Publieke raadpleging onder de inwoners van Hellevoetsluis
over vuurwerk
3 december 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Steekt u zelf vuurwerk af?" antwoordt 77% van de respondenten: "Nee". 18% van de
respondenten antwoordt: “Ja”.
Aan de hand van vraag "2 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij
vuurwerk?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Angst bij mensen en dieren (61%)
2. Leuk om naar te kijken (60%)
3. Schade (aan bijv. openbare ruimte) (53%)
Op stelling 3 'Ik ervaar overlast van vuurwerk op en rond de jaarwisseling’ antwoordt in totaal 56%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag "3.1 Op welk(e) specifiek(e) moment(en) ervaart u overlast van vuurwerk?" antwoordt 73%
van de respondenten: "De drie laatste dagen van het jaar".
Aan de hand van vraag "4 Welke maatregelen zou de gemeente het best kunnen nemen om
vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Verbod op afsteken van zwaar knalvuurwerk voor consumenten (55%)
2. Meer handhaving (51%)
3. Een publieksvuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (43%)
Op stelling 5 'In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen' antwoordt in
totaal 56% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 28% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Aan de hand van vraag "5.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?"
komt de volgende top drie naar voren:
1. Rondom verpleeg- en verzorgingstehuizen (69%)
2. In natuurgebieden (66%)
3. Rondom speeltuinen en -plaatsen voor kinderen (61%)

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHellevoetsluis, waarbij 194 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vuurwerk
Het nieuwe jaar staat alweer bijna voor de deur. De jaarwisseling gaat meestal gepaard met
vuurwerk.

1 Steekt u zelf vuurwerk af?

(n=194)

90%
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Nee

Weet ik (nog) niet

Op vraag "1 Steekt u zelf vuurwerk af?" antwoordt 77% van de respondenten: "Nee". 18% van de
respondenten antwoordt: “Ja”.

Toelichting
Ja

•
•

Nee •

•
•
•
•
•
•

En dat blijf ik ook doen net als dat zwarte piet moet blijven en daarnaast is dat stiksof
verhaal flauwekul is een verdienmodel voor de gemeentes en regering
Klein vuurwerk met 1 kind
Heb een hekel aan het afsteken van vuurwerk , het wordt hoog tijd om hier mee te
stoppen en zeker in Hellevoetsluis de verontreiniging is enorm een ieder heeft de
mond vol over stikstof nee dat mag niet maar wel vuurwerk afsteken hoe hypocriet
kun je zijn .
Met de kinderen was het altijd leuk, vooral siervuurwerk. Gelukkig wonen er nu ook
weer gezinnen met kinderen in de buurt.
Nooit gedaan, maar vind het wel leuk om naar te kijken
Ooit een (klein) vuurwerkongelukje meegemaakt en mijn hele leven lang nooit meer
met vuurwerk beziggehouden. Blijf er altijd ver uit de buurt van.
Voorheen wel nu niet meer, ook altijd alles opgeveegd en opgeruimd.
Wij hebben een paar kleine Teckeltjes.
Zonde van het geld, waar wij nu wonen kunnen wij rondom vuurwerk zien.
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2 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het
beste bij vuurwerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%
60%

(n=194)

61%

60%
50%

50%

52%

53%
47%

50%
40%
30%
30%
21%
16%

20%
10%

4%

0

Weet niet

Andere omschrijving

Milieuschade / vuurwerkafval

Schade (aan bijv. openbare
ruimte)

Geluidsoverlast / knallen

Gevaar / ongelukken

Angst bij mensen en dieren

Leuk om naar te kijken

Leuk om af te steken

Vreugde / opwinding

Gezelligheid / samenkomen

Traditie

0%

Aan de hand van vraag "2 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij
vuurwerk?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Angst bij mensen en dieren (61%)
2. Leuk om naar te kijken (60%)
3. Schade (aan bijv. openbare ruimte) (53%)

Andere omschrijving, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

De stank van het vuurwerk dringt je huis binnen.
Geldverspilling
Harde knallen moeten verboden worden. Siervuurwerk mooi.
In handen van onnozelen levensgevaarlijk...
Irritatie
Kapitaalvernietiging
Mensen met longproblemen kunnen deze periode niet eens het huis uit
Verplicht binnen blijven voor mensen met longproblemen

