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1. Samenvatting
Uw eigen jaarwisseling
Op vraag "1 Stel één van de risiconiveaus, waakzaam, zorgelijk of ernstig, is van
kracht en de maatregelen zien eruit zoals hierboven beschreven. Welk van onderstaande
jaarwisselingen overweegt u?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ik overweeg om met alleen
het huishouden te vieren". Zie pagina 7.
Op vraag "2 Stel één van de risiconiveaus, zeer ernstig of lockdown, is van kracht en de maatregelen
zien eruit zoals hierboven beschreven. Welk van onderstaande jaarwisselingen overweegt u?"
antwoordt 66% van de respondenten: "Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren". Zie
pagina 10.
Op vraag "3 Welk risiconiveau verwacht u dat tijdens de komende jaarwisseling van kracht is?"
antwoordt 36% van de respondenten: "Zorgelijk". Zie pagina 12.
Vuurwerk
Op vraag "4 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende
jaarwisseling?" antwoordt in totaal 78% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt
17% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (65%) is: "Zeer positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Zie pagina 14.
Op vraag "4.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod?"
antwoordt 74% van de respondenten: "Vuurwerk is een traditie". Zie pagina 18.
Op vraag "4.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod?"
antwoordt 82% van de respondenten: "Mensen en dieren hebben minder overlast". Ook antwoordt
76% van de respondenten met: Het ontlast de zorg in tijden van corona”. Zie pagina 20.
Op vraag "5 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod, om vuurwerk af te gaan steken
tijdens de komende jaarwisseling?" antwoordt 82% van de respondenten: "Nee, ik ga geen vuurwerk
afsteken. Ik steek (bijna) nooit vuurwerk af en komende jaarwisseling ook niet.". Zie pagina 22.
Op vraag "6 Wat kunnen we volgens u doen met deze vuurwerkvoorraden?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Vernietigen". Zie pagina 24.
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Vraag "7 Wat heeft volgens u de meeste prioriteit waarop de politie, gemeente en/of andere
toezichthouders moeten handhaven?" kan op de verschillende manieren worden gelezen. Namelijk
op: hoe vaak een antwoord op de eerste plaats is gezet, hoe vaak een antwoord in de top drie
voorkomt en hoe hoog de gemiddelde score is.
Aan de hand van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats is gezet komt de volgende top drie naar
voren:
1. Agressie tegen politie en/ of hulpverleners (64%)
2. Verbod op afsteken van vuurwerk (11%)
2. De coronaregels die op dat moment gelden (11%)
Aan de hand van hoe vaak een antwoord in de top drie is gezet komt de volgende top drie naar
voren:
1. Agressie tegen politie en/ of hulpverleners (85%)
2. Vandalisme (54%)
3. Verbod op afsteken van vuurwerk (53%)
Aan de hand van de gemiddelde score is de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Agressie tegen politie en/ of hulpverleners (1,7)
2. Vandalisme (3,0)
3. Verbod op afsteken van vuurwerk (3,1)
Zie pagina 27.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipGeldropMierlo, waarbij 442 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipGeldropMierlo
Middenstandsbelangen
Uw eigen jaarwisseling
Vuurwerk
13 november 2020 tot 23 november 2020
9
442
4,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
24 november 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,6%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

2.1 Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Middenstandsbelangen.
Op 13 november 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 20 november 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 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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Rankingvragen
In deze rapportage zijn rankingvragen opgenomen in het onderzoek. Op deze rankingvragen hebben
respondenten een ranking aangebracht op verschillende antwoordmogelijkheden. Een leeswijzer
voor deze grafieken is hieronder opgenomen.

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

<Thema>

(n=....)

70%
60%
50%

3
2

2,0
2,4

40%

2,3

30%
20%

3,6

10%
0%
Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 3

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen

Onder de ranking grafieken staan tabellen weergegeven. Deze tabellen laten zien hoe vaak een
antwoord op welke plaats in een top 3 of top 5 is gezet. Ook is het gemiddelde cijfer per
antwoordmogelijkheid opgenomen in zowel de grafiek als de tabel van een rankingvraag.
LET OP! Een laag gemiddelde betekend dat het antwoord vaak op de eerste plaats in de top 3 of top
5 is genoemd. Het antwoord met het laagste gemiddelde is dus het antwoord dat het vaakst op ‘1’ is
gezet. Bij een top 3 is het hoogst (slechtst) mogelijke gemiddelde een 4. Bij een top 5 is dit een 6. Dit
komt doordat antwoorden die niet in een top 3 worden meegenomen wel worden meegenomen in
de berekening van het gemiddelde.
Bij een rankingvraag wordt een uitgebreide analyse uitgevoerd. Bij een rankingvraag worden
verschillende analyses uitgevoerd. Zo kan de analyse gemaakt worden op basis van het gemiddelde,
op basis van hoe vaak een antwoord opgenomen is in de top 3 en op basis van hoe vaak een
antwoord op ‘1’ is gezet in een top 3. Onder grafieken van rankingvragen zullen de drie analyses
worden toegelicht.
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2.3 Vergelijking van respons met populatie
Respons en populatie naar woonplaats

(n respons = 235)
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3. Resultaten
3.1 Uw eigen jaarwisseling
Op dit moment zitten we in de 'coronacrisis'. Het kabinet heeft een routekaart gemaakt, waarin per
risiconiveau te zien is welke maatregelen van kracht zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf
risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig en lockdown.

