ouders straffen omdat ze hun kinderen niet opvoeden
Pak degene aan die overlast veroorzaken
Pak het illegale aan, het consumenten spul is niet gevaarlijk
Per kern een vuurwerkshow
Publieksvuurwerkshow in alle 4 kernen van de gemeente
Sta alleen siervuurwerk toe
Strengere controle op illegaal vuurwerk er bestaat geen legaal vuurwerk waar je een aed mee
op kunt blazen!
Verbieden heeft geen enige zin..en vernielen kan ook zonder vuurwerk..de meeste vernielingen
gebeuren al door het zware illegale vuurwerk wat men in het buitenland gaat halen omdat het
knal vuurwerk in Nederland niets voorsteld..we moeten de mensen flink aanpakken die alles
vernielen en het vuurwerk in het verkeerde daglicht stellen..oppakken de bak in en alles
terugbetalen!!!
Verbod op alleen knalvuurwerk
Verbod op knalvuurwerk (2x)
Verkoop alleen toestaan op 31 december.
Voorlichting op scholen
Vuurkorven op straat verbieden
Vuurwerk verbod, minder handhaving, ongelukken en vernieling
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Toelichting
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Antwoorden werkte niet helemaal goed. Ik had ook nog vuurwerkvrije zones willen aankruisen.
Vuurwerkshow is dan nummer 4.
Blijft moeilijk om te handhaven, voordat iemand er bij is zijn de aanstekers al verdwenen, maar
de vernielingen dat vind ik nog het ergst... die moeten ze hard straffen
Centrale vuurwerkshow lijkt me een goed alternatief, echter niet op 1 plek in gemeente, maar
in de kernen zelf. Oud nieuw gaat gepaard met de nodige borrels, waardoor ik zelf de behoefte
heb in de buurt te blijven (thuis of bij vrienden in de lokale vriendengroep). Lijkt me ook niet
bevorderend voor de verkeersveiligheid mensen rond middernacht zichzelf te laten verplaatsen
(alcohol/verkeer)
Consumenten kunnen ook siervuurwerk afsteken. Dat zou ik niet verbieden.
De gestelde vragen hebben betrekking op de hele gemeente Laarbeek, dit had per woonkern
moeten zijn. De media berichtten over veel vernielingen in Beek en Donk en daar kunnen
inwoners heel anders denken over de verkoop en het afsteken van vuurwerk dan b.v. AarleRixtel. Wij wonen in een deel van een wijk waar relatief weinig jongeren en veel ouderen
wonen en hebben verderop wel vuurwerk gehoord maar geen overlast ervaren. De volgende
dag nog geen rotje of restanten van vuurpijlen op straat zien liggen maar wat nu niet is kan over
5 jaar heel anders zijn!
Eventueel alleen op Piet van Thiel- en Heuvelplein afsteken
Het vuurwerk dat in onze omgeving was afgestoken was mooi en de andere morgen hebben ze
alles opgeruimd (bij mij op de achterplaats heb ik dat zelf gedaan) Wel vind ik dat diegene die
betrapt worden met baldadigheid voor de kosten op moeten draaien. Ook voor vernielingen die
zij zelf niet hebben aangericht. Helpt gegarandeerd beter dan bureau Halt!!
Het word op deze manier een beetje in de mond gelegd ..om negatief over vuurwerk te zijn
..Het ligt niet aan het legale vuurwerk..
Ik kan er niet meer aanklikken dan 3. Meer handhaving moet ook nog. En eventueel een
vuurwerkshow rond de vijver in onze gemeente. Niet wéér op het Heuvelplein in ieder geval.
Daar is al teveel te doen en hebben we al veel overlast van. Dan maar op een veld BUITEN de
gemeente.
Ik kan geen 4 en 5 aanklikken; zouden zijn: meer handhaving, strengere straffen
Ik vind vuurwerk prachtig maar weet vanuit mijn beroep (kinderverpleegkundige) de gevolgen
van ondeskundig gebruik. (Waarbij ik alleen een professional deskundig acht.)
Ik zou niet voor één centrale plek kiezen, maar per kern een centrale plek. Hiermee creëer je
een sfeervolle bijeenkomst op een speciale avond. En omdat veel mensen daar waarschijnlijk
verschillende vrienden zullen tegenkomen kan dat best een bijzondere bijeenkomst worden.
Kan er maar 3 selecteren :)
Kan geen top 5 aangeven, gaat niet verder dan top 3
Misschien is een soort "vuurwerkbewijs" (rijbewijs maar voor vuurwerk) een goede oplossing.
Men mag geen vuurwerk meer kopen zonder een vuurwerkbewijs. Dit bewijs moet behaald
worden door een betaalde cursus (prijs nader te bepalen, maar mag redelijk hoog uitvallen,
zodat alleen de vuurwerkliefhebbers en mensen die heel graag afsteken de economische
afweging serieus maken). Op deze manier neem je kwajongensstreken makkelijker weg omdat
je een drempel aanbrengt in het proces van kopen/afsteken. Dit moet dan wel gepaard gaan
met strengere controle (in ieder geval de eerste 2/3 jaar). Voor een volledige uitleg zie deze
youtube video van vuurwerkliefhebber Ruben Koet:
https://www.youtube.com/watch?v=ME0Ccf2TmJI&t=392s
Hoewel de video op sarcastische toon begint is het idee wat uitgelegd wordt vanaf 2:08 in mijn
ogen zeer slim.
Overlast vooral weken voor de jaarwisseling. Uitproberen van illegaal vuurwerk. Is maar af en
toe een paar knallen. Bijna niet te achterhalen door wie en waar.
Publieke vuurwerkshow laten rouleren door de verschillende kernen van Laarbeek
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•
•
•
•