Toelichting
•
•
•

Gevaarlijk en harde knallen vuurwerk zeker als overlast maar sier vuurwerk in het groot op een
of twee plaatsen zou nog beter zijn en ook samen gezellig het nieuwjaar inluiden.
Het is iets van mijn jeugd eigenlijk. Vroeger maakte ik zelf vuurwerk. En dan gezellig in het
donker met vrienden....
Het vuurwerk vandaag de dag is zeer gevaarlijk
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•
•

•
•
•
•

Het wás een leuke traditie met nieuw jaar. Tegenwoordig beginnen ze echter eind oktober al
met knallen en wát voor knallen. Vanaf half november doe je ‘s nachts geen oog meer dicht.
Ik kan genieten van mooi siervuurwerk, maar ik onderken ook de risico's van schade en letsels,
onrust voor dieren en sommige mensen, en extra belasting van het milieu door de
verbrandingsdampen. Per saldo slaat de balans voor mij dan ook door naar verbieden van
consumentenvuurwerk.
In de loop van enkele decennia is het afsteken van vuurwerk veranderd van een leuke traditie
in een bron van overlast door steeds zwaarder en meer vuurwerk, met name door tieners.
Vanaf begin november wordt er door een groepje jongeren t.h.v. Atalanta en omliggende
straten zeer veel vuurwerk afgestoken. Onze hondjes zijn hiervoor zeer angstig en schrikken
hier enorm van!
Vooral de overlast van knallen in het tunneltje onder de Amnesty internationallaan,dan staan
de ramen heen en weer te gaan.
En dan de luchtverontreiniging,leve de CO2!!!!
Vuurwerk is een jarenlange traditie. Velen kijken uit naar oudejaarsavond, echter de laatste
jaren meent de overlast toe en daarmee ook de ongelukken met vuurwerk.
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Vuurwerk kan veel effecten en kleuren geven, maar het kan ook overlast met zich
meebrengen.

3 'Ik ervaar overlast van vuurwerk op en rond de
jaarwisseling’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
35%

(n=194)
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Zeer mee
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Weet niet

Op stelling 3 'Ik ervaar overlast van vuurwerk op en rond de jaarwisseling’ antwoordt in totaal 56%
van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer) mee
oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Als het windstiller weer is ,blijven de kruitdampen hangen .is niet goed voor mens
en dier en milieu .
De hardheid van de knallen is de laatste jaren enorm toegenomen.
De overlast tijdens de officiele afsteektijden valt op zich wel mee (al zal mijn hond
dat niet met me eens zijn). De grootste irritatie is als er buiten die tijden met
vuurwerk wordt gegooid. Ik krijg regelmatig een hartverzakking als ik
geconcentreerd zit te werken en plotseling verrast wordt door een onverwachte
harde knal.
Ieder jaar is het zelfde in november begint het met enorme explosies in de nacht
en in het bos zo dat ze niet worden gezien .er wordt niets aan gedaan als je er een
melding van maakt , antwoord je moet niet zo zeuren dit jaar getijde is een hel
voor mij slaap al slecht en door de overlast is het het een hel op aarde ,stop hier
mee !!!!!!!!!
Ik ervaar zelf overlast door het schrikken van de extreem harde knallen. Veel erger
vind ik dat mijn arme honden en vele andere dieren zo bang zijn!!
Met name het effect op mijn hond is zeer schrijnend.
Na het afsteken blijft het op straat achter en brengt dit schade aan aan de natuur
Wij hebben een aantal dieren die doodsbang zijn van vuurwerkknallen
Zelfs nu al, wordt vanalles afgestoken in de buurt van het centrum. o.a.
vuurwerkbommen in de parkeer garage gooien e.d.
Zie 2
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Mee eens