1 Stel één van de risiconiveaus, waakzaam, zorgelijk of
ernstig, is van kracht en de maatregelen zien eruit zoals
hierboven beschreven. Welk van onderstaande
jaarwisselingen overweegt u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=420)

Ik overweeg om met alleen het huishouden te
vieren

55%

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

40%

7%

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

1%

Ik overweeg naar een klein, georganiseerd
evenement te gaan

1%

Ik overweeg om op vakantie of wintersport te
gaan

1%

Ik ga (waarschijnlijk) werken

2%

Ik overweeg om het niet te vieren

11%

Anders

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Stel één van de risiconiveaus, waakzaam, zorgelijk of ernstig, is van
kracht en de maatregelen zien eruit zoals hierboven beschreven. Welk van onderstaande
jaarwisselingen overweegt u?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ik overweeg om met alleen
het huishouden te vieren".
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Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen, ik heb geen huisgenoten
De vraag is onduidelijk
Ik breng de jaarwisseling met mijn man door in een rustig gelegen hotel, ver weg van het
vuurwerk
Ik vier het alleen.
Ik vier het nooit. Blijf altijd lekker thuis (zonder bezoek).
Ik vier t alleen met gezin: ik dochter en zoontje
Ik weet het nog niet.
Ik weet zeker dat ik alleen thuis blijf met de hond
Uit bij familie met totaal 4 personen
Weet ik nog niet,te ver weg.Nog niet mee bezig
Zeker zonder bezoek
Zonder mijn huishouden met een aantal gasten

Toelichting
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Afhankelijk van de gezondheidstoestand van ons eigen gezin, zullen we het of in heel kleine
kring of met enkel het eigen gezin vieren. Het heeft namelijk geen zin om voor de feestdagen
opeens alle voorzorgsmaatregelen over boord te gooien. Het virus is niet opeens tijdelijk met
vakantie.
Afhankelijk van de toegestane hoeveelheid gasten. Ik zal me er qua planning en
voorbereidingen in ieder geval aan houden.
Als buitengewoon opsporingsambtenaar kan het zijn dat ik moet werken.
Ben al jaren alleen thuis met de jaarwisseling
Ik vind het zalig
Blijf thuis wegens overlast vuurwerk, zoals elk jaar
Dank
De omschrijving in het blauwe vak is niet echt verhelderend, eerder verwarrend...
Deze optie mis ik bij de keuzes
Dit is precies wat ik normaal ook zou doen.
Eigenlijk gaan we het niet anders vieren dan andere jaren.
Eventueel een korte vakantie op een bungalowpark in Nederland, maar zeker geen wintersport
Gedrag aangepast aan omstandigheden, ook onverwachte.
Geen extra risico nemen
Geen risico nemen
Heb nooit van grote gezelschappen gehouden.
Het gaat er niet alleen over wat nu precies mag en wat niet. Je hebt ook een eigen
verantwoordelijkheid. Gezelligheid deel je met anderen. Als dat nu niet verantwoord kan, gaan
wij geen risico lopen om onszelf of anderen ziek te maken. Dan ondernemen we niets en blijven
met gewoon met tweeën thuis. Volgende keer beter!
Het ligt eraan welk risiconiveau er is. De vraag is voor mij onduidelijk want het vieren van de
jaarwisseling ligt aan het risiconiveau. Er zit namelijk veel verschil tussen waakzaam of ernstig.
Ik ben niet geïnteresseerd in het risico niveau
Ik en mijn man en en zoon naar mijn dochter en man en zoontje
Ik overweeg 5 gasten mijn kinderen met wederhelft en mijn moeder
Ik val onder de Risico groep. ben chronisch ziek. dus ik vier het met alleen mijn man en ons
hondje. hebben geen kinderen.
Ik vier het alleen. Soms met 1 persoon extra. Dus eigenlijk is deze vraag voor mij niet van
toepassing
Ik vind oud en nieuw altijd al een kunstmatig feest, dat ik het liefst niet vier. ik heb dus
gemakkelijk praten
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik zit in de risicogroep en ben dus heel voorzichtig.
In een groot huis met voldoende afstand.
Jaarwisseling kan je alleen vieren op 31 DEC. En niet opdelen over 2 dagen.
Kan nooit weg ivm knalvuurwerk overlast en ren hondje thuis
Los van corona breng ik de jaarwisseling doorgaans samen met mijn partner thuis door. En nu
zo goed als zeker ook. Van "vieren" is nauwelijks sprake.
Maar dit heeft NIETS met het risiconiveau te maken, dit is hoe wel ALTIJD al de jaarwisseling
vieren. De kans dat iemand COVID-19 oploopt is al uiterst gering, dus hoe groot het
"risiconiveau" is, maakt voor ons niets uit qua jaarwisseling. Verder gaan we normaal om 24:00
naar buiten om de buren gelukkig nieuwjaar te wensen. Als ze met z'n allen buiten zijn dit jaar,
dan doe ik gewoon mee! Dit land is zo bang gemaakt voor iets wat procentueel zo'n kleine kans
is. Echt bizar wat een angstcultuur is er toch gecreeerd.
Dat ze dan nu zelfs vuurwerk willen verbieden. man man wat een trieste gebeurtenis. En het
gaat toch niet helpen, want mensen gaan het toch wel vieren en dan wordt het dus illegaal en
halen ze het vuurwerk uit Belgie of Duitsland, waar het vuurwerk VEEL ZWAARDER is!
Lekker beleid ook weer dat ze dan in dat beste jongetje van de klas genaamd Nederland een
vuurwerk verbod hebben en dan in de rest van EU mag het wel. En oh ja, karbiet schieten mag
ook.
HOE KROM IS DIT BELEID!!!!!
Ons gezin en oma vieren dit jaar samen oud en nieuw. Normaal gesproken zijn we met 40
mensen . Allemaal familie
Samenleving ontspoort aan alle kanten omdat regering niet door pakt.
Te ver weg, niet mee bezig.
Vanwege vuurwerkoverlast overal op straat blijven wij oudejaarsavond het liefst thuis
Voorheen kwamen opa en oma die aan andere kant v h land wonen nog, nu niet meer. Jammer
dat de ijsbaan in geldrop er niet komt.Dat was toch altyd vele dagen vertier voor mij en kind.wij
hebben geen auto. Dus beperkt tot woonplaats.er komt hier steeds minder
Vuurwerk afsteken verboden, dan is oud&nieuw gewoon weer zoals elke zaterdagavond, weer
een traditie minder :(
Vuurwerk is gevaarlijk de ziekenhuizen hebben al teveel werk met Corona virus
Wacht op en operatie ,dus moet ik voorzichtig zijn.
Wat betreft evenement: alleen als dat zou mogen anders niet
Werk in de zorg en ik heb astma dus ik blijf thuis
Wij behoren tot de risicogroep en nemen geen enkel risico
Wij vieren oud en nieuw altijd alleen met ons huishouden.
Wij wonen met 2 en onze zoon sch. dochter en kleinkind zullen komen eten.
Alles 1.5 m dat kan.
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2 Stel één van de risiconiveaus, zeer ernstig of lockdown, is
van kracht en de maatregelen zien eruit zoals hierboven
beschreven. Welk van onderstaande jaarwisselingen
overweegt u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=414)

Ik overweeg om met alleen het huishouden te
vieren

66%

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

26%

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

4%

Ik overweeg om op vakantie of wintersport te
gaan

0%

Ik ga (waarschijnlijk) werken

1%

Ik overweeg om het niet te vieren

13%

Anders

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Stel één van de risiconiveaus, zeer ernstig of lockdown, is van kracht en de maatregelen
zien eruit zoals hierboven beschreven. Welk van onderstaande jaarwisselingen overweegt u?"
antwoordt 66% van de respondenten: "Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren".