Publieksshow wel p[er kern
Show per kern
Top 5 mislukte, kon maar 3 antwoorden kwijt!!!
Weken veel last gehad, snap dat het moeilijk is om de daders te pakken, die fietsen
waarschijnlijk rond
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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=619)
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26%

Neutraal

17%

Negatief
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Zeer negatief
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Weet niet
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Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 61% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 17% van de
respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Positief

•
•
•

Als er geen verbod mogelijk is, dan zou dit een optie zijn. Wat mij betreft als
overgang naar algemeen vuurwerkverbod
Bij een algeheel verbod is dit nvt
De hele wereld moet vuurwerk vrije zone worden
Ik wil een geheel verbod. Je zou maar net weer buiten zo'n gebied wonen. En
daarbij: er wordt toch niet gehandhaafd.
Indien er geen algemeen verbod op vuurwerk verkoop komt
Liefst 1 grote vuurwerkvrije zone: heel Laarbeek.
Maar dan ook handhaven.
Maar ook dan hangt of staat alles met handhaving.
Wij wonen bij een dierenpark en het zou voor die beestjes veel beter zijn
Wil een totaal verbod binnen de gemeente laarbeek
Al denk ik dat je niet enkele buurtbewoners kunt opzadelen met meer overlast
gebundeld op enkele plaatsen in het dorp.
Dan moet dat wel gehandhaafd worden
Dat ligt er al waar je die wilt instellen. Misschien bij verzorgingshuizen prima idee.
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•
•
•
Neutraal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Negatief

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik zou het andersom doen. Vuurwerkverbod behalve op een bepaalde centrale
zone. Wie wil kan gaan kijken, wie niet wil blijft thuis. Betere controle hopelijk
minder overlast. (2x)
In gebieden rond bejaardenhuizen, en dierenparkjes
Zoals hierboven beschreven: liever geen vuurwerk.
Afhankelijk van de keuze in Algemeen verbod op vuurwerk en/of centrale
gemeentelijke vuurwerkplek.
Als de hoeveelheid zones beperkt blijf en de grote hiervan ook
Denk niet dat dit gehandhaafd kan worden
Het lijkt me een goed idee al ligt het er wel aan waar die dan komen.
Ieder voor zijn eigenhuis, als je bepaalde zones gaat doen krijg je jongeren die gaan
rond lopen. uitzondering bij ziekenhuizen dierenpensions etc.
Ik vind het in ons dorp niet nodig er zijn heeeel veel mensen die er van genieten..
Het is slechts maar één keer per jaar!!
Ik zou het kunnen begrijpen rondom verpleeghuizen bijvoorbeeld tenminste als die
mensen die daar wonen dat willen, misschien houden zij ook wel van vuurwerk.
Is moeilijk te handhaven
Liever algeheel verbod
Wijs een gebied toe waar WEL afgestoken mag worden!
Handhaving wordt moeilijk, algeheel verbod is eenvoudiger te handhaven
Het is beter dan niks doen, maar verbiedt het dan als 1e in woonwijken
In de praktijk niet goed werkbaar. Een gemeente of dorp heeft een te klein
oppervlak om positieve effecten te ondervinden aan een vuurwerkvrije zone.
Kunnen ze niet handhaven
Lastiger te handhaven dan een verbod op knalvuurwerk.
Overal verbieden, niet in zones
Wat is een vuurwerkvrije zone? Als je de Otterweg bij de Regt daarvoor aanwijst
(als voorbeeld) zitten de ouderen elders nog in de zenuwen over de enorm harde
knallen.
Wat is een vuurwerkvrije zone? Verbod voor hele gemeente is zinvoller
Zolang het niet in mijn eigen buurt is want dat zou betekenen dat wij zelf geen
vuurwerk mogen afsteken. Maar als je dat op andere plaatsen doet kan het op
andere plaatsen meer overlast geven.

Zeer
negatief

•
•
•
•
•

Algeheel verbod is beter en duidelijker.
Dan wordt de overlast in andere gebieden groter
Lastig te handhaven. algeheel verbod is veel duidelijker
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om naar zo'n show te gaan kijken
Ondanks een vrije zone ontstaat er ergens anders nog overlast. Geluid, vernieling
en afval wordt niet afgebakend door een vrije zone maar komt ook daarbuiten.

