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1. Voorwoord 

Voor u ligt een deelrapportage van de raadpleger over vuurwerk. Dit document betreft de 

deelrapportage over de gemeenten zonder vuurwerkvrije zones in Limburg. 

Aanleiding 
Onderzoekbureau Toponderzoek is op 13 januari 2020 een onderzoek gestart naar vuurwerk. In 

Nederland is een discussie gaande over vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Zowel de politiek als de 

publieke opinie ontfermen zich over deze discussie. Voorstanders van vuurwerk pleiten dat vuurwerk 

een traditie is die in stand moet worden gehouden, terwijl tegenstanders het gevaar en de overlast 

voor mens en dier benadrukken. Ook zijn er alternatieven, zoals vuurwerkvrije zones of een centrale 

vuurwerkshow. Dit roept echter vraagtekens op. Hoe denken Limburgers hierover? Toponderzoek is 

benieuwd naar dé mening van Limburgers over vuurwerk.  

Methode  
Ruim 10.204 deelnemers van de Limburgse Tipburgerpanels spraken zich uit over het thema 

vuurwerk in een korte enquête van circa 10 minuten. Vanaf 14 januari 2020 tot en met 30 januari 

2020 zijn panelleden en burgers benaderd voor het onderzoek. Alle 31 Limburgse gemeenten hebben 

een onafhankelijk Tipburgerpanel, waarin burgers zich periodiek kunnen uitspreken over lokale en 

actuele onderwerpen. De deelnemers van de Limburgse Tipburgerpanels zijn aangeschreven en 

hebben ook eenmaal een herinnering ontvangen over het vuurwerkonderzoek. Daarnaast hebben 

burgers via diverse platforms zoals Facebook en de online portals van De Limburger, de mogelijkheid 

gekregen om deel te nemen middels een openbare hyperlink. In de enquête komen thema’s aanbod 

zoals het afsteken van vuurwerk, het instellen van een vuurwerkverbod, vuurwerkvrije zones, 

gemeentelijke maatregelen en de ideale jaarwisseling.  

Betrouwbaarheid  
Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te garanderen, zijn enkele aanvullende gegevens 

gevraagd aan de deelnemers. Geslacht, leeftijd en woonplaats zijn hierbij van belang. Deze 

demografische factoren zijn vergeleken met de populatie. Het onderzoek vormt een verkleinde 

afspiegeling van de werkelijkheid,  

Het rapport bestaat uit drie onderdelen; 

• Totaalrapportage over vuurwerk in Limburg; 

• Deelrapportage over gemeenten zonder vuurwerkvrije zones in Limburg (dit document); 

• Deelrapportage over gemeenten met vuurwerkvrije zone(s) in Limburg. 

De uitkomsten van de gemeentelijke onderzoeken zijn ook beschikbaar voor onderstaande 

gemeenten;  

Beek, Beekdaelen, Beesel Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-

Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en 

Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, 

Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert. 
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Toponderzoek 
Toponderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat periodieke raadplegingen uitvoert via 

onder andere Tipburgerpanels. Op dit moment heeft Toponderzoek 67 burgerpanels in heel 

Nederland, waaronder in alle gemeenten in Limburg. Toponderzoek is aangesloten bij de Markt 

Onderzoek Associatie (MOA).  

Op eigen initiatief voert Toponderzoek raadplegers uit over onder andere duurzaamheid en 

profilering. Deze worden later in 2020 verzonden naar de Tipburgerpanels. Indien u op de hoogte 

wilt blijven hierover, meld u dan aan voor de Topletter. Dit kan door hier te klikken. Indien u deel 

wilt nemen aan een volgende raadpleger, meld u dan aan voor het Tipburgerpanel uit uw gemeente.  

2. Onderzoeksverantwoording 

Voor een uitgebreide onderzoeksverantwoording van de raadpleger over vuurwerk verwijzen we u 
graag naar de Totaalrapportage over vuurwerk in Limburg.  

3. Leeswijzer 

De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten. Hier kunnen 

spelfouten of andere taalfouten in voorkomen. 

In de samenvatting staan de resultaten in vogelvlucht. Aan het eind van elke alinea wordt verwezen 

naar het vraagnummer van de grafiek.  

Bij vijfpuntsschaal-vragen (zeer mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, zeer mee oneens) staat 

in de samenvattende tekst onder de grafiek de mediaan vermeld. De mediaan van een reeks is de 

middelste waarneming. De mediaan wordt berekend door de waardes van laag naar hoog te sorteren 

en vervolgens de middelste waarneming te pakken.  

Vraag 6, 7.2 en 10 zijn rankingvragen. Respondenten hebben een ranking aangebracht op 

verschillende antwoordmogelijkheden. Een leeswijzer voor deze grafieken is opgenomen in 

hoofdstuk 7. Bijlage 1: Leeswijzer Rankingvragen 

 

  

https://toponderzoek.nl/topletter/
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4. Samenvatting 

Vuurwerk in onze gemeente 
16% van de respondenten geeft in het onderzoek aan dat men, tijdens de afgelopen jaarwisseling, 

vuurwerk afgestoken heeft. De meerderheid (84%) van de respondenten geeft aan geen vuurwerk 

afgestoken te hebben tijdens de afgelopen jaarwisseling.  Vraag 1 

Bijna drie op de vier respondenten (73%) staat positief tegenover het instellen van een algeheel 

vuurwerkverbod in zijn/haar gemeente. Bijna één op de vijf respondenten (19%) geeft aan negatief 

tegenover een algeheel vuurwerkverbod in zijn/haar gemeente te staan. Vraag 2 

Respondenten die negatief tegenover een algeheel vuurwerkverbod in zijn/haar gemeente 

staan noemen ‘Vuurwerk is een traditie’ het vaakst als reden. Gevolgd door ‘vuurwerk is leuk 

om naar te kijken’ en dat beter de echte overlast aangepakt kan worden in plaats van een 

algeheel vuurwerkverbod. Vraag 2.1  

Respondenten die positief tegenover een algeheel vuurwerkverbod in zijn/haar gemeente 

staan noemen ‘Mensen en dieren hebben minder overlast’ het vaakst als reden. Gevolgd 

door dat vuurwerk gevaarlijk is en dat een algeheel vuurwerkverbod beter is voor het milieu. 
Vraag 2.2 

Wanneer gevraagd wordt naar hoe respondenten denken over de afsteektijden dan geeft de helft 

van de respondenten (50%) aan dat de afsteektijden korter mogen. 22% vindt de huidige 

afsteektijden prima en een kleine groep respondenten (3%) vindt dat de afsteektijden langer zouden 

mogen. Ook benoemt 22% een andere denkwijze over de afsteektijden. Vraag 3  

Eén op de tien respondenten (11%) vindt dat de afsteektijden voldoende gehandhaafd worden in 

zijn/haar gemeente. Een vergelijkbare groep respondenten (9%) geeft aan neutraal te zijn bij deze 

vraag. De meerderheid van de respondenten (70%) vindt dat de afsteektijden onvoldoende worden 

gehandhaafd in zijn of haar gemeente. Vraag 4 

Vuurwerkoverlast  
26% van de respondenten geeft aan geen overlast van vuurwerk te hebben ervaren tijdens de 

afgelopen jaarwisseling in zijn of haar gemeente. De meerderheid van de respondenten (68%) geeft 

aan een beetje of veel overlast van vuurwerk te hebben ervaren tijdens de afgelopen jaarwisseling in 

zijn of haar gemeente. Vraag 5  

Respondenten die aangaven overlast van vuurwerk te hebben ervaren tijdens de afgelopen 

jaarwisseling in zijn of haar gemeente, noemen het vaakst geluidsoverlast. Ook wordt door 

meer dan de helft van de respondenten ‘Overlast voor (huis)dieren’, ‘Onrust en 

schrikreacties’ en ‘Afval en rommel op straat’ genoemd. Vraag 5.1  

Aan de respondenten die overlast van vuurwerk hebben ervaren is gevraagd of men melding 

heeft gedaan van de vuurwerkoverlast. De meerderheid van de respondenten (87%) geeft 

aan geen melding te hebben gedaan van vuurwerkoverlast. 13% geeft aan wel melding van 

vuurwerkoverlast te hebben gedaan. Vraag 5.2 
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Bij de zesde vraag in het onderzoek is gevraagd welke maatregelen het best genomen kunnen 

worden om eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen. Respondenten konden hierbij een top 5 

aangeven. De maatregel die het vaakst terug is gekomen in de top 5 is de maatregel: ‘Meer 

handhaving’. De maatregel die het vaakst op de eerste plek in de top 5 is gezet is: ‘Algeheel 

vuurwerkverbod op het afsteken van vuurwerk’. De maatregel met het laagste gemiddelde is de 

maatregel: ‘Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente’. Vraag 6 

Vuurwerkvrije zones 
De meerderheid van de respondenten (61%) staat positief tegenover het instellen van een 

vuurwerkvrije zone in zijn of haar gemeente. Eén op de vijf respondenten (21%) staat negatief 

tegenover het instellen van een vuurwerkvrije zone in zijn of haar gemeente. Vraag 7  

Daarbij is uitgevraagd welke gebieden men zou willen aanwijzen als vuurwerkvrije zone. De 

meest genoemde plekken zijn; woonwijken en het centrum. Vraag 7.1 

De beste manier om vuurwerkvrije zones onder de aandacht te brengen is volgens 

respondenten via internet en sociale media. De antwoorden ‘Via borden bij de betreffende 

zones’ en ‘Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen’ komen ook naar 

voren. Vraag 7.2  

Vuurwerkshow 
60% van de respondent vindt dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou 

moeten worden. 28% van de respondenten vindt niet dat er in de gemeente een centrale 

vuurwerkshow georganiseerd zou moeten worden. Vraag 8 

Ideale jaarwisseling 
De meerderheid van de respondenten (43%) geeft aan dat één grote centrale vuurwerkshow per 

dorpskern de ideale jaarwisseling zou zijn. 23% van de respondenten geeft aan dat in hun ideale 

jaarwisseling helemaal geen vuurwerk voorkomt, en 16% van de respondenten geeft aan dat het zelf 

afsteken van vuurwerk in de eigen straat juist voor hen de ideale jaarwisseling betekent. Vraag 9  

 

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek van Toponderzoek, onder de inwoners van gemeenten zonder 

vuurwerkvrije zon(s) in Limburg, waarbij 8773 deelnemers zijn geraadpleegd. 
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5. 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. 

 
Bij vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 15,8% van de 
respondenten dat men vuurwerk heeft afgestoken. 14,5% van de respondenten geeft aan 
siervuurwerk te hebben afgestoken, 5,5% daarvan heeft ook knalvuurwerk afgestoken tijdens de 
afgelopen jaarwisseling. 84,1% van de respondenten geeft aan geen vuurwerk afgestoken te hebben 
tijdens de afgelopen jaarwisseling.  
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 26. 
  

9,0%

0,4%

0,2%

5,5%

0,7%

84,1%

0,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, siervuurwerk

Ja, licht knalvuurwerk

Ja, zwaar knalvuurwerk

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

Ja, ander soort vuurwerk

Nee

Weet niet

1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?
(n=8727)
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Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze 
gemeente?" antwoordt in totaal 72,9% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 
19,4% van de respondenten: "(zeer) negatief". 7,1% van de respondenten geeft aan neutraal te zijn 
bij deze vraag. Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief". 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 26.  

57,1%

15,8%

7,1%

7,4%

12,0%

0,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer positief

Positief

Neutraal

Negatief

Zeer negatief

Weet niet

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

(n=8661)
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Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel 
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top drie naar voren: 
1. Vuurwerk is een traditie (71,5%) 
2. Het is leuk om naar te kijken (56,8%) 
3. Je kunt beter echte overlast aanpakken (47,7%)  
 
10% van de respondenten benoemt een andere reden. Deze genoemde redenen zijn te lezen bij de 
toelichtingen later in deze rapportage.  
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 57. 
 

71,5%

30,4%

56,8%

20,0%

47,7%

35,0%

39,1%

10,0%

0,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vuurwerk is een traditie

Het is leuk om af te steken

Het is leuk om naar te kijken

De verkoop van vuurwerk is goed voor de
economie

Je kunt beter echte overlast aanpakken

Verbod is een inperking van vrijheid

Verbod is lastig te handhaven

Anders

Weet niet

2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een 
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?

(Meerdere antwoorden mogelijk) (n=1685)

Vraag 2.1 is gesteld aan alle respondenten die bij vraag 2 hebben aangegeven (zeer) negatief 

tegenover een vuurwerkverbod in de gehele gemeente te staan. 
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Aan de hand van vraag "2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel 
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top drie naar voren: 
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (93,2%) 
2. Vuurwerk is gevaarlijk (71,7%) 
3. Beter voor het milieu (70,3%) 
 
6,8% van de respondenten benoemt een andere reden. Deze genoemde redenen zijn te lezen bij de 
toelichtingen later in deze rapportage. 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 65. 
 
 
 
 
  

93,2%

70,3%

66,4%

71,7%

40,2%

31,3%

6,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mensen en dieren hebben minder overlast

Beter voor het milieu

Minder rommel en afval op straat

Vuurwerk is gevaarlijk

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

Vuurwerk is zonde van het geld

Anders

2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een 
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?

(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=6313)

Vraag 2.2 is gesteld aan alle respondenten die bij vraag 2 hebben aangegeven (zeer) positief 

tegenover een vuurwerkverbod in de gehele gemeente te staan. 
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Op 31 december mag er in heel Nederland van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk af worden 
gestoken. Op het afsteken van (legaal) vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden staat een boete 
van honderd euro. 

 
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 50,2% van de 
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter". 21,8% vindt de afsteektijden in zijn of haar 
gemeente prima. Daarnaast geeft 3,1% van de respondenten aan dat de afsteektijden langer mogen.  
 
22,5% van de respondenten benoemt een andere optie. Deze genoemde opties zijn te lezen bij de 
toelichtingen later in deze rapportage.  
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 83. 
 
 
 
 
  

21,8%

50,2%

3,1%

22,5%

2,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dit is prima

Dit mag wat mij betreft korter

Dit mag wat mij betreft langer

Andere optie

Weet niet

3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?
(n=8502)
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10,8% van de respondenten vindt dat de afsteektijden (zeer) voldoende worden gehandhaafd in zijn 
of haar gemeente. In totaal antwoordt vindt 70,1% van de respondenten dat de afsteektijden (zeer) 
onvoldoende worden gehandhaafd in zijn of haar gemeente. 9,4% van de respondenten geeft aan 
neutraal te zijn bij deze vraag. Het middelste antwoord (mediaan) is: "Onvoldoende". 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 123. 
 
 
  

4,5%

6,3%

9,4%

27,1%

43,0%

9,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer voldoende

Voldoende

Neutraal

Onvoldoende

Zeer onvoldoende

Weet niet

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

(n=8512)



 
 

13 
 

Vuurwerkoverlast 
Hoewel voor de ene bewoner vuurwerk een genot is, kan de ander overlast ervaren. 

 
25,5% van de respondenten geeft aan geen overlast van vuurwerk te hebben ervaren tijdens de 
afgelopen jaarwisseling in zijn of haar gemeente. 67,7% van de respondenten geeft aan een beetje of 
veel overlast van vuurwerk te hebben ervaren tijdens de afgelopen jaarwisseling in zijn of haar 
gemeente. 5,8% van de respondenten geeft aan neutraal te zijn bij deze vraag.  
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 145. 
 
 
  

11,8%

13,7%

5,8%

25,8%

41,9%

1,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nee, helemaal niet

Nee, niet echt

Neutraal

Ja, een beetje

Ja, veel

Weet niet

5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad 
van vuurwerk in onze gemeente?

(n=8490)
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Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de 
volgende top drie naar voren: 
1. Geluidsoverlast (86,3%) 
2. Overlast voor (huis)dieren (61,3%) 
3. Onrust en schrikreacties (56,1%)  
 
6,6% van de respondenten benoemt een andere vorm van overlast. Deze genoemde andere vormen 
van overlast zijn te lezen bij de toelichtingen later in deze rapportage. 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 175. 
 