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen
Ik blijf alleen thuis met de hond
Ik blijf thuis en vier de jaarwisseling met mijn man
Ik vier het alleen.
Ik weet het nog niet
In vier het nooit! Ga nooit op bezoek, en nodig nlooit iemand uit!
Maakt niet uit... wij vieren het alleen met onze hond
Te ver weg,niet mee bezig.Komt tijd,komt raad.
Uit bij familie met totaal 4 personen
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Toelichting
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als buitengewoon opsporingsambtenaar kan het zijn dat ik moet werken.
Bij een lockdown vieren we alleen met het huishouden
Dan is het geen overweging meer, maar gewoon de regels hanteren.
Fan.met Corona
Het gaat er niet alleen over wat nu precies mag en wat niet. Je hebt ook een eigen
verantwoordelijkheid. Gezelligheid deel je met anderen. Als dat nu niet verantwoord kan, gaan
wij geen risico lopen om onszelf of anderen ziek te maken. Dan ondernemen we niets en
blijven met gewoon met tweeën thuis. Volgende keer beter!
Ik ben niet geïnteresseerd in het risico niveau
Ik doe dit al jaren alleen
Ik overleg met de familie hoe we dit gaan doen en dat is voor mij bepalend.
Ik overweeg 5 gasten mijn kinderen met wederhelft en mijn moeder
Ik woon alleen, dus zal ten alle tijden dierbare opzoeken. In de toegestane hoeveelheden.
Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen voor samenleving.
Omdat er teveel
Risico is
Ook hier geen risico nemen
Samen met oma indien we allemaal gezond zijn!
Vuurwerk afsteken verboden, dan is oud&nieuw gewoon weer zoals elke zaterdagavond, weer
een traditie minder :(
Wij behoren tot de risicogroep en nemen geen enkel risico
Wij blijven thuis
Zie boven
Zie eerste vraag.
Zie toelichting bij vraag 1
Zo vier ik het altijd. Max 2 gasten buiten mijn eigen huishouden.
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Momenteel geldt in Geldrop-Mierlo het risiconiveau 'Zeer Ernstig'. Ondanks dit risiconiveau zijn er
landelijke maatregelen van kracht in heel Nederland.
Meer informatie over de risiconiveaus kunt u hier vinden.

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

(n=412)

17%

Zorgelijk

36%

Ernstig

25%

Zeer ernstig

9%

Lockdown

3%

Er geldt dan geen risiconiveau meer

2%

Weet niet

8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Welk risiconiveau verwacht u dat tijdens de komende jaarwisseling van kracht is?"
antwoordt 36% van de respondenten: "Zorgelijk".

Toelichting
Waakzaam

•

Wij blijven rustig thuis met z,n 2en

Ernstig

•

Als de cijfers verbeteren, gaan veel mensen zich daarnaar gedragen, waarna het
weer de verkeerde kant opgaat. We beschikken over een domme bevolking, die
niet wil leren en voornamelijk aan zichzelf denkt.
Na afname altijd weer een toename wegens grotere onvoorzichtigheid en
onverschilligheid + na Sinterklaas- en Kerstvieringen in te grote en te gemengde
groepen zal de curve weer omhoog gaan
Zou verstandig zijn maar ben bang dat het te licht wordt ingeschat omdat mensen
anders te veel gaan mopperen.

•
•

Zeer
ernstig

•
•

Ik verwacht niet dat het risiconiveau snel naar beneden zal gaan.
Waarschijnlijk stelt de overheid een (veel) strenger risiconiveau in dan dat het
feitelijk is.

Lockdown

•

Ivm het illegale vuurwerk wat nu al wordt afgestoken.

Weet niet

•
•
•

Geen idee.
Ik ben niet geïnteresseerd in het risico niveau - het zegt helemaal niets.
Ik hoop algehele lockdown ! Hadden ze dat in maart gedaan waren we al
maanden coronavrij geweest!!!
Ik hoop dat er GEEN risiconiveau meer is, maar ja dat kan niet he? Want er is
namelijk geen risiconiveau onder het niveau waakzaam. De route-kaart zorgt er

•
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•

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

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

(n=411)

65%

Positief

13%

Neutraal

5%

Negatief

7%

Zeer negatief

10%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende
jaarwisseling?" antwoordt in totaal 78% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt
17% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (65%) is: "Zeer positief". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
positief

•

•
•
•
•
•

Al die mensen op straat die met de nodige alcohol op, jaarlijks al voor veel te veel
problemen zorgen, gaan dit jaar echt de 1,5m veiligheidsafstand niet in acht nemen
Dus veel ongelukken en rellen, maar daarna ook weer een opleving van het virus.
Niet doen
Alleen hoe gaan ze dit handhaven, de politie en handhavers kunnen het probleem
nu al niet aan.
Altijd!!!
Behalve het risico op gewonden. Ook geen geluidsoverlast en hopen rotzooi!
Ben altijd al tegen vuurwerk. Het is zeer milieuvervuilend, gevaarlijk voor mens en
dier. Kost zeer veel geld, ook voor de ongevallen die ermë gebeuren
Daar wacht ik al jaren op. Achterhaalde traditie. Slecht voor milieu, slecht voor
dieren en mensen met trauma’s. Zonde van het geld en levensgevaarlijk. Slecht
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