Weet
niet

•
•

Algeheel verbod dus geen zones
Dit gaat toch niet lukken, is niet te handhaven, veel beter algeheel verbod, en
centraal vuurwerkshow.
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Een vuurwerkvrije zone kan nog steeds voor overlast zorgen. Het is daarmee nog
steeds niet mogelijk om zonder te schrikken de straat op te gaan om bijvoorbeeld
een blokje om te lopen. Uiteindelijk komt een vuurwerkvrije zone voor mij neer op
één centrale afsteekplaats voor vuurwerk, evenals een vuurwerkshow op één
centrale plaats. Op een open terrein zoals een vliegveld zou kunnen, maar dat is in
de gemeente Laarbeek niet aanwezig. Een bedrijventerrein zou kunnen, maar het
risico is dat er iets met de bedrijven zou kunnen gebeuren. In dit kader dus een
stem voor een afgelegen afsteekterrein en niet meer in woonwijken. In Zweden
gelden ook soortgelijke regels, zoals alleen op een vliegveld en niet in woonwijken.
Geen vuurwerk dus ook geen vuurwerkvrije zone's
Geen vuurwerk meer afsteken
Ik zou het niet te ingewikkeld maken en verschillen gaan maken. Algeheel verbod
en een centrale vuurwerkshow. Ook goed voor gemeenschap verbinding
Is moeilijk te handhaven
Maak van de hrlr gemeente maar een vuurwerkvrije zone. Is het gemakkalijkst te
handhaven.
Op geen enkele plek vuurwerkzones instellen; totaalverbod vuurwerk
Voor mij persoonlijk zou dat fijn zijn, kan ik de straat weer op. Maar handhaving zal
ook hier wel de zwakke schakel zijn. Verder vraag ik me af of dit leidt tot minder of
juist meer risico op verwondingen
Vuurwerkvrije zones zal liefhebbers trekken naar zones waar wel vuurwerk
afgestoken mag worden. De overlast zal daar alleen maar toenemen.
En handhaving zal nog steeds heel lastig zijn.
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7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?
(n=373)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Suggestie (62%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle 4 de kernen
Alle dorpskernen
Alle straten
Alle woonwijjken m.u.v. grotere grasvelden e.d.
Alle woonwijken (2x)
Alle woonwijken vuurwerkvrij
Alleen op bepaalde plaatsen toestaan
Alles behalve waar gemeente het afsteekt.
Arde en verpleeghuizen
Bebouwde kom (2x)
Bebouwde kommen
Beekse akkers (3x)
Bejaarde huizen en aanleun woningen
Bejaarden pleinen en huisjes
Bejaarden woonlocaties
Bejaardencentrum
Bejaardenhuis (3x)
Bejaardenhuis en dierentuintjes
Bejaardenhuis/dierenwei
Bejaardenhuizen (2x)
Bejaardentehuis
Bij alle dierenparken
Bij bejaardenhuizen (2x)
Bij de Regt en dierenpark
Bij dieren parken
Bij dierenpark
Bij dierenparken
Bij diverse zorgcentra
Bij scholen (2x)
Bij seniorenwoningen
Bij winkels
Binnen de beboude kom
Binnen de bebouwde kom (3x)
Binnen gemeente grens
Bos
Braakliggend industrieterrein
Buiten bebouwde kom (2x)
Buiten de woonwijken
Buitengebied
Buitengebieden
Centrum (5x)
Centrum Lieshout
De hele gemeente
De regt en andere plekken waar ouderen wonen
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De Voorbeemd
Dierenpark (8x)
Dierenpark(en)
Dierenpark/bejaardenhuis
Dierenparken (2x)
Dierenparkje
Dierenparkjes
Dierentuintjes
Dierparkjes
Door rij routes voor hulpdiensten.
Dorpscentrum
Dorpskernen
Dorpsstraat
Drukke woonwijken
Elke bebouwde kom
Evenementen terrein
Evenemententerrein achter ontmoetingscentrum vuurwerkzone waar het wel mag (2x)
Fransiscushof
Geheel beek en donk
Geheel laarbeek
Geheel Laarbeek (2x)
Gehele buitengebied
Gehele gemeente
Gehele gemeente Laarbeek
Gehele kern beek en donk
Gemeentehuis (2x)
Heel beek en donk
Heel de bebouwde kom
Heel Laarbeek (2x)
Heel Laarbeek.
Hele dorp (2x)
Hele gemeente
Hele wereld
Hertenkamp
Het buitengebied
Het dierenpark
Heuvelplein (2x)
Heuvelplein met cirkel eromheen waar de meeste mensen wonen
Ik zou het omdraaien, juist zones instellen waar het wel mag.
In alle wijken
In de buurt van dierenparkjes
In de buurt van zorgcentrum de regt
In de natuur
In parken
Kern (2x)
Kern lieshout
Kernen van de dorpen
Laarbeek
Lage heesweg
Langs kanaal
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Lieshout binnengebied
Molenveldje
Nabij dierenparkje
Omgeving kinderboerderijj
Omgeving Maariengaarde
Omgving bejaarden huis
Op een plaats waar er niemand hinder van ondervind
Op ruime veldjes
Ouderen
Overal behagen op het evenemente terein
Parken en speeltuinen
Parken nabij dierenverblijven,
Peper woonkern een centrale plek
Piet van thielplein
Pleinen (2x)
Plekken met dieren
Rand vh dorp
Rond bejaarden huis
Rond bejaardenhuizen
Rond de Regt
Rond De Regt incl dierenpark geen vuurwerk
Rond uit laat plaatsen voor honden
Rond verzorgingstehuizen
Rond winkels en scholen