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Neutraal

•
•
•

Mee
oneens

•
•

Het zou verboden moeten worden om vuurwerk VOOR 31 december te
verkopen!! Pas dan kan je de overlast enigszins in de hand houden.
Mensen die buiten het jaarwisselmoment om knalvuurwerk afsteken
Niet tussen 12 en 2 ‘s nachts maar het gaat de hele nacht door!
Persoonlijk ben ik niet zo fan van vuurwerk. Zolang het georganiseerd gaat, is het
goed. Maar vroeger is er wel eens vuurwerk gegooid in mijn buurt dus heb ik nog
een beetje angst van. Ook mijn hondje is er geen fan van. Zolang mensen het op
een normale manier kunnen afsteken vind ik het geen probleem.
Tijdens de jaarwisseling prima. De overlast ervaar ik de dagen ervoor. Jeugd die
zich verveeld en dan iedereen aan t schrikken maken met enorm harde knallen
Tijdens de jaarwisseling prima, maar de dagen ervoor en daarna absoluut
verbieden.
Veel knalvuurwerk de weken ervoor al, soms lijken het wel bommen
Vooral het zware en illegale knalvuurwerk, niet normaal.
Zo gauw het verkocht wordt begint de ellende en vooral voor mijn hond. Dus van
mij mag action en nog meer van die zaken later gaan verkopen
Het hoort bij een jaarswisseling alleen het harde vuurwerk is voor dieren en
ouderen schadelijk.
Ik heb geen last van de knallen, maar heb wel een hekel aan de puinzooi die
achter blijft.
Wij ondervinden alleen last van hard knal vuurwerk richting de jaarwisseling vanaf
eind november.
De soms illegale vuurwerken geven de meeste overlast door de harde knalleen.
Ik heb "het hele jaar" meer last van milieuvervuiling door auto's en industrie. 1
Keer per jaar een beetje vuurwerk steekt daar schril bij af.
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3.1 Op welk(e) specifiek(e) moment(en) ervaart u overlast
van vuurwerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=110)

73%
62%
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35%
26%

29%

Weet niet

Nieuwjaarsnacht (1/1)
tussen 02.00 en 05.00 uur

Tijdens jaarwisseling
tussen 0.00 en 02.00 uur

Op oudejaarsavond tussen
18.00 en 24.00 uur

Nieuwjaarsdag (overdag)

De drie laatste dagen van
het jaar

2%

Andere momenten in het
jaar

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Op vraag "3.1 Op welk(e) specifiek(e) moment(en) ervaart u overlast van vuurwerk?" antwoordt 73%
van de respondenten: "De drie laatste dagen van het jaar".

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Al dagen (soms weken) van tevoren begint de ellende al van rotjes en ander kanlgedoe. Ook ná
de jaarwisseling gaat het soms nog dagen door. Vuurwerk op zich is mooi als het professioneel
is. Amateur vuurwerk en kanllers zou verboden moeten zijn.
Al in oktober vallen er knallen in de buurt. De ergste ellende begint direct na de start verkoop
vuurwerk. Wij scharen ons dit jaar onder de vuurwerkvluchtelingen.
De dagen (en weken) erna, als er nog veel vuurwerk resten op straat, in het kooisteebos, in de
gras en bosjes etc te vinden zijn.
De overlast start al eind oktober
Een paar weken voor oud en nieuw begint het overlast al
En de weken ervoor
Er is geen toezicht in Hellevoetsluis dus is de overlast enorm ,het lijkt er op dat de commercie
voorrang geniet de omzet telt . Dat er mensen die hier enorm last van hebben blijkt niet
interessant te zijn , kom op gemeente waar staan jullie voor , het is een kul argument dat het
landelijk beleid moet zijn verbeter de wereld begin bij jezelf.
Er wordt nu al vuurwerk afgestoken en soms al heel het jaar.
Gewoon het jaar door als men van die soort bommen die onwijs knallen afsteken.
Het afsteken is hier al een maand aan de gang stoelen in de brand en huisdieren in de stress
Het begint al eind november in het tunneltje
Het hele jaar door in beperkte mate, op Nieuwjaarsdag al veel te veel en van 18u tot 2u kun je
met de hond niet meer naar buiten. Die laatste uren is ook de luchtkwaliteit niet om te
harden.
Ik heb andere momenten in het jaar gekozen omdat het meer de laatste 3 weken dan de
laatste 3 dagen van het jaar zijn en de eerste week van het nieuwe jaar worden de restanten
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nog afgestoken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jammer dat er geen handhaving is! Afschaffen! Laat de gemeente iets organiseren met
vuurwerk!
Knalvuurwerk begint eind november al
Last van het knal werk
Ongeveer heel het jaar word er afgestoken in Hellevoetsluis. Als er gewoon op de afgesproken
tijden word gedaan kan ik en vooral mijn hond prima mee leven.
Op oud jaarsdag en nieuwjaarsdag vind ik het niet erg, hoort er bij. Maar zoals gezegd
beginnen ze eind oktober al met knallen en dat gaat door tot eind januari.
Oudejaarsdag tot 18.00. Men mag dan nog niks afsteken maar het gebeurd wel. Hier in de wijk
hele grote knallen en de politie laat het allemaal maar gebeuren.
Plus de maanden voor Oud en nieuw plus op de momenten dat mensen in de buurt gedurende
het jaar vuurwerk afsteken.
Restafval van het vuurwerk blijft op straat liggen
Sinds een week of twee wordt er in het fietstunneltje onder de Amnesty Internationallaan al
flink geknald, ook enorme knallen met vuurpotten of iets dergelijks. Mijn katten en ik
schrikken daar enorm van. Zelfs de ramen staan dan te trillen in de sponningen.
Ik vind de overlast voor de vogels buiten en andere dieren te groot . Zeker omdat het vuurwerk
niet beperkt blijft tot oudejaarsavond/nieuwsjaarsnacht.
Vanaf eind november is het meestal bal. Veel luide knallen.
Vanaf half november tot de week na nieuwjaarsdag. De oude voorraad moet blijkbaar ook
afgeknald worden.
Vanaf nu 21 november tot de 1e week van januari 2020
Zeker een maand van te voren begint de ellende al. En oudejaarsdag en -nacht lijkt het wel of
ik in Aleppo woon. Onafgebroken geknal.
Ik ervaar het al lang niet meer als leuk en gezellig
Zie boven...Hoe eerder je het kan kopen, hoe eerder de overlast begint