 
 
 
  

86,3%

52,2%

61,3%

30,2%

13,4%

32,4%

56,1%

6,6%

0,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Geluidsoverlast

Afval en rommel op straat

Overlast voor (huis)dieren

Milieuoverlast

Schade aan bezittingen

Stank- en rookoverlast

Onrust en schrikreacties

Andere vorm van overlast

Weet niet

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

(n=5742)

Vraag 5.1 is gesteld aan alle respondenten die bij vraag 5 hebben aangegeven de afgelopen 

jaarwisseling last te hebben gehad van overlast. 
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87,1% van de respondenten die vuurwerkoverlast heeft ervaren, geeft aan geen melding te hebben 
gedaan van vuurwerkoverlast. 12,6% van de respondenten die vuurwerkoverlast hebben ervaren 
heeft melding gedaan van de vuurwerkoverlast.  
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 187. 
 
 
 
 
  

87%

4%

5%

2%

3%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nee

Ja, bij de politie

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

Ja, bij de gemeente

Ja, ergens anders

Weet niet

5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van 
vuurwerkoverlast?

(n=5726)

Vraag 5.2 is gesteld aan alle respondenten die bij vraag 5 hebben aangegeven de afgelopen 

jaarwisseling last te hebben gehad van overlast. 
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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 ranking gewist.) 
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Een leeswijzer voor onderstaande grafiek is opgenomen in Bijlage 1: Leeswijzer rankingvragen. 
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Maatregel 1 2 3 4 5 Totaal Gemiddelde 

6.1 De gemeente dient geen 
maatregelen te nemen, er is geen 
overlast 

5,3% 0,8% 0,8% 0,3% 0,5% 7,7% 5,7 

6.2 Afsteektijden (verder) beperken 9,1% 5,4% 5,8% 4,4% 4,6% 29,4% 5,0 

6.3 Algeheel verbod op het afsteken van 
vuurwerk 

31,1% 8,6% 4,4% 2,2% 2,0% 48,4% 3,9 

6.4 Algeheel verbod op 
consumentenvuurwerk 

14,4% 20,3% 6,5% 3,2% 3,2% 47,5% 4,2 

6.5 Algeheel verbod voor alle 
soorten vuurwerk (ook vuurwerkshows) 

2,7% 3,0% 5,2% 2,0% 1,7% 14,5% 5,5 

6.6 Een publieks vuurwerkshow om 
00.00 uur op een centrale plek in de 
gemeente 

19,3% 17,4% 12,1% 5,4% 4,8% 59,0% 3,8 

6.7 Hogere boetes, strengere straffen 5,1% 13,6% 17,9% 12,5% 6,8% 55,9% 4,3 

6.8 Meer handhaving 8,3% 14,6% 18,5% 13,8% 9,1% 64,3% 4,1 

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

2,0% 4,3% 6,5% 5,9% 5,9% 24,7% 5,4 

6.10 Verhoging van de aankoopleeftijd 
naar 25 jaar 

1,0% 2,4% 4,3% 4,4% 5,2% 17,4% 5,6 

6.11 Andere maatregel 1,2% 1,1% 1,3% 1,0% 1,2% 5,8% 5,8 

 
 
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 naar voren op basis van 
gemiddelde scores: 

1. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,8) 
2. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (3,9) 
3. Meer handhaving (4,1) 
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,2) 
5. Hogere boetes, strengere straffen (4,3) 

 
Wanneer we kijken naar hoe vaak een antwoord op de eerste plaats is gezet in de top 5 dan komt de 
volgende top vijf naar voren: 

1. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (31,1%) 
2. Een publieks vuurwerkverbod om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (19,3%) 
3. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (14,4%) 
4. Afsteektijden (verder) beperken (9,1%) 
5. Meer handhaving (8,3%) 

 
Wanneer we kijken naar hoe vaak een antwoord in de top 5 is genoemd dan komt de volgende top 
vijf naar voren: 

1. Meer handhaving (64,3%) 
2. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (59%) 
3. Hogere boetes, strengere straffen (55,9%) 
4. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (48,4%) 
5. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (47,5%) 

 
Zie toelichtingen vanaf pagina 205. 
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Vuurwerkvrije zones 
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. 

 
60,4% van de respondenten staat (zeer) positief tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in 
zijn of haar gemeente. In totaal antwoordt 20,6% van de respondenten met: "(zeer) negatief". 15,1% 
van de respondenten is neutraal in deze vraag. Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief". 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 225. 
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7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije 
zones in onze gemeente?

(n=8199)
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7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen? 

(n=4779) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Woordenwolk vraag 7.1. 

Als de inwoners van Limburg de vraag “Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen 
wijzen?” mogen beantwoorden, komen diverse antwoorden naar voren.  
 

55% van de respondenten heeft een gebied genoemd dat men als vuurwerkvrije zone aan zou willen 

wijzen. 30% van de respondenten geeft aan geen suggesties te hebben en 15% van de respondenten 

weet het niet.  

Figuur 1 geeft een overzicht van de woorden die minimaal twee keer genoemd worden. Hoe groter 
het woord, hoe vaker het is genoemd door de deelnemers aan het onderzoek.  
 
Zie alle suggesties vanaf pagina 249.  

Vraag 7.1 is gesteld aan alle respondenten die bij vraag 7 hebben aangegeven (zeer) positief 

tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones te staan. 
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Manier 1 2 3 Totaal Gemiddelde 

7.2.1 Via internet en sociale media 48,3% 16,9% 13,7% 78,9% 2,1 

7.2.2 Via lokale radio 2,0% 8,8% 4,7% 15,5% 3,7 

7.2.3 Via borden bij de betreffende zones 29,1% 29,1% 14,8% 73,1% 2,4 

7.2.4 Via plattegronden op posters die in de 
stad worden opgehangen 

7,9% 17,9% 21,5% 47,4% 3,2 

7.2.5 Via raamposters 1,5% 5,7% 9,2% 16,4% 3,7 

7.2.6 Via een artikel in de (lokale) krant 8,6% 13,5% 18,3% 40,4% 3,3 

7.2.7 Andere manier 2,3% 0,9% 1,5% 4,7% 3,9 
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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.)

3,0 2,0 1,0

(n=4532)

Een leeswijzer voor onderstaande grafiek is opgenomen in Bijlage 1: Leeswijzer rankingvragen. 
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Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de 
aandacht te brengen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren: 

1. Via internet en sociale media (2,1) 
2. Via borden bij de betreffende zones (2,4) 
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,2) 

 
Top 3 vaakst op 1: 

1. Via internet en sociale media (48,3%) 
2. Via borden bij de betreffende zones (29,1%)  
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (7,9%) 

 
Top 3 vaakst in top 3: 

1. Via internet en sociale media (78,9%) 
2. Via borden bij de betreffende zones (73,1%) 
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (47,4%) 

 
Zie toelichtingen vanaf pagina 315. 
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Centrale vuurwerkshow 
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd. 

 
60,4% van de respondenten vindt dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd 
zou moeten worden. 28,4% vindt van niet. 11,2% geeft aan het niet te weten. 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 322. 
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Ideale jaarwisseling 

 
Bij vraag 9 hebben respondenten hun ideale jaarwisseling aan gegeven, de volgende top 5 komt naar 
voren: 

1. Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon (43,3%) 
2. Helemaal geen vuurwerk (23,3%) 
3. Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat (16,3%) 
4. Speciale vuurwerkzones binnen de gemeente waar je wel mag afsteken, verder niet (8,3%) 
5. Het instellen van een of meerdere vuurwerkvrije zones (3,5%) 

 
4% van de respondenten benoemt een andere ideale jaarwisseling. Deze genoemde andere ideale 
jaarwisselingen zijn te lezen bij de toelichtingen later in deze rapportage. 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 354. 
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6. 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. 

 

  

https://toponderzoek.nl/topletter/
http://www.toponderzoek.com/
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7. Bijlage 1: Leeswijzer Rankingvragen 

Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.  
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8. Bijlage 2: Toelichtingen 

 

1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken? 
 
Ja, ander soort vuurwerk, namelijk: 
• (Kinder)vuurwerk 

• 1 Wensvuurpijl 

• Action spullie 

• Babypijltjes met de kinderen 

• Beetje kindervuurwerk 

• Carbid (3x) 

• Carbidschieten 

• Cat. 1 voor de kids 

• Centraal door gemeente 

• Centraal via de Gemeente 

• Drone show 

• Drones 

• Een vuurwerk show 

• Flikkersterren 

• Kanker dikke shells gr kyle wiersma 

• Kinder vuurwerk (2x) 

• Kinder vuurwerk / sterrenflikkers 

• Kinderpakker van de Lidl 

• Kindervuurwerk (16x) 

• Kindervuurwerk met mijn zoontje 

• Kindervuurwerk, sterretjes en knalerwten 

• Knal en sier 

• Knal erwten, sterren flikkers 

• Met mijn zoon kindervuurwerk gekocht bij de 
Aldi 

• Oud noodvuurwerk van de boot (zeezeilen) 

• Sier 

• Sterrenflikkers 

• Sterretjes (7x) 

• Sterretjes voor kinderen 

• Was niet thuis 

• Wenspijl 
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Toelichting 
Ja, siervuurwerk • 1 mooie pot siervuurwerk net na 12 uur 

• 2 wenspijlen ! 

• Achter ons huis in de tuin, toeziend op onze zoon van 15. Dit ter 
voorkoming van hele dag door het dorp slenteren en overal maar vuurwerk 
afsteken. 

• Een paar kinder knalerwten, zover je dat echt vuurwerk kunt noemen. En 
wat licht knalvuurwerk. Voornamelijk siervuurwerk in de tuin afgestoken. 

• Enkele sierpotten en enkele vuurpijlen, ik twijfel of deze simpelweg vallen 
onder siervuurwerk. 

• In siervuurwerk zit veel knal verwerkt. Vooral de grote potten. Zeker 
behouden. 

• Knalvuur werk is al wel en vooraf ener ook nog na niet goed voor de dieren 

• Mijn zoontje vindt het leuk, dus een kinderpakketje vuurwerk gehaald. ik 
ben er eigenlijk zelf nooit gek op geweest. hoewel ik siervuurwerk wel mooi 
vindt om te zien. maar moet wel door de juiste mensen worden afgestoken. 

• Mooi sier vuurwerk kun je naar kijken...knal vuurwerk alleen maar doof van 
worden 

• Siervuurwerk gaat gepaard met een lichte knal.Die grote bommen mogen 
van mij verboden worden. 
 

Ja, licht 
knalvuurwerk 

• Ik zelf niet, maar mijn man en kinderen, en vrienden wel 
 

Ja, zowel knal- 
als siervuurwerk 

• Alleen cakes, waar eerst met een knal het siervuurwerk de lucht in schiet. 

• Alles gekocht via een winkel. Dus geen illegaal vuurwerk 

• Als vuurwerkliefhebber (zoals zovelen, maar dit terzijde) pur sang heb ik 
meer siervuurwerk dan knalvuurwerk afgestoken, maar knalvuurwerk hoort 
er bijvoorbeeld dat luttele uurtje tussen 0:00-1:00 uur -onlosmakelijk 
verbonden met de traditie om het nieuwe jaar letterlijk en figuurlijk in te 
luiden- gewóón bij. 

• Heel weinig 

• Ik hou van vuurwerk afsteken 

• Knalvuurwerk door de kinderen (van dat aldi spul) 

• Licht knalvuurwerk maar vooral siervuurwerk. 
Potten, geen pijlen 

• Licht vuurwerk 

• M'et kinderen en kleinkinderen 

• Met verstand 

• Mijn man en zoon samen met kennisen. Ik zelf hou niet van vuurwerk, ben 
er zelfs bang voor. Alleen het siervuurwerk dat bv. heel groots door 
gemeente wordt afgestoken. Op 15 augustus (St.Marie) is dat bv. altijd 
boven zee in Salou. Dat is wel prachtig. 

• Persoonlijk geen vuurwerk afgestoken.  Wel mijn kinderen 
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• Vuurwerk verbieden is onzin, de échte overlast voorkom je daar niet 

mee.Pak mensen aan die toch al rotzooi willen schoppen. En daarbij: ik 
ervaar het hele jaar door zeer veel overlast van: barbeque's, (6 maanden 
per jaar) stinkende en protesterende boeren, stinkende fabrieken, veel te 
hard rijdende auto's in mijn 30 km straat, bakken en bakken hondenstront, 
keiharde muziek (ook op doordeweekse avonden buiten de vakantie), 
stakende leraren, corrupte politici, bestuurders en ondernemers, 
crimininaliteit die niet wordt bestreden en zorgcowboys die zelfs worden 
gestimuleerd om te frauderen, een belastingdienst die ons besodemieterd 
etc. etc. Misschien zou het zinvol zijn om eens échte prioriteiten te gaan 
stellen. Want die ophef over een beetje vuurwerk één keer per jaar is 
natuurlijk een geweldige bliksemafleider om de grote problemen niet aan 
te hoeven pakken. Succes verder! 
 

Ja, ander soort 
vuurwerk, 
namelijk: 

• Drone show doen ze in Japan en China ook 

• Ik neem aan dat een vuurpijl niet onder siervuurwerk valt. De enquête is 
daarom niet volledig. Ik mis de categorie vuurpijl. 

• Vervuilend en gevaarlijk 

• Voor het zeezeilen is er vuurwerk aan boord om in geval van nood de 
aandacht te trekken van andere schepen. Om de zoveel jaar moet deze 
vervangen worden. Heb het oude vuurwerk dit jaar getest om te oefenen. 

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

Nee • 75 jaar en nog nooit 1 cent aan vuurwerk 
Uitgegeven 

• A.U.B 
GEEN VUURWERK. 
WORDT IEDER JAAR  MEER 
LIEVER EEN GEZAMELIJK MET EEN HAPJE EN DRANKJE. 
SAMEN MET HET DORP HET NIEUWE JAAR IN LUIDEN. 
GEEN IS OOK GOED MAAR NIET HIER EEN BOM DAAR EEN KNAL. 
VOOR DE DIETEN IS BETER GEEN. 

• Afschaffen die rotzooi. 

• Al dat vuurwerk is gevaarlijk, slecht voor het milieu, kost veel geld, slecht 
voor dieren en ouderen en geeft een hoop rommel. 

• Al ruim 30 jaar tegenstander van vuurwerk vanwege de extreme milieu 
belasting en gevaren 

• Alleen toegekeken in eigen straat. 

• Andere jaren steek ik wel vuurwerk af, maar afgelopen oud op nieuw 
toevallig niet. 

• Angst 

• Ben absoluut geen voorstander van vuurwerk 

• Ben bang van vuurwerk en het misbruik ervan. 

• Ben ik in 2017 mee gestopt. 

• Ben niet met vuurwerk opgegroeid en heb het ook niet aan mijn kinderen 
doorgegeven. Zonde van het geld en overlast voor anderen. 

• Ben tegen vuurwerk. 

• Ben zeer tegen vuurwerk, vanwege geluidsoverlast en milieu vervuiling 
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• Besteed ik geen geld aan. 

• Bij besteden nooit geld aan vuurwerk. 

• Bij ons in de straat heeft niemand vuurwerk afgestoken. 

• Daar geef ik geen geld aan uit. 

• Daar heb ik nog nooit 1 cent aan uitgegeven. 

• Daar willen wij geen geld  aan verspillen;(ER zijn Betere Doelen! 

• De extra harden knallers moeten niet zijn 

• Denk eens aan al die mensen met klachten aan luchtwegen en/of longen. 
Die kunnen minstens twee dagen niet naar buiten vanwege de enorme 
luchtvervuiling die hiermee gepaart gaat. Die is vele malen groter dan het 
verschil dat we menen in te lopen door de auto's naar een snelheid van 100 
km terug te brengen. Tel daarbij op de angst bij dieren en vele,vele mensen 
met angst voor die rotzooi. En spreek me niet over traditie. Sommige 
tradities zijn er om afgeschaft te worden. Dit is de  eerste. 

• Dit hebben we nooit gedaan 

• Doe ik beslist niet aan mee. 

• Door de co2 verhoging is deze traditie uit de tijd. 

• Er gebeuren te veel ongelukken (2x) 

• Er was al genoeg te zien en we hebben nooit vuurwerk afgestoken. 

• Er was een show georganiseerd door complex en noon 

• Ga niet overbodig het milieu belasten en dieren (vogels) verjagen. 

• Geef daar geen geld aan uit. Is sowieso gevaarlijk. 