Rondom bejaarden / verzorgingstehuizen
Rondom bejaardencentrums en dierenweides en uitlaatstroken
Rondom bejaardenhuizen
Rondom de kinderboederij
Rondom een dierenparkje
Rondom gemeentehuis beek en donk
Rondom natuurgebieden
Rondom seniorenwoningen
Rondom t weike van de slotstraat
Rondom verzorgingshuis
Rondom verzorgingshuizen
Scholen (2x)
Schoolpleinen
Speeltuin
Speeltuinen (3x)
Tegenover restaurant Stout
Tpv ouderenwoningen
Verzorging huizen (2x)
Verzorgingshuizen (4x)
Verzorgingstehuizen
Verzorginshuizen
Visvijver
Volgebouwde woonwijken
Voorbeemd
Waar veel dieren buiten staan
Wijken
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Winkel zone
Winkelcentra (2x)
Winkelgebied
Winkelpleinen (5x)
Winkelstraat
Winkelstraten
Woonerven (2x)
Woongebieden senioren
Woonw
Woonwijk
Woonwijken (15x)
Woonwijken beek
Woonwijken met veel jonge kinderen
Zie toelichting
Zieken
Zorgcentra (3x)
Zorginstellingen (2x)
Aantrekkelijke goed verlichte plek in het buitengebied waar geen dieren cq boerderijen of
paardenstallen zijn
Alle binnen gebieden
Alle kernen
Bejaardehuis
Bejaarden woningen
Bejaardenhuis (3x)
Bejaardenhuizen
Bejaardentehuis
Bejaardenwoningen (3x)
Bij bejaardenwoningen
Bij boerderijen waar dieren in stallen staan
Bij de goorloop
Bij dieren / hertenkampjes
Bij het kanaal
Bij oudere mensen
Bij speeltuinen
Bij uitlaatstroken voor honden
Bij verzorgings- en bejaardenhuizen
Bij verzorgingstehuizen
Bij winkels
Boerderijen
Bossen beek
Bossscheweg
Buitengebied (2x)
Centrum
Centrum Aarle-Rixtel
De 2 pleinen
Dieren
Dierenpark
Dierenparken (5x)
Dierenparkje oranjelaan
Dierenparkjes
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Dierenverblijven
Doorgaande wegen
Eigenlijk de hele bebouwde kom vuurwerkvrij
En dieren weitjes
Erf gebieden
Gehele kern donk
Gemeentehuis
Gewoon algeheel verbod
Grote doorgaande wegen
Heuvelplein
Hoge regt
In de buurt van dieren (zoals bijvoorbeeld in de buurt van een hertenkamp of dierenpark)
In de buurt van ouderencenta
In de buurt van speeltuinen
In de centrums
In winkelgebied
In woonwijken
Kernen dorp
Kinderdagverblijf
Lieshout , bij dorpshuis?
Mariengaarde
Nabij zorgcentra
Natuur en buiten gebieden
Natuurgebied (2x)
Natuurparken
Omgeving De Recht
Omgeving seniorenwoningen/zorgcentra
Op een weiland (2x)
Op enkele centrale locaties wel toestaan
Op plekken waar vaak vernielingen waren afgelopen jaren
Op plekken waar veel schade is aangericht afgelopen jaar
Op woonerven
Openbare Plekken waar mensen last ondervinden
Park
Piet van Thiel plein
Piet van thielplein
Piet van Thielplein
Piet van Thielplein met cirkel waar de meeste mensen wonen
Plaats waar bewoners dit graag willen, bv bij een woning waar iemand op sterven ligt. Als de
bewoners dit aangeven.
Rest van beek en donk vuurwerk vrij (2x)
Rondom bebouwing
Rondom dierenverblijven
Rondom senioren
Rondom senioren woningen
Scholen (2x)
Seniorencomplexen
Sowieso waar veel dieren zijn
Speeltuin de ratel
Speeltuinen (6x)
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Speeltuintjes
Speeltuinvrije zones
Uitlaatstroken
Verzorgingshuizen (3x)
Vuurwerk op een groot plein, per kern
Wandelgebieden (voor honden)
Wijk bij trombonestraat
Winkelcentra
Winkelgebieden
Winkels
Winkelstraat en plein
Woongebied ouderen
Woonplekken voor mensen met een Autistische beperking
Woonwijk (4x)
Woonwijken (3x)
Woonwijken donk
Woonwijken met veel senioren
Zorg/ouderen huizen
Zorgcentra (2x)
Zorgcentrum
Alle kernen hetzelfde
Alle speeltuinen
Alle woonwijken
Alleen vuurwer op een aangewezen plek(ken) in het buitengebied
Andere dorpen ook bij een lokale plek
Bebouwde kom
Bejaardenhuizen
Bij hertenkampen/ plekken met dieren
Bij verzorgingshuizen
Bij wijken waar veel overlast gemeld is/wordt
Buiten bebouwde kom
Buurthuizen
Centrum Beek en Donk
Centrum van gemeenten
De Regt
De regt en de burgt
Dierenkampjes
Dierenpark
Dierenpark bij bejaardenhuis B&D
Dierenparken
Dierenparkjes
Dierentuinen
Dierenweide (2x)
Doorgaande wegen
Drukke straten
Franciscushof
Geen
Gehele kern beek en doonk
Heuvelplein
Huisartsenpraktijk
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Huizen met rieten daken
In de buurt van brandbare opjecten
In de buurt van zorginstellingen
Leliestraat
Natuurgebieden
Omgeving verzorgingshuizen
Ouderwoningen
Overal
Park (2x)
Parken en bossen
Recreatie gelegenheden als speeltuinen e.d.
Rondom de vijvers
Rondom dieren en zieken
Rondom scholen en andere openbare gebouwen
Rondom winkels
Scholen (2x)
Scholen en seniors
Speeltuinen (4x)
Straten en pleinen
Strijp
Wijken
Winkelcentra (2x)
Winkelgebied (2x)
Winkelgebieden
Winkelpleinen (2x)
Winkels
Winkelstraat
Woonerven
Woonwijken (3x)