10

Om de overlast van vuurwerk terug te dringen kunnen gemeenten verschillende maatregelen
nemen.

4 Welke maatregelen zou de gemeente het best kunnen
nemen om vuurwerkoverlast terug te dringen?
(n=194)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
60%

55%
51%

50%

43%

40%
40%
30%

26%

29%

27%
23%

20%

13%

13%

13%

10%

6%

4%
0

Weet niet

Andere maatregel

Algeheel verbod voor alle vuurwerk (ook
vuurwerkshows)

Algeheel verbod op afsteken van alle
consumentenvuurwerk

Afsteektijden nog verder beperken

Een publieksvuurwerkshow om 00.00 uur
op een centrale plek in de gemeente

Algeheel verbod op
consumentenvuurwerk

Verhoging van de aankoopleeftijd naar 25
jaar

Verbod op afsteken van knalvuurwerk
voor consumenten

(Meer) locaties of gebieden waar een
vuurwerkverbod geldt

Hogere boetes, strengere straffen

Verbod op afsteken van zwaar
knalvuurwerk voor consumenten

Meer handhaving

De gemeente dient geen maatregelen te
nemen

0%

Aan de hand van vraag "4 Welke maatregelen zou de gemeente het best kunnen nemen om
vuurwerkoverlast terug te dringen?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Verbod op afsteken van zwaar knalvuurwerk voor consumenten (55%)
2. Meer handhaving (51%)
3. Een publieksvuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (43%)

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•

Afsteekmomenten beperken helpt niet als er niet gehandhaafd wordt!
Afsteektijden ook HANDHAVEN en er tegen optreden als mensen toch vuurwerk afsteken
buiten die tijd.
Boetes op het laten liggen van het afval na afsteken vuurwerk.
Efficient toezicht
Je kunt bovenstaande punten wel allemaal willen, maar zolang handhaving niet het
belangrijkste is, gaat van al deze verboden niks terecht komen.
Strengere controle op het afsteken voor de 31ste december.
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•

Wil je alle mensen tevreden stellen, denk ik dat er een algemene plaats is waar de gemeente
vuurwerk afsteekt.