• Geef geld liever uit aan gede doelen dan aan vuurwerk 

• Geef hier geen geld aan uit 

• Geeft naast overlast en letselgevaar voor mij en anderen ook een 
ongezonde lucht,vervuiling op straat etc met risico van vallende brandende 
voorwerpen op daken voertuigen en personen. en niet te vergeten onze 
huisdieren 

• Geen behoefte aan 

• Geen belangstelling voor 

• Geen geld 

• Geen geld voor en als ik al geld had kocht ik misschien hooguit een beetje 
siervuurwerk. 

• Gekeken 

• Geld verspilling en mijn honden zijn panisch voor vuurwek 

• Geniet van het siervuurwerk maar heb er zelf geen cent voor over. 

• Gevaarlijk en luchtverontreiniging 

• Gevaarlijk, slecht voor het milieu  en zonde van het geld 

• Gewerkt 

• Gezien de slechte ervaringen vertrekken wij sinds 2 jaar heel bewust naar 
elders tussen kerst en komen 02 jan. terug 

• Gezien mijn leeftijd niet meer van toepassing. 

• Gooi hier mijn geld niet aan uit. 

• Heb dieren 

• Heb hier nog noooit een cent aan uitgegeven 

• Helemaal geen vuurwerk,met een laser zijn mooie afbeeldingen tezien. 
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• Het is belachelijk de hele wereld staat op zijn kop van wege stikstof en met 

oud en nieuw is heel nederland blauw van de fosfor tegek voor woorden 
dan heb ik het nog niet over de dieren dus verbieden dat zooitje  
G.Verlinden 

• Het is rot voor milieu, mensen en dieren. 

• Het is zonde van het geld,geef het maar aan de verzorgingshuizen 

• Het moet totaal verboden worden. 

• Hier geef ik geen geld aan uit 

• Ik ben absoluut tegen vuurwerk. Veel te gevaarlijk, en de troep wordt niet 
of heel slecht opgeruimd. Milieuvervuiling. 

• Ik ben tegen vuurwerk omdat het gevaarlijk is 

• Ik doe niet mee aan dit gebeuren dat erge luchtverontreiniging, 
lawaaihinder, angst en gevaar (tientallen ernstige verwondingen) 
veroorzaakt. 

• Ik ga ervan uit dat flikkersterren niet onder vuurwerk vallen... 

• Ik haar vuurwerk. Dieren weten niet waar zij het zoeken moeten. Ze kijken 
je aan alsof wij het schuld zijn. 

• Ik haat vuurwerk het is veel te duur en heeft geen meerwaarde boor mijn 
lebensgeluk 

• Ik heb astma 

• Ik heb gewerkt met oud en nieuw (brandweer) 

• Ik heb honden die gigantisch bang zijn voor vuurwerk. (2x) 

• Ik heb honden, die zijn bang voor vuurwerk. bovendien vind ik het 
geldverkwisting. 

• Ik heb nog nooit één stukje vuurwerk afgeschoten. Zelfs vroeger thuis mijn 
broers en zus ook niet. 

• Ik heb nog nooit in mijn leven vuurwerk afgestoken en een leeftijd bereikt 
waarop ik kan zeggen dat het afsteken van vuurwerk GEEN traditie is. In de 
vijftiger jaren was er in de gemeente waarin ik woonde alleen een vuurwerk 
op één plek, afgestoken door beroeps. Prachtig en veilig. 

• Ik heb nog nooit van mijn leven vuurwerk gekocht en/of afgestoken 

• Ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken en zal dat ook nooit doen 

• Ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken. 

• Ik heb nooit de behoefte gehad hiermee aan de slag te gaan omdat ik jaren 
geleden al de gevaren en de gevolgen van het afsteken zag 

• Ik heb paarden, hond en katten en zie de angst ieder jaar weer.  Daarnaast 
ben ik er zelf ook bang voor,  vooral die harde knallen. 

• Ik heb totaal niets met vuurwerk,vind het geldverspilling. 

• Ik heb wensballonnen opgelaten 

• IK hou er niet van, veel te gevaarlijk. 

• Ik hou niet van de dagenlange herrie en de vervuiling. 

• Ik hou niet van vuurwerk, het maakt dieren doodsbang, veroorzaakt fijnstof 
en wat de denken van oorlogsslachtoffers en vluchtelingen die 
oorlogsgeweld ontvlucht zijn. Vuurwerk is traumatiserend. En de rommel 
ligt nu op 14 januari nog steeds op de stoep en op straat. Er is geen / veel te 
weinig controle op. 

• Ik houd niet van vuurwerk 

• Ik niet, maar andere wel van mijn groep 

• Ik steek al een aantal jaar geen vuurwerk meer af. Zonde van het geld. 

• Ik steek NOOIT vuurwerk af 

• Ik steek nooit vuurwerk af. 
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• Ik steek nooit vuurwerk af. Maar vind het wel mooi en het hoort erbij. 
Misschien op enkele centrale punten in onze gemeente 

• Ik vierde mijn oud en nieuw op een flar in nijmege  dus vuurwerk zat er dit 
jaar nier in 

• Ik vind er niks aan 

• Ik vind het geldverspilling 

• Ik vind het persoonlijk zonde van mijn geld, maar geniet wel van vuurwerk 
dat afgestoken wordt. Het hoort gewoon bij de jaarwisseling, maar wel op 
een normale manier en niet met al die illigale (harde) rotzooi. 

• Ik vind het te gevaarlijk. Ben bang. Ze gooien het naar je toe. Ik durf de deur 
niet uit om te gaan  kijken. 

• Ik vind het weggegooid geld en kan genieten van het vuurwerk van 
anderen. 

• Ik vind het zonde van het geld en ik weet dat veel mensen en dieren last 
hebben van dit "fenomeen". 

• Ik vind vuurwerk geld verspilling alles da afgestoken word moet ook nog 
opgeruimd worden niemand gezien om 12 uur op 1 januari en al die 
slachtoffers kost ook veel geld terwijl ze het zelf doen 

• Ik vind vuurwerk milieuvervuiling en zie het als geluidsoverlast, daarnaast 
vind ik het gevaarlijk en zielig voor vogels, honden en katten 

• Ik was in het buitenland 

• Ik was oudejaarsavond in het buitenland 

• Is mij te duur 

• Is nu zodanig uitgebreid door de wensen van de gebruiker het risico ook is, 
zonder er over na te denken, mee gegroeid! 

• Is veel te gevaarlijk. 

• Ivm eigen (hulp)hond 

• Je kunt het geld net zo goed in de kachel gooien, dan heb je er tenminste 
nog iets warmte van 

• Kan mijn geld beter aan andere dingen besteden 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 
december dag in dag uit jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 

• Mijn partner houd van vuurwerk en hij heeft alleen siervuurwerk 
afgestoken. 

• Mijn vrouw moet om 6 uur uit bed voor te werken. 

• Milieuvervuiling in veel opzichten, veel dieren hebben er enorme stress 
door. 

• Nee voor de dieren 

• Neemt risico's met zich mee ! O.a. letselschade aan ogen, handen, gehoor 
etc. etc. 

• Niet goed voor mens, dier en millieu 

• Nog nooit gedaan (2x) 

• Nooit gedaan 

• Nooit gedaan en liever niet als wél dat er vuurwerk mag afgestoken.of op 
een plek waar t aangewezen wordt 

• Nooit gedaan, maar heb er geen probleem mee. 

• Nooit gedaan, zo zijn we niet opgevoed. Laat dit aan deskundige over, 
anders vraag je om problemen. 

• Nooit omdat ik vroeger een pijl in mijn blouse vloog, 

• Normaal steek ik wel vuurwerk af maar dan sier potten alleen dit jaar heb ik 
het eens overgeslagen 
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• Omdat het niet leuk is ook voor mensen met dieren en de lucht vervuiling. 

• Ongelofelijk zonde van het geld, je terroriseert dieren en mensen met het 
knalvuurwerk en voor het geld 77 miljoen in NL had een heel afrikaanse 
land kinderen een jaar onderwijs kunnen geven 

• ONZE HOND IS ZEER BANG, ALLANG VOOR 31DECEMBER WAT DE JEUGD 
DAN AL KNALT,IK KRIJG HEM MET GEEN MOGELIJKHEID NAARBUITEN 

• Op mijn leeftijd kijk je alleen maar. 

• Op vakantie 

• Overlast voor mens en dier. 

• Overlast, troep op straat die niet helemaal verwijderd kan worden als je al 
opruimt. In de tuinen rond de “liefhebbers” veel ongevraagde plastic, 
papieren en onbestemde troep 

• Sinds 3 jaar niet meer afgestoken. Opruimen alléén al veel werk! 

• Steek al meer dan 30 jaar geen vuurwerk meer af. Voorheen alleen 
siervuurwerk en dan speciaal voor onze kinderen. 

• Te dichte mist 

• Te duur 

• Te gevaarlijk 

• Te gevaarlijk, te dom, te duur, te vervuilend voor de mensen, vervelend 
voor dieren en de rest van de natuur. 

• Te gevaarlijk, voor mij en omstanders (!!!!). 

• Te milieuvervuilend! 

• Teveel en tevroeg harde donderslagen. Baby's ouderen en dieren raken 
overstuur. Neem 1 vaste centrale plek. 

• Veel te slecht voor de gezondheid. 

• Vind het zonde van het hard verdiende geld. heel veel mensen zijn in nood 
daar kun je beter je geld aan besteden. 

• Vind ik geldverspilling, gevaarlijk, zeer onaangenaam voor katten en 
honden vanwege de geluidsoverlast  en bovendien slecht voor het milieu 

• Vind leuker om  naar te kijken 

• Vind.dit.zielig.voor.de.dieren 

• Vindt het er wel bijhoren, maar hond vindt het nogal spannend. 

• Vindt het in deze tijd met al die stikstof problemen  en gevaar voor mens en 
dier niet meer kunnen. En dan de zooi die je maanden later nog tegen komt 

• Vindt het verschrikkelijk wat er geschoten wordt 

• Voor de dieren die zo bang zijn en de kleine kinderen dat is verschrikkelijk 

• Voor mij hoeft niet. 

• Vroeger toen de kinderen  nog thuis waren... een klein beetje 

• Vuurwerk en alcohol gaan niet samen. Mijn inziens moet vuurwerk alleen 
door professionele mensen afgestoken worden, en dan op plaatsen waar 
het geen overlast aan auto's, huizen, mensen en dieren veroorzaakt. 

• Vuurwerk is niet gezond voor mens, dier en milieu (2x) 

• Waren op wintersport vanaf 29 december. 

• Was op vakantie en daar naar een grood vuurwerk gekeken wat door de 
overheid vergoed was. 

• We  kijken wel altijd graag buiten om 24.00 uur naar het siervuurwerk 

• Weggegooid geld, kun je anders besteden. 

• Weggegooid geld, vind het gevaarlijk en bovendien zijn er genoeg anderen 
geweest die mij en de dieren de stuipen op het lijf hebben gejaagd 
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• Wekt teveel ergernis en overlast. 
Heb met oud en nieuw eens met een nachtkijker in de lucht gekeken. 
Zouden meer mensen moeten doen. Je weet niet wat je ziet, allemaal 
vogels op de vlucht terwijl een vogel zicht slecht kan oriënteren en angstig 
wordt. 

• Wel hebben de kids paar flikkersterretjes afgestoken. 

• Wel hebben vrienden bij ons vuurwerk afgestoken. Zowel sier- als 
knalvuurwek 

• Wij hadden wel vuurwerk gekocht maar waren ziek. 

• Wij hebben niks met vuurwerk.Wij verheugen ons zelfs niet meer op 
jaarwisseling vanwege het vuurwerk. 

• Wij hebben samen net als 62% van onze bevolking die tegen iedere vorm 
van afsteken door consumenten zijn! 

• Wij houden niet van vuurwerk, te milieubelastend, en veel te gevaarlijk, en 
wij hebben huisdieren. 

• Wij steken geen vuurwerk af ivm onze dieren. 

• Wij vinden het zonde van het geld om dat de lucht in te knallen  . 

• Wij vinden vuurwerk afsteken door leken (en meestal na een aantal slokken 
op op Oudejaarsavond) gevaarlijk en onverantwoord. Uiteindelijk betaalt de 
belastingbetaler mee aan het ruimen van de rommel en het helen van de 
wonden. Beide zouden voor rekening van de gebruiker/afsteker moeten 
zijn. Verder zou vuurwerk verboden moeten worden met het oog op het 
milieu. Onnodige vervuiling in een desastreuze klimaatverandering. 

• Wij zijn ieder jaar op vakantie tijdens oud- en nieuw. 

• Woon tegenover de wijk de Passart, steken genoeg af 

• Xyz 

• Zelfs niet naar buiten gegaan om te kijken bang dat wij door jeugd werden 
bekogeld met zwaar knal vuurwerk 

• Zie het nut en/of plezier ervan niet in. 

• Zonde van al het geld 

• Zonde van het geld 

• Zonde van het geld  om me heen wordt veel knalvuurwerk afgestoken maar 
leven wel van de gemeente 

• Zonde van het geld,moest 3 keer zo duur zijn. 

• Zonde van het geld. 

• Zonde van mijn geld, en de honden hebben angst 

 

2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in 

onze gemeente? 

Toelichting 
Zeer 
positief 

• 1 ongevallen. 2 overlast 3 dieren die er tussen uit gaan en heel bang zijn die mag 
niet kunnen. 

• 1. Veel mensen storen zich aan het vuurwerk. 
2. De meerderheid stoort zich aan het vuurwerk. 
3. Vuurwerk is slecht voor de volksgezondheid. 
4. Dieren lijden onder het vuurwerk (angstige honden e.d.). 
5. Dat vuurwerk is zonde van het geld. 
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6. Groot professioneel vuurwerk is mooier. 
7. Jongeren en met name kinderen komen in aanraking met (illegaal) vuurwerk 

• Aangezien het escaleren van  in mijn ogen " criminele daden door onverlaten met 
een duidelijke afwijking in de boven kamer waarvan meestal onschuldige het 
slachtoffer worden , is een algeheel verbod helaas niet aan te ontkomen. 

• Absoluut per direct invoeren.  Niet enkel om overlast voor dier en mens te 
voorkomen maar zeker ook gezien de schade die wordt aangericht door 
moedwillige vernielingen . Ook om de CO2 uitstoot en de enorme troep op straat 
e.d. te verminderen is dit een enorm goed initiatief. 

• Afgelopen met overlast in de week voor nieuwjaar. Schade en vernielingen zijn dan 
verleden tijd. 

• Al vanaf oktober haast elke avond knalvuurwerk, onze hond reageert er angstig op. 

• Aléén vuurwerk afgestoken door een officiële instantie zoals ook gebeurt met 
koningsdag 

• Alle vuurwerk is gevaarlijk, alleen het gevaarniveau verschilt! 
Verder is het zeer milieubelastend, het zorgt voor dierenleed: onrust onder 
huisdieren, onder vogels en andere vrije dieren en het levert vieze afval op: heb op 
nieuwjaarsdag in de tuin vuurwerkrotzooi moeten opruimen. 

• Alleen bij een algeheel verbod is het mogelijk om te controleren en te handhaven 

• Alleen een deskundige organisatie 

• Alleen onder toezicht op een gemeenschappelijke plek bv een plein 

• Alleen siervuurwerk toestaan 

• Als er een algeheel vuurwerkverbod komt, zullen er toch nog sporadisch knallen te 
horen zijn. Wordt toch veel te weinig gecontroleerd. Heb zelfs nog knallen op 12 
januari gehoord. 

• Als het beperkt zou blijven tot alleen siervuurwerk en op oud-jaar zou ik het prima 
vinden. Mara niet wat nu gebeurt. 

• Alternatief: stel per dorpskern één zone in waar het wél mag (voor een zeer 
beperkte tijd en eigen risico). 

• Bij mij in de buurt door bewoners nauwelijks vuurwerk afgestoken, als het wél het 
geval was, alleen siervuurwerk door mensen buiten de wijk veel zwaar 
kanlvuurwerk, bijna alle vuilnisbakken opgeblazen, ontzettend veel rotzooi 
achtergelaten, kortom: afschaffen! 

• Bij mij in de buurt is er geknald tot 4.30uur. Er ligt overal vuurwerkrommel wat niet 
wordt opgeruimd. 

• Bij mij in de buurt werden bommen afgeschoten. Heel veel overlast qua geluid als 
troep die niet wordt opgeruimd. Als je knalvuurwerk en vuurpijlen gaat verbieden, 
hoe wil je dit handhaven. De politie is onderbezet en dit verboden vuurwerk is over 
de grens makkelijk te verkrijgen. Vandaar een algeheel vuurwerkverkoop. 