voorbeeld voor jeugd. Mensen die niet nadenken En gedronken hebben de straat
op laten gaan Met vuurwapens. Hoe dom kun je zijn...
Daarmee kun je de ziekenhuizen ontlasten en het is beter voor het milieu en voor
de huisdieren.
Het gaat niet alleen om personeel in de zorg en bij brandweer en politie. Het gaat
ook om de gigantische luchtvervuiling en de problemen voor veel mensen met de
ademhaling.
Het is onbegrijpelijk dat luchtvervuiling op die schaal toegestaan werd
Ik ben zowieso voorstander van een centrale vuurwerkshow per gemeente en het
afschaffen van vuurwerk voor de individu
Liefst voor altijd!
Los van corona, kan ik wel tig redenen bedenken om van vuurwerk af te zien.
-de milieu schade, past niet binnen het beleid om klimaatdoelen te halen.
-het lichamelijke letsel door vuurwerk
- druk op ziekenhuizen ehbo
-huisdieren letsel, zoekraken en onrust
- paarden die op hol slaan en nergens naar toe kunnen
- economische schade door uitval van mensen vanwege lichamelijk letsel
-de kosten voor de gemeente om al die rotzooi weer op te dingen, want straten,
parken en zelfs bos ligt vol met afval
Laten we nu eens écht solidair zijn en die 80 miljoen die we anders uitgeven aan
vuurwerk, doneren aan de zorgmedewerkers en voedselbanken!!!
Hebben zij ook eens een lichtpuntje
Mensen in de ziekenhuizen werken al tot aan het eind van hun krachten. Het zou te
zot voor woorden zijn als we daar geen rekening zouden willen houden.
Moet maar een jaar overslaan,maar of dat gebeurd.
Niet alleen voor deze jaarwisseling, maar voor alle komende jaarwisselingen is dat
een uitstekend idee.
Beter voor het milieu, beter voor de zorg en beter voor de handhaving! (en voor
heel veel mensen beter voor de portemonee)
Ook los van corona pleit ik voor een vuurwerkverbod. Ik vind de vuurwerktraditie
volkomen uit de hand gelopen en het afsteken van particulier vuurwerk is een
enorme milieubelasting
Teveel groot vuurwerk vergelijk het met bommen, siervuurwerk in de lucht is
prachtig
Uit solidariteit met alle zorgmedewerkers en vuurwerk is de laatste jaren meer
bommen dan iets anders
Van mij mag dat verbod er permanent zijn.
Vind het geknal al jaren een last voor mens en dier
Vroeger was het leuk om vuurwerk af te steken, tegenwoordig wordt er veel
misbruik van gemaakt, bijvoorbeeld tegen hulpverleners. Ook is er te veel zwaar
illegaal vuurwerk, wat een extra risico brengt op verwondingen.
Vuurwerk verpest voor ons al jaren het oud en nieuw, zit bij de hond op de grond...
bovendien mag ik niet naar buiten, vuurwerkdamp en astma is een kriem
Werkt alleen met handhaving, die andere jaren ver onder de maat was
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Positief

•
•

•
•
•
•
Neutraal

•

•

•
•

•

Negatief

•

•

•
•

Doe maar centraal als alternatief
Door het verbod op knalvuurwerk wat al van kracht zou zijn zullen de
vuurwerkslachtoffers wel dalen, terwijl er door belanghebbende voor het
vuurwerkverbod met de cijfers van vorig jaar wordt geschermd. Dus dat vind ik niet
zo netjes, maar voor het komende jaar lijkt het mij wel een goed plan.
Echter zou ik het wel fantastisch vinden als de gemeente ons 'verrast' met een
aantal vuurwerkshows in het dorp, welke we vanuit thuis kunnen bekijken. Om
ondanks deze periode het Oud & Nieuw gevoel toch te bezegelen.
Ik heb zelf geen behoefte aan het afsteken van vuurwerk. Ik ben wel een
voorstander van een georganiseerde vuurwerkshow, bijvoorbeeld per wijk. Dat is
dit jaar ivm samenkomsten geen goed idee, maar misschien voor andere jaren wel.
Maar dan wel voor dit jaar!!!!
Zoiezo, vuurwerk totaal uit verband gerukt.Geldverspilling, gevaarlijk,milieu.
Ik begrijp dat het afsteken van vuurwerk gezondheidsrisico's met zich meebrengt
waardoor de SEH overbelast raakt. Maar Nieuwjaar vieren zonder vuurwerk? Pff
Kan er niet iets gedaan worden aan een verbod op zwaar knalvuurwerk of zoiets?
Dat knallen hoeft voor mij niet. Ik ben meer voor het siervuurwerk.
Ik ben voor minder vuurwerk, maar ik vrees ook dat een verbod juist zorgt dat
vuurwerk de illegaliteit (verder) in gaat. Dus niet meer alleen zwaar vuurwerk, maar
alle vuurwerk. Dan is het risico groter dat mensen die (toch) vuurwerk kopen de
grens naar zwaarder vuurwerk overgaan
Ik denk zelf hoe gaan ze dat handhaven
Tijdens de jaarwisseling heeft niemand problemen. MITS binnen de afgesproken
kaders. Het is het illegale vuurwerk dat buiten de reguliere kaders wordt
afgesproken waar we overlast van hebben. Dat los je niet op met een
vuurwerkverbod.
Voor mijn huisdieren vind ik het erg positief. Maar verder had het gewoon door
mogen gaan van mij, werk zelf in de directe zorg, maar je wilt niet weten hoe vol de
wachtkamers zitten op zondag ochtend/middag met alle sporters.
En ik denk dat handhaving het nu nog zwaarder krijgt door het verbod.
Dit zal voor velen voor extra eenzaamheid en depressie zorgen omdat dit bij
problematieken extra bewustzijn aanwakkert dat het een crisis periode is waarin
men weinig hulp kan krijgen en dit kan denk ik wel eens gaan zorgen voor zware
negativiteit. Door eventueel in Geldrop en Mierlo op een geheime locatie een
aantal mooie pijlen de lucht in te laten gedurende 10min. Geeft bij velen toch net
even dat positieve zetje in de rug voor 2021. Ook gaan vele dan met een andere
mindsetting het nieuwe jaar in. :) iets wat altijd geweest is moet men afbouwen en
niet abrupt stoppen.
Een vuurwerkverbod is niet te handhaven. Politie komt al mankracht te kort bij
oud&nieuw, waarom nog meer problemen uitlokken met een verbod? Vuurwerk op
eigen risico laten afsteken. Door het leger noodhospitalen laten neerzetten
specifiek voor vuurwerkslachtoffers en een eigen risico bedrag meteen laten
afrekenen bij de deur.
Ik denk dat de gevolgen voor de zorg beperkt zijn. Mogelijk dat een verbod op
roken een betere maatregel is.
Ik denk dat de zorg daar niet veel van merkt. Voor politie daarentegen is hetniet te
handhaven, dan liever in beperkte mate vuurwerk toestaan
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•