Ik heb geen suggesties 28%
Weet niet 13%
Toelichting
•
•
•
•
•
•

Alleen op bepaalde plekken afsteken
Bejaardentehuizen etc....in ieder geval plekken waar Openbare gebouwen staan die veel
mensen gebruiken of door ouderen gebruikt worden. Sportscholen, Scholen, Bibliotheek,
Ontmoetingscentrum
De hele gemeente vuurwerkvrij!!
Een nieuwjaar feest in de vier kernen van Laarbeek met om 00:00u een grote vuurwerk show.
Of je laat groepen of buren een vuurwerk vergunningen aanvragen dat ze dan zelf op een
centraal punt afsteken. Dit is ook goed te handhaven.
Ga maar lekker in het buitengebied knallen
Hiermee suggereer je dat mensen op bepaalde plaatsen minder last zouden hebben.
Bijvoorbeeld industrieterrein als voorbeeld, maar ook hier wonen mensen met honden die
overlast kunnen hebben
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Per woonkern een centrale plek
Wijken/straten/pleinen waar unaniem (of met grote meerderheid) voor een vuurwerkvrije zone
wil pleiten. Laat mensen zelf beslissen.
Willen geen gebieden aangeven, totaal verbod
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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%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2,2

(n=357)

2,4
2,7
3,4

3,5
3,9

Via internet
en sociale
media

Via lokale
radio

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

4,0
Andere
manier
3
2
1

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 (2,2)
2. Via borden bij de betreffende zones (2,4)
3. Via een artikel in de (lokale) krant (2,7)

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Bij verkooppiunt
Folder in de brievenbus
Op tv
Scholen
Voorlichting scholen
Website

Toelichting
•
•

Folders en posters geven net zoveel vervuiling als meer vuurwerk, dus hoop niet dat dat als
optie gezien gaat worden!
Naar de lokale radio luistert het vuurwerk volk echt niet.
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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=614)

54%

Nee

33%

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 54% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen als er verbod komt
Maar moet niet zo zijn dat inwoners hiervoor extra gemeentelijke kosten hebben
omdat niet iedereen op vuurwerk zit te wachten
Alleen bij een vuurwerkverbod maar niet op kosten van de gemeente
Als er geen verbod mogelijk is, dan zou dit een optie zijn. Wat mij betreft als overgang
naar algemeen vuurwerkverbod
Bij algemeen vuurwerkverbod binnen gemeente als compensatie voor de inwoners
Centrale vuurwerkshow lijkt me een goed alternatief, echter niet op 1 plek in
gemeente, maar in de kernen zelf. Oud nieuw gaat gepaard met de nodige borrels,
waardoor ik zelf de behoefte heb in de buurt te blijven (thuis of bij vrienden in de
lokale vriendengroep). Lijkt me ook niet bevorderend voor de verkeersveiligheid
mensen rond middernacht zichzelf te laten verplaatsen (alcohol/verkeer)
Centrale vuurwerkshow op bv het Oranjeplein voor Mariahout met alleen
siervuurwerk en leuke kraampjes met bv glühwein.
Een show per dorp
En op alle plaatsenin onze gemeente verbieden.
Hoef niet met nieuwjaar te zijn maar rond 1 januari
In combinatie met een algeheel verbod lijkt me dit een 'must'. Het lijkt me bovendien
gezellig om op een centraal punt elkaar te kunnen ontmoeten.
In elk dorp
Kan het geld van de schade voor gebruikt worden.
Maar dan niet op 1 plek binnen de gemeente maar in iedere kern een show
Maar dan wel in iedere kern
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Nee