• Bij ons was het al maanden van te voren een oorlogsgebied, ik heb 2 honden en 
kon ze nog niet meer uitlaten, het honden uitlaat veldje lag bezaaid met vuurwerk 
resten prullenbakken waren opgeblazen met kon poepzakjes niet meer kwijt het 
was niet meer leuk, maar angstig en gespannen mijn honden kropen in een van 
angst durfde nog niet meer in buurt van raam te liggen lagen onder de tafel! 

• Blijft onverantwoordelijk gebruik, buiten tijden en met illegaal geïmporteerd 
vuurwerk. Zorgt voor stress voor mensen met mentale problemen zoals autisme en 
ptsd, wordt gebruikt om mensen en dieren te treiteren, zorgt voor schade aan 
veestapel, wild, huisdieren etc. creert lucht vervuilen gen los liggend afval met 
bijbehorende opruimkosten 

• Daar ik bekend ben met het PTSS syndroom en wat vuurwerk afsteken kan doen 
met mensen die niet professioneel zijn, ben ik voor een algeheel verbod op 
vuurwerk. 
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• Dat kan alleen bij voldoende toezicht op de naleving. 

• Dat knalvuurwerk ben ik ontzettend bang voor. Er wordt te veel misbruik gemaakt. 
Ik durf bijna niet de straat op. 

• De laatste jaarwisseling hebben we veel overlast gehad van echt harde knallen in 
de Jeneverbes. Bezoek kon door het rookgordijn lastig een parkeerplaats vinden, 
daar ook afgestoken werd op algemene parkeerplaatsen. 

• De overlast die je van vuurwerk hebt is niet normal veel. 

• De overlast van vuurwerk was al een maand bezig en dat kan echt niet en voor 
mens en dier echt niet te doen! 
Als mensen er niet meer mee om kunnen gaan kan er beter een verbod komen! 

• De overlast wordt elk jaar erger!! 

• De regel is nu dat het op bepaalde tijden mag. Maar het geknal begint al weken 
van te voren. Voor mensen met een oorlogsverleden en voor dieren is dit een 
drama!!! Als men zich aan de afsteektijden zou houden zou het niet zo'n probleem 
zijn. 

• Denk aan de dieren en het milieu 

• Denk ook eens aan astma en long patiënt.  Huisdieren en dan die troep achteraf. 
(2x) 

• Deze gemeente heeft genoeg last van andere vervuilers zoals laag overkomende 
vliegtuigen en Chemelot.  
Het lukt niet om zwerfafval op te ruimen en dan komt het vuurwerkafval er nog bij. 

• Dit is geen feest meer maar overleven zeker voor onze hond, en het kost ons verl 
nachtrust gedurende vele weken 

• Dit is geen vuurwerk meer, dit zijn bommen en trouwens Nieuwjaar hoort een 
feest te zijn waarbij geen doden of gewonden vallen. 

• Doe op een plaats siervuurwerk 

• Door gemeente georganiseerd vuurwerk steun ik wel. 

• Een algeheel verbod is kennelijk nodig, ook in onze gemeente is het afgelopen oud 
jaar door vandalisme uit de hand gelopen! 

• Een algeheel vuurwerk verbod is beter voor mens en dier, het milieu en is beter te 
handhaven. Trouwens diegene die vuurwerk afsteken menen dat ze alles mogen. 
Zolang en doden en gewonden vallen en hulpverleners worden aangevallen zeg ik 
stoppen met die handel. 

• Een door de Gemeente georganiseer siervuurwerkshow vind ik wel okee. 

• Een gedeeltelijk verbod is niet te handhaven. 

• Eindelijk rust mijn huisdieren ook 

• Enorme overlast in onze wijk vanaf 10 december t/m 10 januari 2020 

• Er moet een totaal verbod op alle vuurwerk komen en wel landelijk, dit om m.n. 
ons milieu en ook de dierenwereld te ontzien van een achterhaalde traditie. Door 
het vuurwerk komen er tonnen afval in het milieu terecht, plastics etc die er niet 
thuis horen. 

• Er vallen veel te veel slachtoffers. Het is triest voor de slachtoffers, maar de 
onkosten zoals verpleging (ziekteverlof en invaliditeit), vernielingen, politie enz. 
worden over de hele maatschappij verdeeld. 

• Er wordt de laatste jaren erg. eel afgestoken. De lucht wordt erg vervuild. De 
roomel blijft in bosjes en perkjes liggen. Die vinden we dan bij de jaarlijkse 
opschoondag eind maart nog terug. Sommige jeugd veroorzaakt al vanaf oktober 
overlast. Openbare vuilnisbakken worden vernield. En er is vaak lichamelijk letsel. 
Dus rigoreuze stoppen lijkt mij de beste optei. 
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• Er wordt nu al vanaf half november regelmatig vuurwerk afgestoken, zelfs om 3 

uur 's nachts! Vaak bij het spoor. Zelf nu nog, half januari. Het betreft duidelijk 
geen siervuurwerk, maar zeer zwaar knalvuurwerk. Veel honden slaan dan gelijk 
aan en zijn compleet van slag. Er moet toch genoeg capaciteit zijn om dit in te 
dammen? 

• Er zijn teveel lieden die zich niet aan de "spelregels" weten te houden. 

• Eventueel 1 gezamenlijke afsteek plaats 

• Eventueel met een 'georganiseerd vuurwerk-voorstelling' op één locatie, uiteraard 
om middernacht. 

• Gedeeltelis niet te handhaven.Er word nu al niet meer gecontroleerd .Het knallen 
begint al weken voor jaarwisseling. 

• Geeft alleen maar overlast. 

• Geen ballonnen en confetti dan zeer zeker geen vuurwerk . 

• Geen gewonden, geen fijn stof, geen rommel, geen branden, geen vernielingen, 
schonere lucht en geen verstoring dierenwereld. 

• Geen gewonden, geen overlast, geen getraumatiseerde dieren, geen rotzooi, geen 
overbelaste (medische) hulpdiensten, beter voor het milieu, beter voor de 
portemonnee van elke vuurwerkkoper, kortom heerlijk rustig en voor iedereen 
beter. Gewoon samen gezellig het glas heffen. Lijkt me prachtig, Maastricht, de 
eerste vuurwerkvrije gemeente van Nederland, komt dat zien, heerlijk rustig, 
gemoedelijk en gezellig. Win, win, win, in hedendaags taalgebruik. 

• Geen overlast van vuurwerk en beperkt  afsteken. 

• Gegeven in vraag 1 

• Geld over de brug gooien in meerdere opzichten nl. 1 de kosten van het vuurwerk 
zelf en die zijn niet mis te verstaan. 2 De kosten van de gevolgen van vuurwerk 
afschieten waardoor vaak ernstige verwondingen ontstaan, die soms levenslang 
behandeld moeten worden 

• Geluids- en stankoverlast. 

• Gemeente kan siervuurwerk show geven in de weilanden tussen oud en nieuw 
bergen. Laat iedere bewoner daar een bijdrage aan geven (2x) 

• Gevaar voor lichamelijk letsel en belastend voor mens en dier en natuur 

• Gevaarlijke te veel vuurwerk te lang door met vuurwerk 3 uur s'nachts het niet 
opruimen brand gevaar ddor te veel vonken en brand vuurwerk op straat. 

• Gezamenlijke georganiseerd afsteken siervuurwerk in centrum  
en in dorpen. 

• Gezien de jaarlijkse overlast en mishandelingen van mens en dier MOET het 
gewoon verboden worden. Ik maar ook mijn dieren zijn er bang voor. 

• Goed bezig voor de dieren en oude mensen 

• Grenzen over schreden, niet alleen bij de jaarwisseling maar ook de dagen er voor. 
Te veel overlast en schade. 

• Had door vuurpijlen weer lakschade aan auto en carport 

• Heb in Azia , meerdere goed georganiseerde alternatieven gezien in bijv HongKong. 
Sydney 

• Heel veel huisdieren en kleinere kinderen zijn doodsbang! 

• Helemaal verbieden is duidelijk voor iedereen, geen overlast meer en makkelijker 
te handhaven. Wel op centrale plek vuurwerk gecontroleerd afsteken 

• Het afsteken is slecht voor dier en mens en zeker ook voor het klimaat. 

• Het beste wat er kan gebeuren. 

• Het brengt alleen maar ellende, verwondingen, schade aan huizen, vervuiling van 
het milieu, angstige huisdieren enz. 
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• Het gaat mij niet alleen om luchtvervuiling tegen te gaan waar mogelijk, maar ook 

om de negatieve gevolgen die door alle soorten vuurwerk ontstaan 
   Dieren thuis maar m.n. in de natuur (angst stres) 
  Samenscholingen en aanvallen, storen van hulpverleners 

• Het geeft zoveel overlast, burgers zijn bang, vernielingen en dan ook nog het 
straatvuil ervan. 

• Het gekanl begint al dagen van tevoren en geen handhaver te zien. laat staan dat 
die optreedt 

• Het geknal weken en maanden voorafgaand aan oudjaar in de avond en nachtelijke 
uren. Het zullen met name jongeren zijn die zich niet realiseren wat ze met hun 
actie aan schrik te weeg brengen bij mens en dier. Zelf weten ze dat ze iets 
afsteken maar voor anderen is het altijd onverwacht en ongewenst. Zeker voor 
dieren die gevoelig zijn voor harde geluiden en bang zijn/worden van dergelijke 
onnodige en domme acties. 

• Het hoeft geen algeheel vuurwerkverbod te zijn, maar wel voor knalvuurwerk en 
vuurpijlen. 

• Het is levensgevaarlijk voor iedereen, oude mensen en dieren zijn er bang voor. 
Het kost de maatschappij handenvol  geld ! hulpverleners enz . hebben de handen 
vol en worden ook nog lastig gevallen en bedreigd bij hun moeilijke taak! 

• Het is mooi geweest en loopt steeds meer uit de hand. Stop met vuurwerk!! 
Daarnaast is een algeheel verbod veel helderder dan de nu versnipperde 
zoneringen en dus ook beter handhaafbaar. 

• Het is niet alleen de herrie (soms al dagen van te voren ) maar ook alle rotzooi die 
als zwerfafval nu nog in de mooie buurt ( Schuureik ) te vinden is. 

• Het is niet leuk meer  
Je moet alles vuurwerk bestendig maken, omdat idioten overal bommen ingooien 
en afsteken (2x) 

• Het is niet meer normaal wat een dreunen,en het geweld tegen hulpverleners en 
mensen die vragen om 500mtr verder te gaan 

• Het is niet meer normaal wat voor een vuurwerk wordt afgeschoten, Het lijkt net 
of je in een oorlogsgebied woont!!!!!!!  
En als je ziet hoe het asfalt beschadigd wordt dan weet je wat er wordt afgevuurd. 

• Het is niet meer van deze tijd. Milieu belastend en veroorzaakt schade. 

• Het is volledig uit de hand gelopen 

• Het loopt de spuigaten uit! Al weken van te voren harde knallen waar mens EN dier 
bang voor zijn. Daarnaast is er tijdens de jaarwisseling veel vernield. 

• Het wordt hoog tijd dat Maastricht dit doet. En niet enkel invoeren, maar nog meer 
handhaven van het verbod. 

• Het zijn tegenwoordig meer explosieven dan vuurwerk. Niet geschikt voor 
particulieren. Het gebruik is ook niet meer te handhaven. Ruim voor de periode dat 
vuurwerk officieel mag worden afgestoken hoor je al geknal, eigenlijk meer 
dreunen. Vervolgens ook nog vaak in het nieuwe jaar. Vorig jaar tot in April. Vaak 
wordt vuurwerk ergens in gegooid of aangehangen, met alle gevolgen en schade 
van dien. Tevens is het voor vele honden eigenaren en de honden een groot 
probleem. Bedenk maar eens hoe je hem moet uitlaten als hij doodsbang is voor 
vuurwerk. 

• Het zou voor alle dieren een stuk aangenamer zijn, minder angst en minder 
weglopers! Ook voor de jeugd beter, minder gewonden! Minder vandalisme en 
minder geweld (hierbij bedoel ik bekogeld worden met rotjes) 

• Hier mee zou Stein een prima stelling verwezenlijken 
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• Hoe eerder hoe beter vooral voor mens en dier. Is tevens veiliger voor mens en 
dier en eigendommen.(auto/woning).  En waarschijnlijk zorgt het ook nog eens 
voor minder kosten bij de gemeente. (schoonmaak kosten en kosten 
vandalisme/vernielingen  En kosten gezondheidszorg. Alleen maar voordelen, waar 
wacht de gemeente nu nog op. 

• Iedereen en met name de jeugd heeft het constand over het milieu en de 
opwarming van de aarde echter bij het afsteken van vuurwerk vergeten we dit 
gemakshave maar even. 

• Ik ben dat geknal wat al in oktober begint zat heb huisdieren die 
kalmeringsmiddelen moeten slikken ertegen niet normaal 

• Ik ben helemaal voor, als ik zie hoeveel schade en dierenleed er aangericht wordt. 
denk aan de vele mensen die met oogproblemen of andere verwondingen in het 
ziekenhuis belanden. De vele dieren die hier bang voor zijn en de schade die aan 
het milieu wordt toegebracht. 

• Ik denk aan de dieren en de gevaar die hiervan het uitgaat 

• Ik en andere mensen durven niet meer naar buiten rondom de jaarwisseling. Er 
wordt al meer dan een maand voor oudjaar vuurwerk afgestoken. Onze honden 
raken getraumatiseerd. De lucht wordt ernstig vervuild en er wordt erg veel kapot 
gemaakt. De traditie elkaar te bezoeken rondom de jaarwisseling, de buurt te 
ontmoeten, is vernield. 

• Ik heb een hulphond en tijdens deze dagen is het voor mij niet meer veilig. Ook 
hulphond en worden bekogeld met vuurwerk daardoor is er stress omdat zij niet 
meer naar behoren kunnen functioneren. Afschuwelijk voor hond en baas.wij 
moeten nu gaan zoeken waar we volgend jaar naar toe moeten gaan...zonder 
familie. 

• Ik heb mijn hond naar het pension moeten brenge ivm stress van het geknal 

• Ik stak vroeger ook graag (knal)vuurwerk af, maar het wordt nu te gek. Bij een 
algeheel vuurwerkverbod (op zijn minst knalvuurwerk) is het ook gemakkelijker te 
handhaven op dat illegale vuurwerk wat enorme dreunen veroorzaakt en de 
meeste overlast bezorgt. 
Daarnaast is het dan hopelijk ook afgelopen met het belagen van hulpdiensten met 
vuurwerk. 

• Ik vind het verschrikkelijk dat een feestelijk moment opgeschrikt wordt door wat 
lijkt op een oorlogszone. Voor de kinderen, de huisdieren, maar ook vele 
volwassenen zoals ikzelf afschuwelijk. 

• Ik vind het verschrikkelijk voor de dieren.Die lijden et het meeste van.En dan de 
vernielingen. 

• Ik voel me bedreigd, mede ook doordat ik gevaarlijke situaties meemaakte. Op 
klachten reageerde de gemeente laconiek. 

• Ik wil die herrie niet 

• Ik wil verlost worden van de overlast 

• Ik woon in een seniorenflat. Hier wonen veel bejaarden die vuurwerk wel mooi 
vinden , maar op afstand. 

• Ik zou het erg warderen. Buiten dat zw in onze buurt al door het jaar heen 
vuurwerk afsteken is het met de jaarwisseling echt enorm. Mensen die vanuit de 
flats het zo naar het grasveld opgooien. Gehele parkwerplekken die worden 
afgezet en die na afloop uitzien als een slagveld. Auto's die schade hebben van 
vuurwerk. Dan heb ik het nog niet over de taferelen die je ziet als mensen 
vuurwerk gaan kopen. Hier liepen 2 "volwassenen" met kinderwagen die vol lag 
met vuurwerk(gekocht in duitsland) het kindje zat tussen het vuurwerk in en of dit 
nog niet erg genoeg was dan was die wat de wagen duuwde ook nog een sigaret 
aan het roken. 
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• Ik zou het toejuichen maar aangezien ik op de nieuwstraat woon, is dit geen 
oplossing: bij ons tegenover wordt gewoon vuurwerk afgestoken. Ik weet niet goed 
wat werkt maar het lijkt wel of het jaarlijks erger wordt en meer wordt afgestoken 
buiten de toegestane tijden. Als men zich daar zich eens aan zou houden, was voor 
mij al een heleboel overlast opgelost. 