•
•
•
•

Zeer
negatief

•
•
•

•
•

•

Ik houd me al maanden aan de regels, en blijf dit ook zeker nog doen. Maar als we
met ons gezin op oudjaar de hele avond thuis blijven en we mogen dan om 12 uur
ook niet eens naar buiten om vuurwerk te kijken (afsteken zelf doen we niet) geeft
dat niet een gevoel van oud op nieuw.
In Genoenhuis wordt het hele jaar door wekelijks vuurwerk afgestoken. Vooral
rondom de roze Olifant aan de Groeneweg. Waarschijnlijk omdat de galm van de
huizen het extra interessant maakt.
Negatief omdat er veel meer illegaal vuurwerk zal zijn met veel meer slachtoffers.
Vuurwerk hoort erbij, bij verbieden gaat de jeugd een ander verdrijf zoeken.
Als je dit verbied moet je ook alcoholgebruik verbieden.
Per jaar 300 vuurwetkslachtoffers tegen 200 met alcoholvergiftiging.
Waarom niet op een neutrale plek waar je vanaf huis alles kunt zien om Exact 24:00
uur
Er is al enorm veel afgenomen van de mensen het afgelopen jaar. Ik denk dat er
heel goed vuurwerk afgestoken kan worden met inachtneming van afstanden.
Het enigste beetje vrijheid wat er dit jaar nog overblijft word ook nog afgenomen...
Het vuurwerk verbod is er al doorheen, ik begrijp heel goed dat dit voor de
zorg/ziekenhuis en handhavers aanzienlijk zal schelen. Maar echt alles wordt
momenteel de mensen ontnomen..nog meer mensen depressief en bovendien...de
komende jaren zullen alle lasten gigantisch stijgen. Nog meer mensen is schulden
nog meer zelfmoorden en bovendien krijgen de huidige kinderen ook de rekening
gepresenteerd. Deze maatregel is echt overbodig niet alleen uit kosten oogpunt het
aantal besmettingen/ziekenhuisopnames loopt ook al terug!!!
Ik heb voor alles begrip, maar dit valt toch echt wel zwaar op onze dak. Ik had graag
deze vervelend jaar afgesloten met sierwerk.
Ik verwacht dat het verbieden van vuurwerk een averechts effect zal hebben. Er zal
meer illegaal vuurwerk worden afgestoken wat juist tot meer incidenten leidt.
Bovendien is het veiliger dat mensen buiten eventueel samenkomen dan binnen. Er
mag in deze tijd al zo weinig, neem niet ook dit nog eens af van mensen. Tot slot is
het ook niet eerlijk tegenover vuurwerkhandelaren die al maanden geleden
vuurwerk hebben ingekocht. Zij gaan hierdoor hard geraakt worden.
Schandalige beslissing, het werkt alleen de illegale handel in de hand met veel meer
risico en letsel en er komen zoveel mensen in contact met het foute spul waarvan
toch een groot deel volgend jaar weer illegaal gaat kopen, dus dit is alleen maar
promoten van die troep.
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Vraag 4.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 4 “Hoe staat u tegenover het instellen van
een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende jaarwisseling?” hebben beantwoord met: “(Zeer)
negatief”.

4.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod?

(n=69)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Vuurwerk is een traditie

74%

Het is leuk om af te steken

20%

Het is leuk om naar te kijken

62%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de
economie

36%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

41%

Verbod is een inperking van vrijheid

51%

Verbod is lastig te handhaven

46%

Anders
Weet niet

23%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod?"
antwoordt 74% van de respondenten: "Vuurwerk is een traditie".

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carbid schieten door mensen die dit nooit gedan hebben is zeer zeker nog veel gevaarlijker, dit
dan ook verbieden
DE reden voor het ontlasten van de gezondheidszorg vindt ik onzinnig. Waarom dan ook niet de
verkoop van alcohol en tabak verbieden. dat kost onze gezondheidszorg ook veel zorgen en
werkdruk.
Dit jaar zijn de vuurpijlen en knalvuurwerk al verboden
Een gezamelijk openbaar vuurwerk georganiseerd door de gemeente.
Heeft geen enkel invloed.
Heeft niks met corona te maken, maar daar wordt het nu wel voor gebruikt
Het verbod stimuleert smokkelen van zwaar vuurwerk uit buurlanden met veel grotere risico's
tot gevolg.
Hierdoor illegaal vuurwerk hoogstwaarschijnlijk zal toenemen
Ik denk dat er nu andere misschien zelfs gevaarlijkere opties gezocht gaan worden om het jaar
uit te knallen.
Is juist een activiteit die individueel kan worden gedaan dus ideaal in coronatijd
Mensen die vuurwerk willen afsteken gaan dit zeker doen alleen dan met illegaal vuurwerk.
Naar mijn mening nergens voor nodig (verdraagzaamheid, traditie, handhaven bij
overtreders....)
Nu gaan er alleen maar veel meer illegaal vuurwerk gebruikt worden waardoor ook veel meer
ongevallen gebeuren.. stomste besluit van 2020
Veel overlast voor de jaarwisseling.
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•

Wekr mee iligale verkoop en meer overlast in de hand

Toelichting
•

•
•
•
•

Het afsteken van vuurwerk rondom de jaarwisseling is zo’n ingebakken traditie. Je hoort al jaren
de hele dag knallen ipv vanaf 18:00 uur. Daarbij is handhaving ook niet of misschien zeer
beperkt aanwezig. Ik geloof niet dat bij een algemeen verbod handhaving goed genoeg kan
worden toegepast.
Het verbod stimuleert smokkelen van zwaar vuurwerk uit buurlanden met veel grotere risico's
tot gevolg. Bovendien is handhaving een groot issue, dat is niet te doen.
Mensen gaan gevaarlijker vuurwerk in het buitenland halen
Wat dit jaar overblijft is het illegale vuurwerk, dat zal er alleen maar meer zijn, het was al
illegaal, daar gaat een verbod op legaal vuurwerk niets aan verhelpen.
Zo werk je alleen maar meer illegaal vuurwerk in de hand
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Vraag 4.2 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 4 “Hoe staat u tegenover het instellen van
een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende jaarwisseling?” hebben beantwoord met: “(Zeer)
positief”.