•
•
•
•
•
•

Maar dan zou ik eigenlijk gaan voor een show in iedere kern. Denk dat de kans heel
klein is dat mensen naar een andere kern gaan met kleine kinderen op dat tijdstip om
te kijken. Denk dat de gemeente dan zou moeten faciliteren met partners dat er in
iedere kern iets te doen valt en niet dat de focus ligt op 1 kern.
Maar wel in alle kernen van de gemeente: Mariahout, Lieshout, Aarle-Rixtel en Beek
en Donk
Minder vandalisme minder persoonlijk en dierlijk leed, beter voor de sociale
samenhang van een gemeenschap als mensen centraal ergens kunnen genieten van de
overgang naar een nieuw jaar
Moeten is een zwaar woord, maar het een reeele optie.
Mogelijk per wijk met buurtinitiatieven? Mogelijk kosten voor buurtvereninging en niet
van gemeentepot! Mogelijk een kleine toelage voor organisatie?
Niet alleen een grote show om 00.00 uur maar ook een kindershow, bijvoorbeeld om
20u.
Niet één maar in elke kern
Om dit te financieren misschien een collecte organiseren een paar weken van tevoren
zodat de mensen die er graag wat extra's aan uit willen geven (En dat nu dus niet
kunnen door algemeen vuurwerkverbod) toch kunnen genieten van een gezamenlijke
show
Op de 2 pleinen.....
Per kern
Ter vervanging van het consumentenvuurwerk. Een vuurwerkshow heeft niet mijn
voorkeur naast het afsteken van vuurwerk door consumenten.
Van siervuurwerk kan ik genieten en dan kan iedereen aan zijn trekken komen.
Voor mij hoeft het niet , maar mogelijk wel voor andere inwoners
Voor mij niet perse nodig, maar ter compensatie voor anderen die van vuurwerk
houden.
Voor mij persoonlijk hoefternergens vuurwerk te zijn
Wel in elke kern. Dus niet alleen in beek en Donk daar gaan al alle voorkeuren heen.
Wel voor de verschillende kernen apart
Zou een optie kunnen zijn, maar dan zonder extra kosten voor burger. Er wordt
bespaart op kosten van hulpverlening.
Zou ik zo fijn vinden om met dorpsgenoten samen het oud en nieuw te vieren om 0.00
uur en van mooi vuurwerk te genieten
Als dat zou gebeuren dan is dat toch altijd in beek en donk en niet in andere kernen.
Dan zou dat in iedere kern moeten gebeuren
Als er wordt gekeken naar het milieu kan dat in deze tijd echt niet meer!!!
Als het in een 'kern' is heb ik nóg de overlast. En niet iedereen zal er tevreden mee zijn.
Sommigen willen toch gewoon rotzooi uithalen. Als het al is dan maar op het 'WISH'
Veld.
Brengt weer extra kosten met zich mee, en wie draait er dan voor op??? Jan net de
korte achternaam, dus alle burgers, omdat er dan weer een argument is om de OZB te
verhogen!!!
Daar zou ik niet met de kinderen geen gaan. Ik ga geen kleine kinderen mee nemen
midden in de nacht over straat. Lekker thuis zodat ze ook van binnen kunnen kijken.
Zelf heb ik ook geen zin om op stap te gaan!
Dan moet je je huis uit om het te zien, inbraak gevoelig als iedereen bij zo’n vuurwerk
show is. En vanaf huis/straat waarschijnlijk niet of nauwelijks te zien.en ook dan zijn er
mensen op tegen die daar weer in de buurt wonen, is moeilijk voor iedereen goed te
doen
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Dat is wel leuk, maar niet in plaats van consumentenvuurwerk.
En dat wordt zeker 1 show in Beek en Donk, echt niet! En hoe wil je daar met z'n allen
naar toe komen?; verkeerssituatie(s) en parkeren. het is nieuwjaar dus veel mensen
aan de champagne!
Er blijken te weinig professionals te zijn om dat in alle gemeenten te organiseren.
Kortom feitelijk onhaalbaar. (2x)
Er is al geweld tekort. Geen gemeenschapsgeld uitgeven aan deze onzin
Er is geen plaats waar iedereen kan genieten van de show. Als je kinderen in bed heb
liggen, kun je ook niet veel verder dan de buren.
Geen taak voor de overheid. Wel ruimte bieden als anderen die willen organiseren