• Inmiddels hebben de regeringspartijen van onze landelijke overheid besloten tot 
een algeheel vuurwerkverbod. Ik hoop niet dat er een regeling komt waarbij 
gemeenten zelf weer mogen bepalen of men hier wel of niet in meegaat en in 
welke mate. Bij een landelijk vuurwerkverbod dient iedereen zich hieraan te 
houden. 

• Ivm dieren en schade en brand gevaar 

• Ivm mijn huisdier bang voor onweer en vuurwerk is 

• Kijk alleen naar de gevolgen, extra belasting ziekenhuizen,de gemeenschap 
betaald!! 

• Komt er tenminste rust voor de dieren, want die hebben het ook heel zwaar met 
dat vuurwerk en de harde knallen. 

• Laat het vuurwerk afsteken liggen bij de professionals dan is het centraal  en veilig 
voor iedereen. 

• Maar dan ook handhaven!! 

• Men houdt zich niet aan de afgesproken tijden en dieren worden gek van dat 
geknal. 

• Met algeheel verbod (evt. met vrijstelling tussen 22 en 02 uur) is handhaving 
stukken makkelijker en eenduidig: iedereen die afsteekt is strafbaar. Hopenlijk 
voorkomt dit het wekenlange geknal en vernielingen door vuurwerk. 

• Met alle ongelukken enz.... uit de hand gelopen , en veel te zwaar vuurwerk 
en heel slecht voor het milieu  en dieren 

• Mijn hondje heeft geen leven met die dagen. En waar wij wonen menen ze met  
hoe harder hoe beter 

• Mijn katten zijn panisch voor het vuurwerk. Wij gaan het nieuwe jaar altijd in met 
het opvangen van onze beestjes... 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 december dag 
in dag uit jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 

• MITS (!!!) er structureel (!!!) een centraal vuurwerk komt. 

• Moet ook duidelijk gehandhaafd worden en niet te soepel optreden . 

• Niet meer normaal wat er word afgestoken. M.n man en zoon gaan ieder jaar bij 
de ponys en ezels zitten tot t vuurwerk voorbij is ik zit bij de hond. 

• Niet over discusieren. Gewoon doen. 

• Nogmaals mijn honden zijn panisch voor vuurwerk 

• Omdat al tientalle jaren geen handhaving meer is mbt. Afsteektijdstip, nu al 
maanden van te voren zwaar vuurwerk op nabij voetbalveld. 

• Omdat het heel vee overlast geeft. (we hebben een hond en hij is bang voor 
vuurwerk) Deze jaarwisseling is er bij ons voor de deur vuurwerk afgestoken.(niet 
van ons) en niemand ruimt de vuurwerk resten op. Het is zelfs zo erg geweest dat 
mijn partner nog niet meer fatsoenlijk de oprit  kon oprijden omdat er zoveel troep 
lag. Hebben eerst alles zelf moeten opruimen..Zijn later wel bij diegene geweest 
waar het vuurwerk van was. 

• Omdat ik die knallen weken lang moet aan horen heb ik geen behoefte. Ik ben ook 
long patient en met mij velen zij klagen niet, maar dat gezeur over zielig voor de 
honden is dan ook afgelopen. Dus algeheel verbod. 

• Omdat mensen zich niet aan de afgesproken tijden houden, en vaak illegal 
vuurwerk word afgestoken 



 
 

40 
 

• Onder voorwaarde, dat de brandweer één centraal, gemeentelijk vuurwerk 
organiseert. 

• Onze hond durft 3 dagen niet naar buiten, is erg bang waardoor hij bij spelende 
kinderen in huis iets aggressiever reageert. 

• Op aangewezen plaatsen in de gemeente van 21.00u t/m 01.00u zie ik zeer op prijs 
stellen 

• Op de duur is dit toch niet meer vol te houden om verschillende redenen, 
waaronder ook die van luchtvervuiling naast veiligheid van deelnemers en 
omstaanders.  De tijd is gekomen om deze "traditie" om te vormen van individueel 
naar collectief.  De gemeente zal ongetwijfeld een of meerdere nog 
spectaculairdere vuurwerkshow kunnen organiseren. 

• Overlast en vernielingen tegengaan 

• Politie, brandweer en ambulance moeten onnodig veel werk verzetten, daarbij de 
kosten zijn zo hoog voor dat geld kunnen ze beter zinvoller zaken mee afhandelen 

• Professioneel op een enkele plek is O.K. 

• Schadelijk voor het milieu, voor de vogels en de huisdieren. Er worden vooral 
vernielingen mee aangericht. Gebruikt tegen hulpverleners. Vooral jonge pubers 
vinden het leuk om anderen te ergeren met hun geknal, ook lang voordat het 
nieuwjaar is. 

• Scheelt een hoop overlast vernieling kosten slachtoffers 

• Sierwerk heb ik geen problemen mee maar alle knal vuurwerk mag voor mij 
verboden worden dit lijkt wel of de oorlog uitgebroken is als je dit hoort echt niet 
meer normaal en word steeds gevaarlijker voornamelijk voor omstanders die 
buiten staan 

• Sinds ik binnen de gemeente Echt ben verhuisd van een buitengebied naar een 
plek dicht bij het centrum, lijkt voor mij oudjaarsavond op oorlog. 
Onze hond weet niet waar hij het zoeken moet, en ik zit klaar met de waterslang 
om te voorkomen dat ons platte dak waarop vuurwerk landt in brand vliegt. 

• Sommige mensen kunnen niet met vuurwerk omgaan, ze gooien maar raak ook al 
staan er geparkeerde auto’s, zelfs onder de carport gooien ze vuurwerk. 

• Start te vroeg(jeugd op straat) en zoveel herrie en zeker zo slecht voor de 
gezondheid en voor Alle dieren!! 

• Te gevaarlijk (zwaar) en heel veel ondeskundig gebruik. Vaak gezien: Geen toezicht 
als kinderen hiermee bezig zijn 

• Teveel ongelukken, en verhuftering in combinatie met vuurwerk is een slecht idee. 
DEnk hierbij aan het bestoken van hulpverleners. 

• Vaak erg mooie shows zonder gevaar. 

• Van mij mag het meteen afgeschaft worden. 

• Vanuit de gemeente moet er wel vuurwerk afgestoken worden voor de mensen op 
1 plek 

• Veel beter geen overlast meer vooral voor de dieren overal verschrikkelijk toch dat 
je niet eens met ze buiten de deur kan gaan  

En dan nog die overlast van de jeugd nog even Exstra rotje gooien 😡 

• Veel huisdieren hier in de buurt. 

• Veel overlast, vernielingen. Huisdieren zijn doodsbang. 

• Veel overlast. Zeker ook voor dieren. Slecht voor milieu. 

• Verboden vuurwerk in onze gemeenten 

• Vind het helemaal niks (2x) 

• Voor mij mag dit verboden worden, dit heeft niets meer met traditie te maken! 
Men kan dit geen normaal vuurwerk meer noemen, er worden bommen gegooid! 

• Voor oudere mensen en honden vind ik het erg zoals zij kunnen schrikken en 
angstig worden. 
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• Vooral omdat het hele harde knallen zijn waardoor het soms net lijkt of ze een 
bom afsteken. 

• Vooral vanwege de kosten. 

• Vooral voor de angst van de dieren. 

• Voorkomen van ellende zoals afgelopen jaar door een stel vervelende pubers, die 
anderen handen vol werk bezorgen 

• Vreselijke overlasr 

• Vroeger werd in Sittard door de gemeente 1x per jaar prachtig sierwerk 
afgestoken. Zo heeft niemand langer dan een kwartier overlast! 

• Vuurwerk afsteken betekent een oorlogsgebied introduceren in wat de stille en 
heilige dagen voor en na kerst zouden moeten zijn. 

• Vuurwerk behoord in professionele handen! 

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

• Vuurwerk hoord op een sentrale plaats afgestoken te worden. 

• Vuurwerk is een nachtferry voor honden en andere dieren zoals vogels, en 
bovendien is het zeer ernstige luchtvervuiling. En de lucht is al zo smerig. Slecht 
voor long- en hartpatiënten. 

• Vuurwerk is gevaarlijk en een kriem voor dieren 

• Vuurwerk is gevaarlijk.  Maar ook heel vies. 

• Vuurwerk is gezien het milieu, overlast, branden, materiële en immateriële schade 
niet meer van deze tijd. 

• Vuurwerk is verstorend voor mensen en vooral ook voor alle dieren, kappen ermee 

• Vuurwerk vooral hinderlijk voor dieren en kleine kinderen 

• Vuurwerkhandelaren tellen haar euro's winst, medici tellen aantallen gewonden, 
hulpdiensten tellen aantallen bedreigingen, agressie- en gevaarsituaties, 
diereneigenaren tellen de uren totdat het afsteken stopt, verzekeraars tellen het 
aantal schadeclaims door vuurwerk en omstanders/voorbijgangers tellen het 
aantal plekken waar de rotzooi achteloos is achtergelaten. 31 december verandert 
Nederland in een oorlogsgebied...... 

• Vuurwerkshow om 0:00 uur vind ik prima. 
Maar niet meer vanaf 18:00uur 

• Waarom niet gewoon mooi vuurwerk op 1 centrale plek. mensen die siervuurwerk 
willen afsteken kunnen dat daar ook doen. Op die manier is er in de wijken minder 
overlast, is er toezicht en kan toch iedereen die het leuk vindt vuurwerk afsteken. 

• We hebben de mond vol over fijnstof en het milieu maar met oud en nieuw is 
iedereen, ook de jeugd die vaak demonstreerden hiervoor, dit allemaal vergeten. 

• WEG MET DIE OVERLAST , dit heeft NIKS meer te maken met FEEST vieren .... 

• Wel handhaven met flinke boetes, die een veelvoud van de vuurwerkspullen moet 
zijn. Dus minimaal 500 euro, dan schrikt het wel af 

• Wel op een centraal punt georganiseerd. 

• Wij hebben een angstige hond. Er wordt dagenlang vuurwerk afgestoken in onze 
gemeente. Bovendien wordt vuurwerk afgestoken door mensen die alcohol 
ophebben en vaak door kinderen. Het is gevaarlijk ook voor omstanders 

• Wij hebben hier veel mooie natuur. Zoveel dieren die moeten vluchten voor het 
vuurwerk. Dan heb ik het nog niet over de mensen die doodsangsten uitstaan. 

• Wij hebben in het verleden paarden en pony’s gehad maar met oud en nieuw 
hadden wij geen feest. Wij bleven bij de stallen omdat wij door ervaring van een 
vuurpijl die 3 meter van de hooiopslag terecht kwam . Levensgevaarlijke situatie. 
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• Wij hebben zelf geen vuurwerk, maar wel de last van anderen. Papier, pijlen en 

rotzooi op alle daken, in de tuin, achterom en de auto volgeplakt met papierresten 
en poederresten. Stoep vol met resten wat de vuurwerkliefhebbers hebben 
achtergelaten. Brievenbus moet worden dichtgeplakt enz. 

• Wij ontvluchten al járen Gennep vanwege het vuurwerk...  
• Wij vluchten jaarlijks al vóór Kerstmis weg uit ons dorp Molenhoek, tot de tweede 

week in januari, vanwege het (illegale) afsteken van vuurwerk. Ook gisteren,op 12 
januari(!) hadden we er weer last van. Onze hond kan er niet tegen, en wij ook 
niet. Het is een onbeschaafde "traditie" en heeft met feestvieren niets te maken. 
Plezier is allen plezier als iedereen kan genieten. 

• Woon in het centrum, waar massaal en lang vuurwerk wordt afgestoken.  
Voor alle dieren een trauma wat ze meemaken. 

• Ze beginnen in November al met afsteken. Regels worden aan de laars gelapt. En 
zelf en vooral de dieren ben ik er bang voor 

• Zeer positief. 
Algemeen verbod. 

• Zeer storend qua geluid en drommel die achterblijft en niet goed wordt opgeruimd 

• Zie bij 1 (2x) 

• Zie boven. 

• Zie de column van Jacques over Vuurwerk in De Beekdaeler van 8 januari 2020. 
Daar staan de argumenten voor een algeheel vuurwerkverbod duidelijk in. 

• Zie hierboven, het is niet meer van deze tijd, en veel Nederlanders en immigranten 
die de oorlog hebben mee gemaakt, raken helemaal overstuur, allemaal nergens 
voor nodig, als Gemeente een groot showvuurwerk organiseert is dat het beste 

• Zie mail van 6 januari van Marianne Dassen duiveldasje@gmail.com 

• Zie mijn antwoord bij vraag 1. Bovendien stoor ik me mateloos aan het werpen van 
vuurwerk richting hulpverleners 

• Zie mijn eerdere uitgebreide toelichting. En laat de Gemeente daar ook maar het 
voortouw in nemen. Zij hebben het ook sinds de zestiger jaren gedoogd. Daarvóór 
was er géén vuurwerk. 

• Zijn we met zijn allen van een hoop ellende af. 

• Zorg voor een mooi  vuurwerk in het centrum voor de echte liefhebbers. 

• Zou fantastisch zijn,vuurwerk  begint al begin december en loopt door tot eerste 
weken januari, en dan moet je nog de politie bellen omdat volwassen mensen 
tegen middernacht weer knalvuurwerk afsteken. 

• Zou mij veel angstige momenten schelen. 
 

Positief • 'Algeheel' is misschien wat te.... Maar ik sta positief tegenover 'n vuurwerkshow in 
elke kern. 

• 23.00-01.30 is een betere tijd ivm overlast dieren. Lukt dat niet dan algehele 
verbod. 

• Aangezien ze al weken van tevoren beginnen met enorme harde knallen mag het 
van mij verboden worden. Er zal dan wel gecontroleerd moeten worden... 

• Alleen siervuurwerk 

• Alleen vuurwerk tussen 12en 2 uur anders loop het zijn doel voorbij 

• Als er een vuurwerkshow georganiseerd wordt door de gemeente of zo op 1 plek 
in bergen 

• Als er maar per wijk een plek is waar om 12 uur vuurwerk wordt afgestoken 

• Als mensen zich gewoon aan de tijden en het legale vuurwerk houden, heb ik er 
geen problemen mee. Dit is niet het geval, dus opsemins een verbod op 
knalvuuwerk is geen overbodige luxe. 
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• Beter voor het milieu, doe die CO2 naar de boeren toe. minder milieuschade 
minder bange dieren 

• Bijna niemand houdt zich aan de vooraf afgesproken tijden voor het afschieten van 
vuurwerk. In mijn buurt is buiten de afgesproken tijden nog veel en zwaar 
vuurwerk afgeschoten en zijn diverse onderdelen van de infrastructuur ernstig 
beschadigd. voorbeeld: ruit in bushokje, kerstboom/ verlichting op plein, 
opgeblazen kolken, textielcontainer in de brand en veel niet door daders 
opgeruimde rotzooi en afval. 

• Dan is het voor iedereen hetzelfde 

• Een algemeen vuurwerkverbod zal wel alleen maar 'werken' wanneer er 
alternatieven worden geboden in de vorm van vuurwerkshows en nog belangrijker 
er een goede handhaving op het verbod wordt ingesteld. Zonder handhaving zal 
een verbod niet gaan werken! 

• Een mooie siervuurwerkshow moet mogelijk zijn. 

• Een paar gecontreelde shows met siervuurwerk vanuit de gemeente zou 
voldoende zijn 

• Eigenlijk vind ik dat het best zou moeten kunnen, vuurwerk afsteken tijdens oud en 
nieuw. Maar met dat dit allemaal zo ongecontroleerd gebeurd . Vind ik het niet 
kunnen. Ik was eigenlijk eerst voor een vaste plek per regio waar je kan afsteken. 
Maar waar dan controle er op is dat iedereen die afsteekt nuchter is, en dat het 
verder veilig gebeurt, en binnen vaste tijden is. 