4.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod?
(n=321)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Mensen en dieren hebben minder overlast

82%

Beter voor het milieu

69%

Minder rommel en afval op straat

59%

Vuurwerk is gevaarlijk

54%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

37%

Vuurwerk is zonde van het geld

36%

Het ontlast de zorg in tijden van corona

76%

Anders
Weet niet

7%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod?"
antwoordt 82% van de respondenten: "Mensen en dieren hebben minder overlast". Ook antwoordt
76% van de respondenten met: Het ontlast de zorg in tijden van corona”.

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle genoemde redenen
Corona leeft daarna weer meer op
De kosten van het vernielen van os pullen wordt elk jaar meer.
Draagt bij aan agressie tegen politie en hulpverleners. Het intimideert.
Elk jaar geweldadiger en zwaarder vuurwerk
Geluids- en stankoverlast
Graag voor elk jaar en de gemeente geeft een vuurwerkshow
Het gedeeltelijk toestaan van vuurwerk is niet te handhaven. Mensen kunnen hun creativiteit
aanwenden om iets anders leuks te verzinnen!
Het ontlast de zorg altijd, ook als er een griepepidemie is
Ik ben bang van/voor vuurwerk!
Ik heb door vuurwerk tinitus gekregen.
Mijn paarden hoeven een keer niet gesedeert te worden
Minder agressie tussen vuurwerkliefhebbers en vuurwerk'onthouders'
Minder doden en gewonden
Minder ongelukken met mens en dieren
Minder/geen vuurwerkgeweld tegen hulpverleners
Vandalisme
Veel schade
Verminderde smog
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•
•
•

Vuurwerk is misdadig
Vuurwerk verpest voor ons al jaren het oud en nieuw, zit bij de hond op de grond... bovendien
mag ik niet naar buiten, vuurwerkdamp en astma is een kriem
Zeer slecht voor mijn astma

Toelichting
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Als eerste, de zorg, dan een hele tijd niets en dan de rest
Andere jaren blijf ik binnen omdat bleek dat ik van de vuurwerkdampen urenlang last had van
hoesten en een pijnlijke keel. Als kind vond ik het prachtig, nu hoop ik dat vuurwerk afgeschaft
moet worden.
En beter voor mens & dier
Er is een deel vd bevolking die het verpest voor de rest. Vaak een bepaalde groep jeugd die
herhaaldelijk overlast bezorgd en mensen en dieren (ook snachts buiten de jaarwisseling om)
lastig vallen met het gooie nva nvuurwerk, of het afsteken van vuurwerk in tunneltjes.
Het geld dat bespaart wordt met geen vuurwerk kopen, kan als extraatje gegeven worden aan
alle verpleegkundig personeel dat zich ingezet heeft voor de coronapatiëten. Maak het
individueel door uit jouw netwerk iemand uit de zorg te selecteren die jouw vuurwerkgeld te
gunnen.
Het geld is beter bestemd voor goede doelen en gezondheid!
Het is natuurlijk jammer voor de liefhebbers ervan maar het is zo langzamerhand toch van de
zotte dat de leukste 'laatste' dag (of moet ik zeggen dagen) van het jaar bedorven wordt door
heftig geknal en soms tot ontploffingen aan toe.
Ik ben al vele jaren voor een algeheel vuurwerkverbod en pleit ervoor dat er per gemeente een
professionele vuurwerkshow wordt georganiseerd om 12.00 s nachts op een locatie in de
gemeente.
Omdat ik astma heb en het heel erg benauwd krijg van de kruitdampen moet ik altijd binnen
blijven
Zie toelichting bij vorige vraag.
Ziekenhuizen zijn al overvol dus geen vuurwerk.
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5 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod,
om vuurwerk af te gaan steken tijdens de komende
jaarwisseling?
Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik steek (bijna)
nooit vuurwerk af en komende jaarwisseling ook
niet.

(n=411)

82%

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

10%

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

2%

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

1%

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

0%

Anders

2%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod, om vuurwerk af te gaan steken
tijdens de komende jaarwisseling?" antwoordt 82% van de respondenten: "Nee, ik ga geen vuurwerk
afsteken. Ik steek (bijna) nooit vuurwerk af en komende jaarwisseling ook niet.".

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik heb geen oud vuurwerk meer. Er is niks meer aan voor mij en de kinderen. We hadden al
geen familie.vuurwerk gaf er toch nog sjeu san.
Ik juich een verbod op vuurwerk van harte toe!
In principe gaat je dit geen zak aan wat ik doe, maar meestal steek ik een simpel sier vuurwerk
pakketje af, maar zal het dit jaar wel niet doen hoor. Bah bah wat kinderachtig allemaal.
Ja kindervuurwerk
Ja, alleen sterretjes ect
Misschien steek ik wat kindervuurwerk af
Ongelofelijk dat het nog te koop is want hoeveel luchtvervuiling wil je hebben en hier knallen ze
elk weekend! Doodziek wordt je er van en 0 controle
Steek zelf nooit vuurwerk af maar vind het wel mooi om ernaar te kijken
Wij kopen sterretjes voor de kinderen
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Toelichting
Nee, ik ga geen
vuurwerk
afsteken. Ik
steek (bijna)
nooit vuurwerk
af en komende
jaarwisseling
ook niet.