Gemeente Helmond, Eindhoven Meijerijstad zijn een stuk groter. Die lijken mij met
geschikt.
Het is gezellig op straat als buren etc elkaar nieuwjaar wensen en met elklaar wat
siervuurwerk veilig afsteken. Met kinderen nachts over straat om centraal te kijken is
niet leuk. En laarbeek is niet groot genoeg om er iets moois van te maken
Het voor de deur buiten staan met buurtgenoten is gezellig en geeft sfeer. Wanneer er
in de gemeente iets georganiseerd wordt zal dit verdwijnen en wanneer de kinderen
op bed liggen is het onmogelijk om daar aanwezig te zijn. Het hele idee van 00.00 uur
vieren buiten valt dan weg. (2x)
Ik denk dat te weinig mensen naar centrale plek willen komen. Bekostiging van publiek
geld?
Ik vind dat als het zover komt...
Er mensen in de gemeente zoals ik ..
Een vergunning cursus moeten volgen en als buurtvereniging een show mogen
houden..
Ik wil zelf mijn shows blijven maken..
Ik leef voor het vuurwerk...
Haal de rotte appels er uit..
Ik vind dat de gemeente met het geld wat daar ingestoken zou moeten worden andere
zinnigere dingen kan doen.
in praktijk niet haalbaar plan ( te weinig proffessionals)
Kost de gemeenschap veel te veel geld dat beter in (ouderen) zorg of iets dergelijks
kan worden gestoken.
Ik zou er als burger niet voor willen betalen
Kost te veel. Mensen willen hier midden in de nacht niet voor naar een andere kern
reizen.
Met kleine kinderen kun je s nachts niet zomaar van huis; die slapen in hun bed dus
dat houdt in dat wij geen vuurwerk meer zouden kunnen gaan kijken
Met nieuwjaar wil je juist met je eigen vrienden/familie zijn en (ik denk vooral
jongvolwassenen) hebben echt geen zin om naar een centrale plek te komen.
Niet per se nodig. Kost namelijk ook veel geld.
Nogal kostbaar voor een dorp. Gaat indirect ten laste van burgers die niets met
vuurwerk hebben.
Om 24 uur met drank in mijn lijf gaan rijden??? en veel te duur en te weinig capaciteit
om in heel nederland een professionele show te geven
Per woonkern een centrale vuurwerkshow
Van mij mag het afsteken van vuurwerk helemaal afgeschaft worden. Het enige
positieve aan vuurwerk is dat het mooi is, verder heeft het alleen maar nadelen.
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Veel te duur en hiermede gaan we de traditie van bij elkaar zijn met familie en
vrienden om zeep helpen
tegenwoordig toch al te weinig sociale contacten door iedereen
verder zijn er te weinig bedrijven beschikbaar die dit door het hele land zouden
kunnen
Voor een hoop geld de lucht inschieten, terwijl op allerlei zinniger voorzieningen wordt
bezuinigd en mensen ook al extra geld uit de knip wordt getrokken. Hoe hypocriet kun
je zijn
Vraag mij af wat de opkomst is en draagt mi minder bij aan de verbinding als vuurwerk
op straat
Alleen als er een algeheel verbod zou komen. dan wel
Als de handhaving ruim voldoende is,lijkt me dit niet perse nodig
Dan zal dat een professionele moeten zijn die de moeite waard is anders is het geen
alternatief.
Ik als liefhebber wil wel helpen met het samenstellen en of adviseren bij zn show
Heb er zelf geen behoefte aan maar wanneer mensen vinden dat er vuurwerk moet
zijn dan beter professioneel.
Hoeft voor mij niet, maar mag wel.
Ik vind eigenlijk van wel maar dan kunnen mijn kleine kinderen niet meer genieten van
de algehele sfeer van oud&nieuw vanuit huis
Liever prive siervuurwerk en dan de tijden beter gehandhaafd
Moeten weet ik niet. het heeft ook iets gezelligs!
Op zich leuk en gezellig. Maar dit vraagt veel organisatie, wie betaald het, wie zorgt
voor veiligheid enz.
Zoals eerder vermeld, één centrale plaats zou jammer zijn.
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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=614)