Toelichting
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Algeheel vebod zou voor veel mensen rust geven
Als we er met elkaar niet uit kunnen komen, dan kan de gemeente ook niets. Ik word
ondertussen moe van alle regels en verboden, zonder enige handhaving. Tegenwoordig mag
geloof ik alles, tenzij het expliciet verboden is. Vroeger hadden we opvoeding en respect.
Er wordt nu al veel afgestoken buiten de toegestane tijden. Iets meer activiteit van een BOA
kan helpen.
De grootste overlast, en het meeste gevaar en schade komt puur van illegaal vuurwerk en dit
moet gewoon veel harder aangepakt worden. Hoge boetes, van mij part gevangenisstraf en
daarop meer handhaving. Het huidige legale vuurwerk is misschien 1 dag overlast voor
mensen met honden en ik snap dat dit vervelend is, maar die ene dag moet wat mij betreft
kunnen, ik moet toch ook accepteren dat al die honden overal maar poepen en mijn kind weer
met stront aan zijn schoenen thuiskomt omdat hij op een speelveldje speelt waar mensen hun
hond uitlaten terwijl het niet mag??
Een verbod heeft alleen zin als er gehandhaafd wordt en de boetes en straffen genadeloos
zijn. Vuurwerk is nu al 364 dagen per jaar verboden, die ene dag extra gaat écht niet helpen.
Er is al een verbod op afsteken van zwaar knalvuurwerk, alleen wordt dit niet gehandhaafd
Er wordt nu totaal niet gecontroleerd wanneer er voor de toegestane periode vuurwerk wordt
afgestoken. Dat moet nu eindelijk eens verbeterd worden.
Geen 'extra' maatregelen m.i.. Ik neem hierbij aan dat er gesurveilleerd wordt, zodat het
afsteken niet te grote vormen aanneemt buiten de afgesproken tijden.
Geleidelijk iedere jaar strengere maatregelen nemen totdat het afsteken van
consumentenvuurwerk verboden is.
Handhaving is het toverwoord! Je kunt maatregelen bedenken en verboden instellen zoveel
als je wilt, als je er niet op handhaaft heeft dat geen enkele zin!
Het afsteken van vuurwerk op een centrale plaats vinden wij geen goed idee. Mensen die niet
in de mogelijkheid zijn om daar naar toe tegaan hebben dan niet de beleving van het vuurwerk
Ik vind het onacceptabel dat mensen hun afval van het vuurwerk laten liggen en het dan door
mensen die geen vuurwerk afsteken moet worden opgeruimd.
Ik zou willen kiezen voor verhoging leeftijd, afsteektijden beperken etc., maar realiseer mij dat
dit vrijwel onmogelijke zaken zijn. Als nu alleen als en goed gehandhaafd zou worden zouden
we al een stuk op de goede weg zijn. Ook verhogen van boetes heeft geen enkele zin als je ziet
hoeveel geld men er voor over heeft om vuurwerk te kunnen afsteken :(
Mijn absolute voorkeur gaat uit naar de combinatie van het verbieden van
consumentenvuurwerk in combinatie met een vuurwerkshow, bijvoorbeeld ergens in of bij de
vesting. Horeca mag van mij open blijven tot pakweg twee in de nacht en wat is er leuker dan
met zijn allen mooi vuurwerk kijken met een glaasje champagne in je hand.
Mooie show boven het Haringvliet in plaats van hele wijken tot oorlogsgebied promoveren.
Ongeacht welke klasse vuurwerk het afsteken beperken van 31 december 21.00 of 22.00 uur
tot 1 januarie 03.00 uur. Buiten die uren zwaar bekeuren met oplopende bedragen bij recidive.
Meer blauw op straat vanaf 1 november, liefst in ongemerkte auto's
Rondom wooncomplexen voor ouderen en verzorgingshuizen .
Verbieden heeft geen zin. een knal duurt 0.2 seconden. Zie maar te achterhalen waar deze
vandaan kwam. Door een alternatief te geven zoals een vuurwerk show, hebben de mensen
na verloop van tijd (jaren) geen behoefte meer om zelf vuurwerk te kopen.
Wanneer wordt Hellevoetsluis eens wakker? Handhaven gaat niet met 2,5 BOA !!! MEER FTE’s
ERBIJ! Vuurwerkzones los laten, werkt niet.
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•

Zie toelichting vraag 2 en 3....Met deze maatregel los je in elk geval de overlast, die nu al
dagen van tevoren begint, op!
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Tegenwoordig hebben gemeenten de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije
zone aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar het ook 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.

5 'In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden
aangewezen'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
40%

(n=193)

35%

35%
30%
25%

21%

20%

16%

15%

15%

12%

10%
5%

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 5 'In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen' antwoordt in
totaal 56% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 28% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•

•
Mee eens

•
•
•

Geheel verbod
Heel de gemeente vuurwerkvrij.
Liefst compleet verbod voor iedereen
Liever een verbod op consumenten vuurwerk en een centrale plaats voor
vuurwerkshow
Maar liever zie ik Hellevoetsluis en alle gemeenten vuurwerkvrij want de kosten
en alle ellende moeten we met elkaar opbrengen ook al heb je een gruwelijke
hekel aan deze idiote 'traditie', laten we eens een andere traditie in het leven
roepen zonder al die herrie en milieuschade een traditie van een schoner milieu
en vriendelijker zijn voor elkaar.
Zeker rond bejaardehuizen en zorginstellingen.
Als een algeheel verbod op consumentenvuurwerk niet haalbaar is, dan is het
instellen van vuurwerkvrije zones 'next best'.
Waar dieren zijn kinderboerderij, verpleeghuizen, bij boelies, honden
uitlaatgebied hiervoor, en industrie wijken
Wederom heeft dat geen zin als er niet gehandhaaft wordt en de boetes te laag
zijn.
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Neutraal

•

Wie gaat dit controleren????????? Politie zie al jaren dat er gezegd wordt we
gaan streng controleren, gebeurt gewoon niet. Nu zeker niet omdat er tekort aan
agenten zijn...............