•

Gebruik nooit geen vuurwerk

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

•

•

Ik vind het vuurwerkverbod onzin. Ik denk dat het maatregelen voor de
bühne zijn, maar dat is inherent aan vele corona maatregelen.
Maar veel leuke dingen zijn door corona toch al komen te vervallen, dus dit
kan er ook nog wel bij.
Vuurwerk is al verboden, het hele jaar door op 1 dag in het jaar na. Op de 364
dagen dat het verboden is, is er ook veel overlast en wordt er niets aan
gedaan, terwijl dat handhaven super makkelijk is. Veel ongelukken gebeuren
met illegaal vuurwerk, niet met de sierfonteinen. Maar ik wil geen boete en ik
ga me wel aan de wet houden.

Weet niet

•

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

6 Wat kunnen we volgens u doen met deze
vuurwerkvoorraden?

(n=411)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Afsteken op een ander geschikt moment (indien
de situatie dit toelaat)

17%

Bewaren tot volgende jaarwisseling (ondanks het
risico)

18%

Verkopen aan andere relevante partijen (aan het
buitenland bijvoorbeeld)

25%

De overheid moet het opkopen

21%

Vernietigen

46%

Anders

11%

Weet niet

5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 Wat kunnen we volgens u doen met deze vuurwerkvoorraden?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Vernietigen".

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsteken door een organisatie ter gelegenheid van bijvoorbeeld koningsdag, niet door
particulieren
Alles door laten gaan met extra verkoop dagen
Als gemeente een vuurwerkshow geven i beide kernen, wel door kundige mensen.
Als het vuurwerk geschikt is voor een vuurwerkshow, dan gebruiken als we de "bevrijding" van
corona kunnen vieren.
Alsnog verkopen, flauwekul verbod
Begeleide vuurwerkshows organiseren
Bij de gemeente inleveren
Centraal afsteken na corona
Centraal opslaan in oude munitiebunkers van het lager
Dar wat te gebruiken is, gebruiken voor een centraal vuurwerkshow door de gemeente
georganisseerd
Dat vuurwerkverbod in de prullenbak gooien
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit laat ik graag over aan professionals. Belangrijk is in ieder geval de veiligheid, want het zou
niet te verkroppen zijn als het sparen van de zorg leidt tot een vuurwerkramp.
Door de gemeente een (kleine) vuurwerkshow laten geven. Dan is er in elk geval een deel van
dit vuurwerk weg zonder risico voor de zorg en horen en zien we toch wat vuurwerk voor het
‘oudejaarsgevoel’
Door de gemeente/overheid opkopen en eén centraal vuurwerk voor de hele gemeente geven.
Wel vergoeding voor de kopers.
Elkje gemeente moet op een plaats. veilig vuurwerk afsteken voor zijn burgers.
En de ondernemer schadeloos stellen
En in ieder dorp door professionals een show op 1 plaats afsteken voor het hele dorp
Gebruik het om gecontroleerd, centraal door de gemeente, in te zetten bij grote herdenkingen
of festiviteiten. Ik hoop dat er volgend jaar weer wat te vieren valt. Feit blijft dat ik het liever
vernietigd zou zien worden.
Gebruiken voor professioneel vuurwerkshow op een later tijdstip.
Gecontroleerd afsteken op één locatie
Geen verbod
Gemeente opkopen en zij steken dit af met de jaarwisseling
Gemeentes op een plek zoals bijvoorbeeld in mierlo bij de loo vuurwerk af laten steken door
brandweer oid zodat heel mierlo toch iets kan zien.. verder zou ik de plek van te voren niet
bekend maken dan komt er ook niet veel volk op af
Georganiseerd gezamenlijk vuurwerk zoals al jaren in onze wijk Skandia gedaan wordt.
Gewoon door laten gaan maar dan de gemeente die het op meerdere plekken afsteekt zodat
mensen het vanuit hun voordeur kunnen zien
Het liefst gewoon een vuurwerk moment door de gemeente
Kies een feestelijk moment en zet een centrale vuurwerk show op
Laat de gemeentes het opkopen en door een professional op meerdere plekken afsteken met of
zonder publiek.
Laat professionele vuurwerk bedrijven dit gebruiken voor een mooie show te maken.
Men kom dit al maanden aan zien komen
Mmisschien een vuurwerkshow, door de brandweer, vanuit meerdere plekken zodat mensen
niet hoeven te komen kijken maar het vanaf hun straat kunnen zien
Mocht corona op een gegeven moment over zijn, dan door de vuurwerkbranche een
vuurwerkfeest laten organiseren op meerdere plaatsen in het land om dit EENMALIG nog af te
steken en NIET Door PARTICULIEREN!
Niet zo zeiken en het ons laten op maken.
Onderzoeken wat nodig is om vuurwerkhandelaren niet in de problemen te brengen en te
voorkomen dat het vuurwerk alsnog in verkeerde handen valt.
Op een centrale plek per gemeente gecontroleerd afsteken
Openbaar gezamelijk vuurwerk.
Opslaan op terrein in buitengebied waar geen mensen komen
Opslag in bunkers
Professionals alles laten afsteken gemeenten kunnen dit financieren uit niet bespaard geld bv
van afgelaste sinterklaas etc. op open plek zodat iedereen vanuit huis het in de lucht kan zien
Professionele vuurwerkshows geven waar de burgers vanuit thuis van kunnen genieten
Terug verkopen aan China en het geld naar een goed doel
Verdeeld en geconditioneerd opslaan en alleen derving vergoeden
Verkopen aan consumenten.
Verkopen aan professionele partijen die anders nieuwe rommel kopen.
Vernietigen op een milieu vriendelijke mmannier
Volgend jaar alleen officiële vuurwerkshows
Wel veilig bewaren, bijvoorbeeld bij defensie
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan bewaren zit geen risico!
Dan wel gecontroleerd af laten steken, onder regie van de gemeente, bijvoorbeeld op
Koningsdag of in de zomer.
De overheid heeft dit zo opgelegd, dus moet het ook oplossen. De politieke agenda erdoor
drukken in het kader van corona is een grof schandaal.
De vuurwerk verkopers wisten al dat het verboden zou worden ! Dus het is hun eigen risico !
Deze maatregel is geen ondernemersrisico meer en het zal de overheid een lieve cent gaan
kosten, maar het is meteen een goede reden om voor eens en voor altijd een streep te zetten
onder dit volledig uit de hand gelopen verschijnsel.
Gewoon vernietigen. Als je stopt met roken ga je ook niet eerst nog je slof sigaretten opmaken.
Hoef niets te bewaren ,heb niets.
NIET OPSLAAN, AFSTEKEN!!!! IDIOTEN!! WILLEN WE MEERDERE ENSCHEDE'S KRIJGEN IN DIT
LAND OF ZO!!!!!!!
Risico in Nederland is klein na Enschede. Wel moet er extra inspectie komen van de hallen waar
het is opgeslagen en de mogelijkheid komen om al ingekocht illegaal vuurwerk zonder
strafvervolging bij de politie in te leveren.
Voor de ondernemers is het ondernemers risico. Maar er zijn ook een aantal particulieren die
hun schuur al vol hebben liggen met illegaal vuurwerk, de politie weet ervan maar doet niets.
Vuurwerkverkopers moeten hun voorraad in bunkers opslaan. Naar mijn mening dus veilig
Ze krijgen een vergoeding van de overheid, dus laat de overheid het dan ook ruimen.
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Een leeswijzer voor onderstaande grafiek is opgenomen in hoofdstuk 2.2