• Enkel bij een centraal georganiseerde vuurwerkshow door de gemeente. (2x) 

• Enkele plekken centraal zou geen probleem zijn zoals grmeenschapshuis  
En dan van 23:30-01.00 maximaal 

• Er wordt al dagen van te voren vuurwerk afgestoken 

• Erg veel troep in de tuin en twee dagen last van knalvuurwerk. De enige concessie 
zou ,ik om op 1 plaats in de gemeente, georganiseerd vuurwerk te laten afsteken 

• Geen knalvuurwerk, wel siervuurwerk 

• Geld kan beter besteed worden dan binnen een paar minuten de lucht in 
geschoten te worden. 

• Heb normaal gezien niets tegen vuurwerk. Maar dat zware vuurwerk mag van mij 
weg. 

• Heeft alleen zin in een landelijk verkoop verbod van vuurwerk 

• Helaas wordt er niet door iedereen op een goede manier met vuurwerk omgegaan. 
Daarnaast zou een algeheel verbod wellicht te resoluut zijn. 

• Het is jammer dat de verantwoordelijke liefhebbers hier de dupe van worden, 
maar met een verbod is controle en handhaving veel gemakkelijker. Het misbruik 
en de schade zal dan ook veel minder worden. 

• Het plezier van vuurwerk afsteken weegt niet op tegen de schade en letsel aan 
personen en egendommen 

• Het voorstel wat nu voorligt vind ik prima, wel vuurwerk maar geen knalvuurwerk 
en pijlen meer. En strak handhaven, als iemand iets verboden bij zich heeft vette 
boete. En fouilleren instellen gedurende de week voor de jaarwisseling. 

• Iedere gemeente moet een centraal punt aanduiden waar om 24.00 uur 
siervuurwerk word afgestoken in opdracht van de gemeente. 

• Ik kan er niet aan denken dat er iets met mijn gezin gebeurt door vuurwerk. Ook is 
het knal vuurwerk weer veel te hard. 

• Ik steek zelf geen siervuurwerk af, maar geniet ervan om te kijken vanuit mijn 
slaapkamerraam naar het siervuurwerk. De knallers en illigaal vuurwerk mogen 
voor mij echt verboden worden en daarop een veel hogere boete als 100 euro. 
Ook beginnen ze al ruim 2 weken van te voren met knallen , vind dit ook zeker een 
boete waard 
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• Ik vind de kosten en gevolgen die onverantwoord vuurwerkgebruik met zich 
meebrengen niet opwegen tegen het plezier van het verantwoord gebruik van 
vuurwerk op de toegestane tijden. 

• Ik zou een vaste plek per dorp doen. En door profesionele mensen vuurwerkshow 
laten geven. 

• Ik zou het alleen wel zonde vinden om helemaal geen vuurwerk meer te zien met 
de jaarwisseling dus dan zou ik wel als alternatief voorstellen dat de gemeente zelf 
zorgt voor vuurwerk op centrale punten binnen de gemeente door professionals. 
Zij hebben dan een monopolie op  het afsteken van vuurwerk. Op die manier 
gebeurt het afsteken veiliger maar hebben we wel nog vuurwerk om naar te kijken 
als het 12 uur is. 

• In ieder geval voor knalvuurwerk en raketten. 

• Ivm huisdier die panisch is voor knallen 

• Knal vuurwerk verbieden. Siervuurwerk toestaan. 

• Maar handhaving ontbreekt als er goed gehandhaafd werd is het huidige 
vuurwerkverbod voldoende. 
Bij gebrek aan handhaving huidige regels verbiedt het dan maar hekemaal. Maar 
handhaving is belangrijkste. Want als het al niet lukt huidige verbod te handhaven 
hoe wil je dan groter verbod handhaven. 

• Maar kijk een bij sint elizabeth in gemeente Leudal. Wat een mooi initiatief doen 
ze daar voor de kleinere inwoners van leudal. Ik zeg stel zoiets ook beschikbaar in 
peel en maas 

• Mensen hebben over het algemeen een aversie tegenover regels. Dat blijkt uit 
alles. In het geval van vuurwerk kopen veel mensen illegaal vuurwerk, houden zich 
niet aan de aangewezen uren om vuurwerk af te steken en misdragen zich t.o.v. 
hulpverleners. En niemand die zich ermee bemoeit. Ter overweging een tussenstap 
tussen de huidige regels en een totaal vuurwerkverbod. Als in een postcodegebied 
(4 cijfers) de regels overtreden worden (illegaal vuurwerk, buiten aangewezen 
uren, misdragen t.o.v. hulpverleners), geldt in dat postcodegebied een totaal 
vuurwerkverbod van 1, 2 of 3 jaar (afhankelijk van de ernst). Op deze manier 
worden de overtreders tenminste aangekeken op hun gedrag en zijn anderen 
misschien/hopelijk eerder bereid om in te grijpen. 

• Mensen willen blijkbaar, toch, vuurwerk; dat dan maar doen onder toezicht en op 
een plek en niet meer 
door de straten banjeren (+ rotjes !) al rond het middaguur van 31 dec. i 

• Met uitzondering van siervuurwerk. Knal en vuurpijlen verbieden. 

• Mits er een of meerdere openbare vuurwerkshows worden georganiseerd. 

• Mits er gehandhaafd kan worden. Beboet bij jongeren niet alleen de jongere, maar 
ook hun ouder(s). 

• Niet leuk voor de mensen die het wel leuk vinden.   Maar als moeder/vrouw houd 
ik mijn hart altijd vast als mijn familie vuurwerk afsteekt. Ik vind het erg gevaarlijk. 
En als ze zo zeuren over het roken, dan ook maar over deze gevaarlijke bezigheid. 

• Op aangewezen lokatie beperkt met controle zou kunnen 

• Op een plek per oud gemeente van Meerssen onder toezicht zou al een hele 
verbetering zijn! 

• Op zich ben ik tegen een vuurwerkverbod. Maar als ik zie wat de gevolgen kunnen 
zijn en hoe sommige met het vuurwerk omgaan, kan ik niet anders concluderen 
dat er een vuurwerkverbod moet komen. Maar wel handhaven en de schade 
verhalen. 

• Particulier verbod, wel in elke kern mogelijkheid bieden voor vuurwerk door 
vrijwilligers bijv 

• Positief mits ook zeer accuraat wordt gecontroleerd en gehandhaafd 
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• Probleem met verbod zal wel zeker het handhaven zijn. 

• Scheelt een hoop rommel, agressie, overlast, geld en letsel 

• Siervuurwerk geen probleem maar overlast zit in het knalvuurwerk en al vanaf 
medio december is het elke avond een geknal in de bos. 

• Siervuurwerk heb ik geen probleem mee.  De boosdoeners zijn de vuurpijlen, de 
argeloos rondgooiende rotjes e.d.én het steeds harder worden knalvuurwerk. 

• Siervuurwerk is oké, knalvuurwerk niet. Zeer zeker het illegale knal vuurwerk niet. 

• Siervuurwerk oke maar dan vaste tijden b.v van 21.00 tot 02.00  uur van oud op 
nieuw 

• Siervuurwerk vind ik zelf mooi. Knalvuurwerk daarentegen zou ik wel graag niet 
willen hebben. 

• Te veel financiële en persoonlijke schade! 

• Veilig vuurwerk onder deskundige controle en op een aangewezen plaats lijkt me 
een beter alternatief. 

• Verbod is jammer maar nodig voor de veilighei is gebleken. 

• Vind dat ze op een bedrijven terrein  of open plek de mogelijkheid moeten hebben 
om vuurwerk af te kunnen steken, om zo het nieuwe jaar te vieren! Men zou er 
dan  een ambulance en ziekenwagen en politie bij kunnen zetten om de situatie te 
handhaven. teven kan men er een event van maken zoals met een kerstmarkt, met 
een poffertjes, of rijf koekjes kraam enz. Het vuurwerk centraliseren zou veel 
veiliger zijn, en ik denk ook kosten besparend voor de hulpdiensten. 

• Voor consumenten vind ik een vuurwerkverbod terecht. Vuurwerk wordt door 
jongeren veel te laks mee omgegaan, waardoor gevaarlijke situatie kunnen 
ontstaan. 

• Voor huisdieren is het een extreem iets, met vaak een trauma voor het leven.  
Daarbij zijn de gestelde tijden dat vuurwerk afgestoken mag worden aangezien al 
weken van te voren overlast is, waar niet tegen opgetreden wordt.  
Handhaving is er niet! 

• Voor mij zou geen algeheel verbod hoeven. Wel aangewezen plekken waar het wel 
mag. 

• Vooral voor de hulpverleners en dieren. 

• Voorwaarde is wel een goed alternatief. Bijv. een vuurwerk-groep die per wijk 
centraal een vuurwerk verzorgt. 

• Vuurwerk veroorzaakt overlast.  Veelal wordt er niet opgeruimd en dieren zijn erg 
bang voor vuurwerk en knallen 

• Wat ze niet mogen doen ze toch wel.   
Misbruik van vuuwerk moet gestrafd worden. 

• We hebben al genoeg "vuurwerk" van Chemelot en praten van een traditie is 
gewoon onzin. 

• We moeten dit doen omwille van het milieu, maar ik vind het enorm jammer. Wat 
heb ik elk jaar genoten. 

• Wel een vuurwerkverbod om overal vuurwerk af te steken,maar wel centraal 
onder deskundige begeleiding. 
En met opleidingen daarvoor zou nou al begonnen moeten worden. 

• Wel met n alternatief! Ook voor de mensen die het leuk vinden het zelf af te 
steken 

• Wel siervuurwerk 

• Zolang er een mooi verzorgd vuurwerk op de oude markt georganiseerd wordt in 
de plaats van... 

• Zou afgestoken kunnen worden, onder beheer van de Gemeente in  
Schaesberg   Nieuwenhagen   Waubach  ieder met hun eigen vuurwerk 
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• Zou goed voor de dieren zijn maar is onuitvoerbaar 
 

Neutraal • Afsteken vanaf 22u ipv 18u 

• Algeheel verbod hoeft niet. Maar de harde knallers en rotjes mogen van mij wel 
verboden worden. 

• Algeheel verbod vind ik te ver gaan. 
Het aan banden leggen heel graag zowel voor wat betreft de tijdsduur alsook de 
soorten vuurwerk 

• Alleen op vastgestelde plaatsen 

• Alleen siervuurwerk toestaan door professionals. ABSOLUUT GEEN BOMMEN EN 
VUURPIJLEN MEER! 

• Alleen voor de dieren zou ik het afschaffen, of de afsteektijden verkorten. Zie 
gehoor hond bijvoorbeeld: Het menselijk gehoor is beperkt tot een golflengte van 
20 - 20.000/25.000 hertz. Een hond daarentegen, kan tonen horen binnen het 
bereik van 15 – 50.000 hertz. 
Uit onderzoek is gebleken dat honden ongeveer vier keer beter horen dan wij. Een 
hond hoort een geluid niet 'harder', maar wel 'beter' en 'verder'. 

• Als het afsteken van vuurwerk buiten de gegeven tijden beboet zou zijn geworden 
dan zou er heel er veel geld in het laatje gestroomd zijn. Het afsteken begint zo 
ongeveer half november en met het naderen van oudjaar neemt de hevigheid toe. 

• Als iedereen zich aan de tijden en regels zou houden, heb ik niets tegen 
knalbuurwerk en pijlen. Maar dan ook niet eerder of later. Als dit niet kan, dan 
maar een verbod. 

• Als op 31 december tussen 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur alleen maar vuurwerk 
wordt afgestoken zullen de mensen er minder problemen mee hebben. 
Nu wordt er maanden van te voren vuurwerk afgestoken. 

• Ben geen tegenstander van sier vuurwerk maar die zware explosieven al 5 dagen 
voor oud en nieuw is  belaggelijk 

• Ben voorstander van een beperkt vuurwerkverbod 

• Bij huidige wetgeving is geen handhaving bij overtreding. Wat totaal verbod 
betreft lijkt het wel alsof we mnet z'n alle op kleuterschool zitten 

• Centraal afsteken van vuurwerk is ideaal. Een oliebollentent en dranktent erbij wat 
muziek en mooi siervuurwerk en de mensen komen vanzelf. 

• Denk dat verbod niet echt help als er geen goede handhaving kan plaatsvinden  
ook denk ik dat verbod net werkt als:  mag niet dus doen we het net 

• Een algeheel vuurwerkverbod lijkt mij lastig te handhaven. De welstand van 
plebejers en de erosie van sociale controle in buurten maakt ingrijpen (altijd te 
laat) noodzakelijk. 

• Een algemeen vuurwerkverbod is aantrekkelijk zeker gezien de incidenten die er 
vaak met vuurwerk gebeuren, maar de vraag is wie dit verbod gaat  handhaven. De 
politie kan hier wel voor ingezet worden maar als het te druk is met verschillende 
incidenten zullen zij nooit snel genoeg ter plaatse zijn. En mochten ze op tijd ter 
plaatse komen dan is het nog maar te onderzoeken wie het vuurwerk 
daadwerkelijk heeft afgestoken. Er kan ook gebruik worden gemaakt van de BOA's 
in de gemeente maar over het algemeen zie ik ze met hun mooie Hyundai 
rondrijden maar ik vraag me af of ze daadwerkelijk weten wat er allemaal afspeelt 
in de wijken. Al met al vind ik het een nobel streven maar of het daadwerkelijk gaat 
lukken is bij mij de vraag. 

• Er mag onderscheid gemaakt worden tussen knal en sier.  
En hier zullen vooral landelijk afspraken over gemaakt moeten worden. 

• Gecontroleerd afsteken van vuurwerk op 1 plek per dorp in de gemeente, al het 
andere is verboden 
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• Geen bezwaar tegen vuurwerk, als het alleen in de oudejaarsnacht afgestoken 
wordt en niet zoals nu weken van te voren en erna. 

• Geen knalvuurwerk a.u.b. 

• Het is zeker gevaarlijk maar het heeft ook wel wat. Het is ieders eigen 
verantwoording. 

• Het siervuurwerk hoeft voor mij niet verboden te worden als er in het 
siervuurwerk maar geen knalen in voorkomt . 

• Het zou al helpen als het afsteken van vuurwerk beperkt zou blijven qua tijd .ipv 
18.00 uur pas vanaf 23.30 tot 1.00 uur. Omdat voornamelijk huisdieren bezitters 
veel last ondervinden zou bv de hondenbelasting gebruikt kunnen worden om een 
vuurwerkshow te organiseren door de gemeente. 

• Ik ben er voor dat het siervuurwerk eventueel blijft, de rest niet of eventueel op 
een centrale plaats door een gespecialiseerd bedrijf 

• Ik ben niet tegen sier vuurwerk. Echter de harde knallen mogen verboden worden, 
ik denk helaas niet dat dit te handhaven is. Nu half januari wordt er nog met 
regelmaat flinke knallen afgestoken rondom de school ik Haelen. 

• Ik ben tegen een algemeen verbod op vuurwerk, siervuurwerk geweldig vooral niet 
verbieden,  maar enorm voorstander van een verbod op knalvuurwerk en 
gevaarlijk vuurwerk zoals o.a. vuurpijlen. 

• Ik ben tegen knalvuurwerk en vuurpijlen. Siervuurwerk vind ik kunnen 

• Ik gun ieder zijn plezier. Mijn hond heeft er vreselijk last van, zelfs met zware 
medicijnen. Het zou wel heel mooi zijn als het beperkt bleef tot oudjaarsdag-
jaarwisseling. 
Vanaf oktober tot heden wordt er meer dan wekelijks in de avond vuurwerk 
afgeschoten en dat vind ik wel enorm ergelijk. Het zou fijn zijn als dat flink 
aangepakt zou worden. Helaas met de huidige bezetting van de politie  en de 
huidige pricacy wetgeving zal dat wel een eutopie zijn. 

• Ik heb geen bezwaar tegen siervuurwerk (staande potten), wel tegen knalvuurwerk 
en vuurpijlen en vuurwerk dat voor veel (plastic) afval zorgt. 

• Ik heb zelf geen overlast ervaren vandaar mijn opstelling. 

• Ik vind dat er meer toezicht gehouden moeten worden het geen probleem om 
vuurwerk af te steken wel alleen maar op bepaalde tijden. Maar dit word niet 
gehandhaafd net zo weinig als het opruimen van de rotzooi die blijft liggen. Weken 
erna staat de rotzooi nog op straat en ik vind dat je dat ook moet verhalen op 
diegene die afgestoken hebben. 

• Ik vind dat er wel meer controlle moet zijn van en politie zoals de boa. 