23%

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%
7%
45%

Helemaal geen vuurwerk

14%

Anders

4%

Weet niet

1%
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Aan de hand van vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" komt
de volgende top 3 naar voren:
1. Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon 45%
2. Zelf vuurwerk afstreken, gewoon in je eigen straat 23%
3. Helemaal geen vuurwerk 14%

, namelijk:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al het knal vuurwerk verbieden
Alleen nog siervuurwerk verkoop want dat is prachtig om te zien.
Alleen siervuurwerk, en goed handhaven
Binnen de gestelde tijd legaal vuurwerk afsteken in vuurwerkzones (pech als mijn straat dan in
een zone ligt maar daar zal wel over nagedacht zijn, dan heb ik ook geen overlast) maar dan
moet er meer gehandhaafd gaan worden. En iedereen verplicht dezelfde nach of de dag erop
voor 12:00 zijn rommel opruimen!
Een combinatie van een vuurwerkshow en speciale vuurwerk zones
Een voor laarbeek
Ergens een vuurwerkshow is prima, hoeft niet perse in eigen dorpskern
Geen knal vuurwerk
Geen knal vuurwerk meer
Gewoon zelf afsteken, is niet zo lastig of wel
Handhaven voor tijdens en na.
Het hierboven aangegeven idee.
Illegaal kunnen ze al niet aanpakken in de weken ervoor hoe willen ze dit dan doen we blijven
toch afsteken alleen zal ik dan overstappen naar het veel gevaarlijker en harder illegaal
Laat iedereen lekker zijn gang gaan!
Niks doen de overheid moet niet alles regelen
Of een vuurwerkshow en mocht dit niet het geval zijn dan een geheel verbodt dit niet e
Per wijk een buurtinitiatief. Ouders met kinderen in huis zouden anders en geen vuurwerk af
kunnen steken, en niet naar het centrale punt in het dorp kunnen gaan.
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Siervuurwerk in eigen straat
Vanaf 10 uur s’avonds in eigen straat
Voor mij hoeft vuurwerk niet maar ik begrijp dat het voor veel mensen bij oudjaar hoort.
Vuurwerk afsteken in je eigen straat, indien dit geen zone is waar je geen vuurwerk mag
afsteken. Daarbij alleen afsteken tussen 00:00 en 02:00 en zelf de ROMMEL OPRUIMEN
Vuurwerk ook aldi vuurwerk tussen 18.00 en 2.00 oud op nieuw alleen daarbuiten ook
strengere controles maar dat kan alleen met politie of handhavers te voet of op de fiets
Vuurwerk show maar niet perse in iedere kern

Toelichting
Zelf vuurwerk
afsteken,
gewoon in je
eigen straat

•
•

•
Eén grote
centrale
vuurwerkshow
in de dorpskern
waar ik woon

•
•

•

•

Helemaal geen
vuurwerk

•
•

Anders,
namelijk:

•

Gewoon de rotte appels er uit halen..
En het is één groot feest ..we horen alleen de negatieve dingen..
Het is een traditie die (ook) verpest wordt. Pak de verpesters aan maar niet
iedereen in het algemeen. Nu word ik en mijn kindjes gestraft voor iets wat
een ander doet. Het valt niet te handhaven of in ieder geval dat word niet
gedaan... Hoe meer we gaan vergoeden hoe meer er illegaal gekocht zal
worden. Hoe harder en zwaarder het vuurwerk zal zijn.
Was in onze omgeving geweldig mooie en luidruchtige show!!
Geen vuurwerk is voor mij ook goed, maar wederom ter compensatie voor
de echte liefhebbers.
Het beste zou zijn dat de gemeentes samen aandringen op een totaal
vuurwerkverbod voor de consumenten.
Als dit niet mocht lukken ben ik ervoor om pas vanaf 22.00 uur op
oudejaarsavond vuurwerk af te steken door de consumenten.
Ik heb weinig met vuurwerk. Ik vind het overlast geven en ik snap de lol van
het afsteken niet. Voor degenen die van siervuurwerk houden is een show
een optie. Ikzelf zou niet komen kijken; de term 'ideaal' in de vraagstelling
leg ik uit als 'voor de meeste mensen prettig'.
Knalvuurwerk zou helemaal verboden moeten worden. Als een show te duur
is (dat vermoed ik) dan zou het toestaan van consumentensiervuurwerk een
optie zijn. Maar primair: handhaving. Daar komt -voor zover ik kan nagaannulkommanul terecht.
Sta Carbid toe (begrens maximale volume, bijvoorbeeld 40L/standaard
melkbus en wegschieten van zachte objecten zoals een voetbal), relatief
veilige manier van knallen.
Ik snap ook dat je daarmee veel mensen teleurstelt. Dus laat ze dan maar
een paar uurtjes knallen op van te voren afgesproken zones
Vuurwerk is geen traditie, we steken nog niet zo lang vuurwerk af. Het is een
kwestie van wennen: geen vuurwerk meer afsteken, zoals rokers ook aan
alle beperkingen gewend zijn geraakt.
Alleen sierpotten op de grond nog toestaan, niets wat de lucht ingaat of
alleen maar knalt
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2. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipLaarbeek
MooiLaarbeek
Vuurwerk in onze gemeente
Centrale vuurwerkshow
Tot slot
631
3,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16
31 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 ±3,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
De vragenlijst is opgesteld in overleg met MooiLaarbeek.
Op 21-01-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-burgerpanel
gestuurd.
Op 28-01-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
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Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

Rankingvragen
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
3,6

20%
10%
0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipLaarbeek
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 Laarbeek vergroten. Via
het panel TipLaarbeek kunnen alle inwoners van Laarbeek hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
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.tiplaarbeek.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.
TipLaarbeek 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.
TipLaarbeek maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Laarbeek en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Buurtpreventie-App’, ‘Stemkeuze’ en ‘Zomertijd’.
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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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