Mee
oneens

•

Hellevoetsluis in niet zo groot dus vuurwerkvrije zones hebben geen zin. Dieren
horen het vuurwerk toch wel.
Is niet te handhaven, totaal verbod beter, tijden zijn veranderd meer overlast dan
plezier.
Mijn wens is een algeheel vuurwerkverbod
Toen er nog bejaardencentra waren, was het wel een goed idee. Maar nu woont
iedereen gewoon nog thuis. Waar zou je dan een vuurwerkvrije zone willen
maken? Bij het politiebureau?
Wordt denk ik toch overtreden

•
•
•
•
Zeer mee
oneens

•
•
•

Weet niet

•
•

De gemeente moet zich niet overal mee bemoeien. Een vuurwerkverbod
controleren lukt toch niet.
Dit is onmogelijk te handhaven. En lost niks op. De mensen die nu illegaal
afsteken, zullen zich echt niet laten tegen houden door een verbod.
Werkt niet in de praktijk
Lastig om te handhaven denk ik omdat de politie het vooral met die dagen al druk
zat heeft
Zolang handhaving net zo miserabel blijft als nu het geval is heeft dit geen enkele
zin helaas.
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5.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan
willen wijzen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
66%

(n=137)
69%

61%

60%

49%
26%

24%

Weet niet

Ander gebied

Rondom verpleeg- en
verzorgingstehuizen

Rondom
uitlaatgelegenheden
van huisdieren

Rondom
uitgaansgelegenheden

Rondom speeltuinen
en -plaatsen voor
kinderen

Rondom het
ziekenhuis

3%

In natuurgebieden

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Aan de hand van vraag "5.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?"
komt de volgende top drie naar voren:
1. Rondom verpleeg- en verzorgingstehuizen (69%)
2. In natuurgebieden (66%)
3. Rondom speeltuinen en -plaatsen voor kinderen (61%)

Ander gebied, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle woonkernen
Alle zones
Alles en overal vuurwerkvrij.
Bewoonde gebieden
Bij de jachthaven/ haven
Bij woongebieden waar 55+ wonen
Binnen de gehele bebouwde kom
De gehele Gemeente
Et liefst helemaal geen grbied beschikbaar stellen
Fietstunneltje aan de AI laan
Gehele gemeente
Huizen
In alle woonwijken
In tunnels en tussen hoge gebouwen
Kinderboerderij
Nergens het is waanzin. En kost te veel geld en ledematen.
Overal (5x)
Rond het winkelcentrum
Rondom winkelcentra
Vlakbij woongebieden
Vuurwerk verkooppunten
Waar veel ouderen wonen.
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•
•
•
•
•
•

Waar vuurwerk geen kwaak kan doen
Winkelcentra
Winkelcentra,
Winkelgebied
Woonomgeving
Woonwijken (2x)

Toelichting
•
•
•
•

Ik denk bij Aquarius, daar is voldoende ruimte om vuurwerk af te steken.
Rondom welk Ziekenhuis, in Hellevoetsluis????????
Veel ouderen kunnen enorm schrikken van vuurwerk. Rondom speeltuinen plaatsen voor
kinderen is het niet goed vuurwerk af te steken. Kinderen komen nogal snel kijken wat
men aan het doen is.
Waarom geen vraag waar wel in Hellevoetsluis?
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipHellevoetsluis
Groot Hellevoet
Vuurwerk
21 november 2019 tot 03 december 2019
194
7,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
3 december 2019

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 ±7,0%.
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 Groot Hellevoet.
Op 21 november is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-burgerpanel
gestuurd.
Op 28 november 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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3. TipHellevoetsluis
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Hellevoetsluis
vergroten. Via het panel TipHellevoetsluis.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Hellevoetsluis hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiphellevoetsluis.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.
TipHellevoetsluis.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHellevoetsluis.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vuurwerk, ‘Privacy’ en ‘Metro’.
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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
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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