• Ik vind het erg wat er allemaal gebeurt, maar ik snap wel dat er wat moet 
gebeuren. Alleen vind ik het treurig dat onze kinderen die wel van heel veel dingen 
genieten en uitkijken de traditie kapot wordt gemaakt. 

• Ik vind het goed als het afgeschaft wordt, maar zou het leuk vinden als er dan een 
grote vuurwerkshow ergens in de gemeente komt waar je nog wel naar kan komen 
kijken 

• Ik vind het mooi als er door de straten mooi vuurwerk wordt afgeschoten, het 
knalvuurwerk hoeft voor mij niet. Ook mag de tijd van afsteken van mij korter, 
tussen 22.00u en 01.00u bijvoorbeeld. En een leeftijdsgrens zou ook prima zijn, 
vanaf 21 jaar 

• Ik vind het mooi om er naar te kijken 

• Ik vind vuurwerk er eigenlijk wel bijhoren en als je je aan alle regels houdt, dan is 
er weinig aan de hand. Maar de andere kant is dat niet iedereen zich aan de regels 
houdt natuurlijk. 

• Ik vraag me af of er niet slimmere maatregelen zijn om de vervelende kanten van 
particulier vuurwerk te verminderen. Bij elke nationale feestdag zijn er escalaties 
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en gewonden, dat gaan we nooit helemaal voorkomen. Hoe gaat dat in andere 
landen waar particulier vuurwerk is toegestaan? 

• Ik vrees dat een totaal verbod de illegale verkoop/inkoop via internet of in het 
buitenland nog in de hand zal werken 

• Ik weet het niet omdat ik van mening ben dat het niet gehandhaafd kan worden en 
er ook mensen zijn die er helaas plezier aan beleven. Een vuurwerkverbod vereist 
afspraken met de buren in Belgie en Duitsland. Daarnaast is alles wat verboden is 
net een trigger, om het juist wel te doen.  
Een compromis zodanig dat mens en dier er verder geen last van ondervinden 
tussen 23.00 en 01.00 uur met verboden vuurwerkzones bijv rondom verpleeghuis 
en schaapskooi. En geen knalvuurwerk meer. 

• Ik wil de mensen die zich aan de tijden houden voor het afsteken van vuurwerk 
ook die kans geven en gun ze dat ook maar helaas zijn er altijd van die mensen die 
menen dat ze de hele week moeten knallen en dat meestal als het donker is ze 
houden geen rekening met oudere mensen en huisdieren die hier de dupe van zijn, 
deze mensen dienen zwaarder gestraft worden dan nu toe, ik woon op de 
Hoofdstraat in Schaesberg, waar 's avonds de mensen zowel jeugd als ouderen het 
leuk vonden om kanonslagen in de parkeergarage te gooien zodat het keihard 
knalde en onze hond uit angst zich bijna dood liep tegen de muur zo'n angst had 
hij, hij bleef maar rond rennen zielig gewoon weg. Daar dient echt een einde aan te 
komen, nogmaals ik gun de mensen die zich aan de tijden houden hun plezier, ik 
begrijp helaas ook dat het bijna niet mogelijk is die gasten die zich niet aan de 
tijden houden te pakken, misschien is er een afspraak te maken met de verkopers 
van vuurwerk om het niet eerder aan de mensen te geven dan op oudejaars dag 
dan is de ergernis teminste beperkt tot oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. 

• Ik zie de voordelen en de kostenbesparing voor de gemeente. Maar ik vind het 
toch wel mooi. 

• Ik zou het leuk vinden als er vuurwerkvrije zones zijn en plaatsen waar je wel heen 
kunt om vuurwerk af te steken of te bekijken 

• Ik zou het wel positief vinden als er iets centraal geregeld zou worden en op een 
aantal zones iets voor mensen die zelf willen afschieten. 
Idee: pier tussen haven en boulevard Wessem een professioneel vuurwerk? 

• Ik zou wensen dat een verbod niet nodig is, en mensen zoveel bewustzijn zouden 
hebben dat ze vanuit inzicht zelf ertoe zouden komen om verstandig met het 
afsteken van vuurwerk zouden kunnen zijn. Aangezien het er op lijkt dat de huidige 
vorm waarin vuurwerk gebruikt wordt zoveel nadelige gevolgen heeft, met 
ongelukken en vuurwerk wat gevaar oplevert kan ik me voorstellen dat de roep 
voor een verbod van het afschieten van vuurwerk groter wordt. Echter er zitten 
ook veel nadelen aan een verbod. Waarbij ik ook denk dat niet alleen vuurwerk 
ertoe leidt dat er ongelukken gebeuren met vuurwerk maar dat er meer aspecten 
aan deze kwestie zitten. Zo gaat het afschieten van vuurwerk ook gepaard met 
overmatig drank gebruik. Waardoor mensen lichtvaardig omgaan met vuurwerk. 
Daarnaast denk ik dat er nog een groter probleem is met het komen tot 
onverantwoordelijke manieren van omgaan met vuurwerk. Waarbij gebrek aan  
vrijheid ingeperkt voelen in onze over gereguleerde samenleving en daarbij zoeken 
naar uitlaat klep voor de frustraties opgelopen door het jaar heen mede bijdragen 
aan deze uitwassen. Wat m.i. Ook een reden is voor het weekend geweld in het 
uitgaansleven in combinatie met overmatig drank en middelen gebruik.  
Of het antwoord op deze aspecten een verbod van vuurwerk is waag ik te 
betwijfelen. Verboden roepen op een bepaalde leeftijd rebellie 
Op bij onvolwassen mensen. 

• In Grevenbicht hebben we geen vroegtijdige knalterreur gehoord en we hebben 
met buurtgenoten staan te genieten van het vele siervuurwerk vooral veel 



 
 

49 
 

vuurpijlen dat in ons omgeving werd afgestoken. Gezellig en zonder excessen 
gelukkig! Zo hoort het en zo kan het GRotzakken verplicht oppakken en twee mat 
oud en nieuw melden in de Geerhorst! 

• In sommige grote plaatsen is het vuurwerk uit de hand gelopen. Zelf koop ik geen 
vuurwerk en ga er ook niet voor naar buiten. Als personen er voorzichtig mee 
omgaan is het voor die ene dag geen probleem. Om nu dat geheel te verbieden 
lijkt me iets te ver gaan. We hebben al zoveel verboden. 

• Is moeilijk te handhaven 

• Kan het vuurwerk niet op een neutrale plaats? 

• Knalvuurwerk zeker verbieden 

• Men kan de regels die nu gelden al niet handhaven!! 

• Met oud op nieuw is prima met deze tijden. Geen geknal meer verder in 
december. 

• Mits er een centraal georganiseerd siervuurwerk evenement wordt aangeboden. 
Nieuwjaar zonder vuurwerk is geen nieuwjaar! 

• Mooi om te zien,maar de nadelen zijn zo enorm,wb verwondingen,soms 
blijvend.,milieuschade enz dat ik nijg naar negatief.Niet opgeruimde afval,Laat de 
gemeente mijn rotzooi maar opruimen. 

• Niet alles afpakken. Denk aan drooglegging Amerika. Niets geleerd? 

• Niet te handhaven 

• Organiseer in verschillende wijken een siervuurwerk avond...dat onder toezicht 
gehouden word en als je bijv 2euro entree vraagt kun je dat weer in het nieuwe 
voorwerk steken 

• Sier vuurwerk moet nog kunnen. Wel gecontroleerd. De gemeente zou bijv. dit 
kunnen organiseren net als men in Rotterdam doet. 

• Siervuurwerk is prima. De rest mag verboden worden, maar naleving is  m.i. niet 
haalbaar. 

• Siervuurwerk mag wat mij betreft blijven, geen knal en rookvuurwerk. 

• Siervuurwerk moet kunnen 

• Siervuurwerk vind ik mooi maar zou dat op een paar aangewezen plaatsen willen 
zien. Niet overal. 

• Siervuurwerk vinden we heel leuk om te kijken het savonds met onze kinderen. 
Maar de harde knallen die de hele dag te horen zijn iets minder omdat onze hond 
sochtens om 10 uur al ligt te beven in een hoekje van de kamer. 

• Uitsluitend siervuurwerk toestaan op 31-12 vanaf 18.00 uur t/m 01-01 om 02.00 
uur 

• Verbod omzeilen dmv ontheffing voor speciale gelegenheden ? 

• Verbod op knalvuurwerk. 
Het siervuurwerk is prachtig om te zien. Als je om je heen kijkt, zie je overal iets 
moois! 

• Vind siervuurwerk toch wel leuk. 

• Vooral die extra controle buiten de tijden, aan de knallen te horen legaal vuurwerk 

• Vuurwerk door inwoners taboe. Onderscheid in soorten maakt het handhaven 
onmogelijk. Laat de stad een mooie vuurwerkshow geven. 
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• Vuurwerk wat tijdens de toegestane tijden afgestoken wordt, is vervelend voor 

mijn hond. Maar dat is wel te overzien. Vuurwerk wat buiten die tijden wordt 
afgestoken is heel heel erg vervelend.Vooral als het een soort van oorlogsgeweld 
is!!! Eigenlijk zouden de toegestane tijden korter moeten zijn. Immers het gaat om 
Oudjaar/Nieuwjaar vieren. Met kortere tijden en minder zwaar vuurwerk is het wel 
te overzien. Maar dat honden al vanaf 1 november bang gemaakt worden is 
absurd. En ook gevaarlijk.Niet zozeer voor de honden maar ook voor de 
hondeneigenaren. Een bange grote hond die er vandoor wil gaan is gevaarlijk voor 
de eigenaar. 

• Wanneer mensen zich houden op 31 december 18.00 uur tot 1 januari 0200 uur 
met Nederlands goed gekeurd  vuurwerk, vind ik het prima. 

• Wat  je ook afspreek als je geen toezichthouders of politie  om te handhaven hebt, 
heeft het allemaal geen zin 

• Wonen in Gulpen. Hier wordt al vanaf eind oktober s'morgens rond 8.00 uur of 
s'avonds laat hard knalvuurwerk afgestoken. 
Er wordt helemaal niet gehandhaafd. 
Daarom mag het wat mij betreft flink worden ingeperkt. 

• Zelf voeger vuurwerk afgestoken en vindt het hypocriet om het nu te verbieden. 
Maar mijn hond is doodsbang en durft niet meer naar buiten in December. 
 

Negatief • Alleen siervuurwerk 

• Als er een centraal vuurwerk komt is het wel ok 

• Als men zich aan de afgesproken tijd houdt vind ik t oké. 

• Als we zo door gaan blijft van de traditie niets meer over. 

• Als ze eens dat knalvuurwerk en zwaar vuurwerk verbieden. Wat is mis met 
siervuurwerk, fonteinen en vuurpijlen. 

• Centraal vuurwerkwinkel instellen. 

• Dan zouden mijn kinderen geen vuurwerk meer zien, dat zou ik erg jammer vinden. 
Om 00:00. Ga ik niet met kleine kinderen naar een vuurwerkshow. 

• De problemen rondom knalvuurwerk zou  nog geen invloed mogen hebben tot 
verbod op siervuurwerk. Eerst eens zien hoe t verloopt door een verbod oo 
knalvuurwerk en dan verder beslissen. 

• Degene die het vuurwerk afsteken doen dat bij voorkeur bij anderen hun deur en 
laten de rommel gewoon achter. 

• Geen knal vuurwerk, maar siervuurwerk moet kunnen mits veilig!! (2x) 

• Graag een aantal plaatsen inrichten en daar dan door professionele mensen laten 
onsteken. Vuurwerk hoort nu eenmaal bij Oud&Nieuw. Siervuurwerk moet 
behouden blijven voor consumenten. 

• Handhaven is één ding, een compleet verbod is iets totaal anders. 

• Het gaat niet om het afsteken van vuurwerk in zijn algemeenheid maar om het 
bestrijden van incidenten en onveilige situaties veroorzaakt door een stel idioten. 
Een algeheel vuurwerkverbod is een typisch Hollandse reactie van onze politiek op 
problemen in de samenleving. I.p.v. de raddraaiers stevig aan te pakken zoekt men 
de oplossing in algemeen geldend beleid. We gaan onveilige situaties in het 
verkeer veroorzaakt door zich onverantwoord gedragende automobilisten toch 
ook niet bestrijden door het uitvaardigen van een algeheel rijverbod. Bovendien, 
wie / hoe gaan we deze maatregel handhaven??? 
. 

• Het hoort er gewoon bij 
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• Ik begrijp het. Geen vuurwerk zou beter voor de natuur en dieren zijn maar ben 

bang dat t ilegaal toch gaat gebeuren. 
Daarnaast heeft het iets gezelligs dat je om 5 voor 12 naar buiten gaat om zelf 
vuurwerk af te steken. Straks moet je na gezellig thuis door houden om 23.30 de 
auto pakken om naar een vuurwerkshow te gaan (bang dat veel mensen met drank 
achter het stuur gaan) 

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

• Ik denk dat een verbod averechts gaat werken. Je denk dat vuurwerkzones 
(plekken waar je wel mag afsteken) een oplossing kunnen zijn. 

• Ik verwacht niet dat de gemeente een vuurwerkshow gaat organiseren. Ik kan me 
geen nieuwjaar zonder vuurwerk voorstellen. Ook ben ik van mening dat de goede 
moeten lijden onder de raddraaiers. Ik vindt dat er veel zwaarder gestraft mag 
worden tegen mensen die vuurwerk misbruiken, of naar hulpverleners gooien. 

• Ik was altijd neutraal, maar sinds we buurjongena hebben die al vanaf de 28e 
vuurwerk afsteken,en dit bij de paarden in de wei gooien ben ik er hekemaal klaar 
mee, zo ook met verenigingen die dat door het jaar heen ook doen, vind dat ook 
ongepast,indien dit niet kenbaar vooraf gemaakt word,zodat je dieren in veiligheid 
kunt brengen.onze pony s hwbben al tot 3x toe vast gezeten tussen planken door 
deze ongein. 

• Ik zou het een niet te handhaven en te zwaar middel vinden. Het grootste 
overlastprobleem betreft het knalvuurwerk, zoals cobra's en dergelijken, dat veelal 
door jongeren wordt afgestoken in de periode vóór en ná oud-op-nieuw. Het zou 
beter zijn om enkel het knalvuurwerk te verbieden en het siervuurwerk wel toe te 
laten. Ter compensatie van het wegvallen van het knalvuurwerk zou het 
siervuurwerk aan soepelere eisen kunnen voldoen, waardoor mooiere effecten 
mogelijk zouden zijn. 

• In ieder dorp een plaats aanwijzen waar vuurwerk afgestoken kan worden 

• In pricipe zou ik het positief vinden, echter zie punt 2.1 

• Jaarlijkse familietraditie verdwijnt. Is veilig omdat Pijlen worden gelevert met 
afsteekbuis. 
Als het niet veilig en te zwaar is mag het verboden worden. 

• Je moet niets gaan verbieden als je het toch niet kunt handhaven. 

• Kan niet gehandhaafd worden 

• Kan niet gehandhaafd worden en dan nog meer knalvuurwerk via internet. Toch 
proberen gecontroleerd verkopen 

• Knalvuurwerk verbieden, maar siervuurwerk wel toelaten 

• Knalvuurwerk zou verboden moeten worden 

• Laat alleen siervuurwerk afgaan 

• Laat de mensen hun plezier hebben. Als ze daar hun geld aan willen uitgeven,  
prima dan toch. Pak die gene harder aan welke zich niet aan de regels houden 

• Met een algeheel vuurwerkverbod worden de mensen die wel op de juiste manier 
met vuurwerk omgaan gestraft en dat vind ik doodzonde 

• Met name door 13-14 jarige knalvuurwerk afgestoken. Enkele dagen voor 31 
december en smorgens van 31 december. Veel restanten laten liggen, ruimen het 
niet op. Ook de dag erna niet 
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• Mooi siervuurwerk is prachtig en kan ik van genieten.  

Wat ik mis is harde handhaving (op alle gebied), mega knalvuurwerk en het 
onfatsoen en onverantwoorde gedrag van sommige mensen die vuurwerk 
afsteken. Dat is doodeng: je weet niet welke kronkel ze in het hoofd hebben. 
Ik ben tegen de oorlogszone die er ineens ontstaat, vanaf begin december tot 
begin januari. Dát moet verboden en gehandhaafd worden. Zet desnoods het leger 
in. 
Hierdoor ben ik gedeeltelijk voor een vuurwerkverbod. Maar dan moet er wel op 
verschillende plekken in de stad (niet alleen maar op 1 plek) gereguleerd vuurwerk 
afgestoken worden. Zodat mensen die niet naar buiten kunnen er ook van kunnen 
genieten. 