7 Wat heeft volgens u de meeste prioriteit waarop de politie, gemeente en/of
andere toezichthouders moeten handhaven?
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de prioriteit is die uw meeste voorkeur heeft. Wanneer u op
'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)
(n=404)
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Vraag "7 Wat heeft volgens u de meeste prioriteit waarop de politie, gemeente en/of andere
toezichthouders moeten handhaven?" kan op de verschillende manieren worden gelezen. Namelijk
op: hoe vaak een antwoord op de eerste plaats is gezet, hoe vaak een antwoord in de top drie
voorkomt en hoe hoog de gemiddelde score is.
Aan de hand van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats is gezet komt de volgende top drie naar
voren:
1. Agressie tegen politie en/ of hulpverleners (64%)
2. Verbod op afsteken van vuurwerk (11%)
2. De coronaregels die op dat moment gelden (11%)
Aan de hand van hoe vaak een antwoord in de top drie is gezet komt de volgende top drie naar
voren:
1. Agressie tegen politie en/ of hulpverleners (85%)
2. Vandalisme (54%)
3. Verbod op afsteken van vuurwerk (53%)
Aan de hand van de gemiddelde score is de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Agressie tegen politie en/ of hulpverleners (1,7)
2. Vandalisme (3,0)
3. Verbod op afsteken van vuurwerk (3,1)
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Andere prioriteit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanpakken en hardere straffen criminelen, pedofielen
Agressie tegen burgers!!!
Controle en handhaving verbod op illegaal vuurwerk
Criminaliteit
Criminelen oppakken.
Hardrijders in wijken
Ik ga echt geen vinkje zetten bij die iets van verbod op vuurwerk of coronaregel handhaving.
Zeker handhaven of iemand wel zijn muilmasker op heeft, jemig ik denk dat de gezagdragers
wel wat beters te doen hebben dan dat.
Inbraken, overvallen, overlast
Inbraken,diefstal, verkrachtingen,vechtpartijen
Je mag de boa’s er wel bij vermelden
Laat ze fijn thuis kunnen vieren met hun gezin.
Landelijk verkoop door laten gaan zoals oud en nieuw zelf
Niet handhaven dat is dweilen met de kraan open
Onrust voorkomen
Te hard rijden door woonwijken
Toezien dat er overdag geen vuurwerk afgestoken word vooral bij winkels
Veiligheid op straat oa messentrekkers I inrekenen
Verbod op knal- en illegaal vuurwerk handhaven
Voor de jaarwisseling wordt er veel zwaar illegaal vuurwerk afgestoken onder de bruggen van
de dommel
Zoveel....

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ad 3. Met name de grove schending van de corona regels.
Als 'Tante Corona' een handje helpt en het risiconiveau komt op ernstig dan valt het handhaven
misschien nog te doen. Maar dat moet natuurlijk geen gewoonte worden.
Als buitengewoon opsporingsambtenaar kan het zijn dat ik moet werken om deze maatregelen
te handhaven.
Dat ze zich maar bezig houden met echte boevem vangen ipv dat flauwe gecontroleer hoeveel
mensen er op de bank zitten en of er iemand een rotje afsteekt. Betutteling ten top!
Eindelijk misschien verlost van die harde knallen tijdens de december maand. Meer controle en
boetes bij het voortijdig afsteken.
En een beetje nieuwjaar vieren
Ik vind ze allemaal heel belangrijk maar vind het aanbrengen van een rangschikking hier heel
moeilijk.
Illegaal vuurwerk (niet het legale vuurwerk) zorgt al jaren voor het gros van alle problemen
terwijl daar al jaren een verbod op is.
Politie en hulpverleners moeten hun werk goed kunnen doen.
Vuurwerk is een en al ellende. Stop hier mee. Het is gewoon oorlog. Materiele schade en letsel.
Ga de schade verhalen bij de veroorzakers. Vuurwerk afsteken buiten de wettelijke vastgestelde
tijd, daders opsluiten tot 5 jan. 2021.
Zorgen dat er genoeg politie handhavers en toezichthouders aanwezig zijn en meteen
bekeuren, de tijd van waarschuwen is wel voorbij. Als dat niet gebeurd heeft het verbod geen
zin. eventueel voor het geval niet genoeg personeel is dan maar militaire inschakelen als niet
niet anders kan. Als er geen streng beleid is heeft het geen nut.
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4. TipGeldrop-Mierlo
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 Geldrop-Mierlo
vergroten. Via het panel TipGeldropMierlo kunnen alle inwoners in de gemeente Geldrop-Mierlo 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.tipgeldrop-mierlo.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.

TipGeldrop-Mierlo 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.

TipGeldrop-Mierlo maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om
snel marktinformatie op te halen over Geldrop-Mierlo en omgeving.
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5. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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