• Niet goed dat door a sociaal gedrag van enkele mensen daar de gehele 
gemeenschap de dupe van is. 

• Siervuurwerk en licht knalvuurwerk is geen enkel probleem 

• Siervuurwerk moet altijd mogelijk zijn 

• Verbieden betekent dat het in de illegaliteit gaat. Dat is volledig oncontroleerbaar 
en bovendien lastig te handhaven. 

• Verbieden heeft geen zin. Verbied het knallen en heb een groep per omgeving die 
het siervuurwerk gecoördineerd, gezelliger en veiliger. 

• Vuurwerk alleen rond 12 uur, verder niet!! 

• Vuurwerkafsteken is een uiting van het vieren van het nieuwe jaar. Deze traditie 
mag niet verloren gaan 

• Waarom, omdat er een stel onverlaten dit leuke gezellige feestje willen verzieken 

• Wat betrefd siervuurwerk vind ik prima. Knallers vind ik Vreselijk 

• Wat iets verbieden maakt het alleen maar verleidelijker om toch te doen 

• Weer wordt een beperking opgelegd vanwege overlast. 
Hier worden de "goeden" weer gestraft voor wat die enkelingen fout doen. 
Pak die aan in plaats van een verbod. 
Ben actiever in het opsporen van illegaal vuurwerk 

• Wel siervuurwerk GEEN KNALLERS! 

• Wel siervuurwerk maar geen knalvuurwerk en vuurpijlen. 

• Zie geen mogelijkheden om op te treden met de lage bezettint van onze 
politie/handhavers, op het afsteken buiten de toegestane tijden kon al niet 
opgetreden worden, laat staan als het een algeheel verbod wordt, daarnaast, 
degenen die dat willen kopen gaan gewoon "even" naar België! dan, beter zou zijn 
om hier een Europese zaak van te maken en strenger te straffen, een eigen 
bijdrage in de medische koste die als gevolg van het afsteken, dus niet onschuldige 
omstanders, maar de veroorzakers, voor behandeling  worden veroorzaakt. 

• Zo worden de mensen die het voor hun plezier doen gestraft voor diegenen die er 
een rotzooi van maken 

• Zones/locaties aanwijzen waar particulier vuurwerk afsteken wél is toegestaan (bij 
voorkeur onder toezicht van brandweer) lijkt me een goede middenweg 

• Zwaar vuurwerk zou verboden moeten worden, en een beschermbril verplicht 
 

Zeer 
negatief 

• 1x per jaar. Is toch leuk traditie hoort erbij. 

• Algeheel vuurwerkverbod is te extreem. Knal en grond vuurwerk mag van mijn wel 
verboden worden. 

• Alleen het harde knal vuurwerk (zogenaamde bommen e.d.) wel verbieden. 
Siervuurwerk e.d. en het zogenaamde veilige/legale vuurwerk moet behouden 
blijven. 

• Alsjeblieft doe het niet ik doe het pas 2 jaar en vind het zo leuk en als je er gewoon 
netjes mee omgaat (veiligheidsbril) en lontje en legaal vuurwerk kopen 
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• Alweer een traditie afgeschaft. Afschaffen van Zwarte Piet wordt ons al op ge 
dwongen. 

• Ben zelf een vuurwerk liefhebber 

• Betuttelend. Wederom iets leuks afpakken 

• Betutteling ten top. 
Als de jeugd met bakstenen gaat gooien, gaan we dan bakstenen verbieden? 

• Dan moet heel het dorp naar de markt waar geen plaats is. En Nieuwjaar zonder 
vuurwerk is niks.. Dan is er niks speciaals meer aan. 

• Dan moet ik met mn kleine kinderen, midden in de nacht ,naar een bepaalde 
locatie in de buurt om vuurwerk te kunnen kijken. Belachelijk en niet te doen! En al 
die mensen die alcohol drinken, en ook om 0.00uproosten met champagne, die 
gaan allemaal de weg op. Echt onverantwoord en gevaarlijk om ertussen te zijn 
met mn kinderen 

• Dikke onzin pak ons maar alle tradities af. 

• Dit is de zoveelste traditie die men ons wil ontnemen. wanneer houdt dit eens op. 

• Dit is enkel en alleen symptoombestrijding. Beter is het om de personen aan te 
pakken die de overlast veroorzaken. Door een totaalverbod worden straks enkel en 
alleen de brave huisvaders die een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn aangepakt 
en niet de echte bron van ellende aangepakt. 

• Dit is geen siervuurwerk meer,het lijkt wel oorlog,op 8 januari geen ik wandelen 
met mijn hond,toen er op eens weer zwaar vuurwerk werd afgestoken,mijn hond 
is hier doodsbang voor en rende weer naar huis zonder dat hij zijn behoeften had 
gedaan.wat mij betreft , volledig vuurwerk verbod. 

• Dit is hier totaal niet nodig. 
Daarbij ga ik zoiezo daar ook al is een verbod. 
Tis een traditie. 
Wij kennen geen problemen in sittard geleen. 
Eigenlijk helemaal niet in limburg, probleem ligt in de randstad.. 

• Een totaal verbod bied geen oplossing voor de problematiek welke er heerst. 

• Een verbod gaat er voorzorgen dat er meer overlast door komt en meer illegale 
praktijken. Juist door het te weren creëer je een negatieve situatie waarin veel 
meer vandalisme en gevaarlijke situaties ontstaan 

• Een verbod is het inperken van een traditie die hier in Echt hoog word opgenomen, 
de gemeente riskeert dan ook rellen hiermee 

• Er moet gewoon gehandhaafd worden.  
Bij ons voren was illegaal vuurwerk en brand. Politie gebeld "Meneer hier komen 
we niet voor" dus ze verpesten het voor iedereen 

• Geen behoefte aan communisme staat 

• Gewoon nee 

• Het hele feest van oud op nieuw gaat dan verloren 

• Het is een onderdeel van nieuwjaar en er wordt al genoeg gerommeld met 
tradities. Er blijft straks niks meer over als het zo door gaat. 

• Het is traditie en super leuk tot ze die mensen maar pakken die het hele jaar door 
vuurwerk afsteken het zijn altijd de rel schoppers en nou zijn gewone mensen de 
dupe 

• Het probleem zit hem nu vooral in handhaving. Zwaar (illegaal) vuurwerk is al 
verboden en toch wordt dat massaal afgestoken zonder al te veel gevolgen. 

• Het zijn maar een paar mensen die de boel verzieken. Ik heb in Geleen eigenlijk 
niets van vandalisme meegemaakt. 

• Hierdoor komt er nog meer illegaal vuurwerk. Laat iedereen gewoon met gezond 
verstand vuurwerk afsteken. 

• Iedereen doet het vrijwillig en weet wat de gevolgen kunnen zijn 
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• Iedereen heeft zijn plezier nodig ook is het , ook al is het mijne niet 

• Iedereen zou oud op nieuw zelf mogen invullen qua feest vieren, met vrienden, 
familie of alleen. 

• Ik ben tegen knal vuurwerk... dat gaat tegenwoordig nergens meer over 

• Ik ben tegen zwaar illegaal knalvuurwerk, ook voor hogere boetes. Zwaarder 
vuurwerk verkoop boven de achttien. Mischien knalvuurwerk helemaal verbieden. 
Vuurwerk afsteken onder de 16 onder begeleiding volwassene. Geen 
vuurwerkverbod op siervuurwerk. (2x) 

• Ik ben van mening dat er geen algemeen vuurwerk verbod moet komen. 
enkel alleen een verbod op knalvuurwerk 
verder mogen ze de tijden van afsteken ook aanpassen: 
- 18:00 tot 23:00  
- 24:00 tot 03:00 

• Ik denk als er een verbod komt, er juist meer overlast zal zijn door het vuurwerk 
toch af te steken. Gewoon wat niet mag is tuurlijk, vooral voor jeugd, een uitdaging 
om wel te doen. En om er tegen op te treden is gewoon geen mankracht voor. (2x) 

• Ik durfde niet naar huis te gaan omdat het vuurwerk over de straat rolde,heel 
akelig vond ik het.En dan ook nog kinderen van 10-12 jaar zonder toezicht.Waar 
zijn die ouders? 

• Ik stel me niet voor hoe dat dan gaat. Vuurwerkzones? Prima, maar dat betekend 
dus dat heel de familie, vrienden en bezoek hun jas aan moeten,massaal net voor 
middernacht in een auto stappen (er zullen altijd automobilisten zijn die dan met 
een borrel op rijden) om te gaan kijken naar vuurwerk in de stad? Waar parkeren? 

• Ik vind dat er in Nederland al genoeg verboden wordt en dat die ene dag in het jaar 
gewoon geknald mag worden. Ook krijgt Nederland meer dan genoeg 
belastinggeld binnen door de verkoop van vuurwerk. 

• Ik zal nooit gehoor geven aan een verbod, vuurwerk is mijn passie en dat laat ik 
niet afpakken. 

• Ik zou niet nog een traditie afpakken. 

• Ik zou niet weten waar ik deze informatie moet vinden. Het is online 1 grote 
wirwar aan informatie, zoekfunctie is te beknopt. 

• In Nederland word veel teveel verboden. Het is een kwestie van opvoeding en 
handhaving.Slechts enkele verpeste het voor velen. En gewoon zwaar straffen 
vooral diegene die vuurwerk naar hulpdiensten etc gooien. Tuig moet je pakken en 
vast zetten 

• In onze gemeente zijn (zover ik weet) geen excessen te melden. Daarbij geldt in 
mijn opinie dat de goeien niet onder de kwaaien moeten lijden, dwz bij misbruik 
diegenen aanpakken die er verantwoordelijk voor zijn. 

• Is de verandwoodelijkheid van de persoon die het afsteekt. Gewoon zwaardere 
straffen voor misbruik van vuurwerk.en ouders aanspreken op hun 
verandwoodelijkheid.niet luisteren boete. 

• Is het vuurwerk dat verkocht wordt via de normale handelskanalen het probleem? 
Ofwel het is te zwaar, illegaal vuurwerk. Dat heeft dus geen effect op het normale 
vuurwerk. Hoe wenst u dit te handhaven? Ofwel het wordt verkeerd gebruikt, dus 
gebruikt tegenover hulpverleners. Dat vereist aanpak. 

• Jaa ik ben tegen die harde knallen!! vooral.die mensen over de grens gaan halen! 
maar mooi siervuurwerk moet kunnen! wat is een nieuwjaar zonder vuurwerk 
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• Je kunt de overgrote groep goedwillende en veilige vuurwerk afstekers nu eenmaal 

níet de dupe laten worden van een kleine groep vuurwerk misbruikers. Dit kun je 
gewoonweg niet verkopen aan de maatschappij en dus ook niet aan die gelukkig 
veel grotere groep fatsoenlijke vuurwerk gebruikers. De volstrekt onacceptabele 
vuurwerkincidenten uiteraard idem dito. Maar dit ligt niet zozeer en alleen aan 
bedoelde kleine groep als wel aan het al járen falen van de algehele overheid: 
allang structureel te weinig politie andere wetsdienaars, veel te lage / volstrekt 
niet afdoende straffen, wat overigens geldt voor veel meer soorten vergrijpen 
(bureau Halt / maatschappelijke taakstraffen: "laat me niet lachen, overheid..."), 
bijna compleet falend opvoeding / toezicht / hard ingrijpen door ouders e.d. én 
overheid (structureel totaal niet geanticipeerd op de radicaal veranderde algehele 
mentaliteit in de maatschappij de ongeveer afgelopen 20 jaar). Dáár wringt de 
spreekwoordelijke schoen, gemeente Heerlen, Limburg en Nederland! Hierui blijkt 
bijvoorbeeld overduidelijk dat het vuurwerkmisbruik probleem voorál te vinden is 
bij (zoals zo vaak, maar dit terzijde) de jeugd en de jongeren.  
Met dank aan de diverse kabinetten Balkenende en Rutte dat het zóver is gekomen 
met in dit geval het onacceptabele vuurwerkmisbruik en de gevolgen hiervan... 

• Je kunt een mens niet alles afnemen! Het is traditie. Ik steek het al jaren op een 
gewone manier af op de tijden dat het mag. Door mensen wat zich niet hieraan 
houden zou het verpest worden voor iedereen!!! 

• Je kunt wel alles afschaffen ..je mag niks meer 

• Leef en laten leven! 1x per jaar mooi om mee te maken 

• Ligt eraan hoeveel bushokjes en andere zooi jullie nog willen behouden.. worden 

rellen😘 

• Maak niet alle tradities kapot 

• Mensen moeten vrij blijven om zelf de beslissing om wel of niet vuurwerk af te 
steken. 

• Mijn inziens is een algeheel vuurwerkverbod niet de oplossing voor het probleem 
wat er speelt. Het zijn veelal de zware, illegale, knallers die het probleem van 
overlast en letsel veroorzaken. 

• Niet alle tradities mogen verdwijnen 

• Niet het vuurwerk is het probleem, de personen die er niet mee om kunnen gaan is 
het probleem. 

• Onze kinderen kijken al weken uit om naar het mooie vuurwerk te kijken. 

• Symboolmaatregel welke niet te handhaven is. 

• Te vaak wordt naar de wet gegrepen om gedrag van de burger af te dwingen. Denk 
aan bv het 'roken'. Daarvoor is de wet niet bedoeld. 

• Traditie 

• Tradities moet je nooit aankomen. 

• Vuurwerk hoort bij nieuwjaar. Tevens verwacht ik bij afschaffing hiervan alleen 
maar heftiger en gevaarlijker vuurwerk. De mensen vinden wel een weg om het 
ergens anders te kopen, en stiekem door heel Stein af te steken. Want je gaat het 
dan niet op 1 plek afsteken, zodat je makkelijk ‘gepakt’ kan worden. 

• Vuurwerk in Heerlen komt grotendeels vanuit het buitenland. Dit zal ook na een 
vuurwerkverbod zo blijven en sterker worden. Buitenlands vuurwerk is gevaarlijker 
dan Nederlands vuurwerk (want minder regelgeving). Handhaving niet aan te 
beginnen, ze zullen niet wachten tot de politie er is. Vanuit de randen van de stad 
is het ook onmogelijk naar het centrum te komen in de nacht om daar een centrale 
show te gaan bekijken. Iedereen heeft gedronken, maar mensen zullen dan toch in 
de auto (moeten) stappen. 

• Vuurwerk verbieden heeft geen zin aangezien vuurwerk wel verkocht mag worden 
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• Vuurwerk verbieden is onzin, de échte overlast voorkom je daar niet mee.Pak 
mensen aan die toch al rotzooi willen schoppen. En daarbij: ik ervaar het hele jaar 
door zeer veel overlast van: barbeque's, (6 maanden per jaar) stinkende en 
protesterende boeren, stinkende fabrieken, veel te hard rijdende auto's in mijn 30 
km straat, bakken en bakken hondenstront, keiharde muziek (ook op 
doordeweekse avonden buiten de vakantie), stakende leraren, corrupte politici, 
bestuurders en ondernemers, crimininaliteit die niet wordt bestreden en 
zorgcowboys die zelfs worden gestimuleerd om te frauderen, een belastingdienst 
die ons besodemieterd etc. etc. Misschien zou het zinvol zijn om eens échte 
prioriteiten te gaan stellen. Want die ophef over een beetje vuurwerk één keer per 
jaar is natuurlijk een geweldige bliksemafleider om de grote problemen niet aan te 
hoeven pakken. Succes verder! 

• Waarom 

• Waarom moet iedereen de dupe worden als handhaving van de regels faalt! 
Vroeger was er geen afsteektijden. Nu wel. Klein groep die verpest. 

• Waarom moeten we in alles meegaan met andere gemeenten waar men niet het 
fatsoen heeft om zich te houden aan de afsteektijden en het respecteren van de 
veiligheid en vooral die van de hulpdiensten. 

• Wat wordt t saai in Nederland.. 31 dec is als een gewone dag... hoe meer je 
verbiedt des te erger t wordt...alleen maar verbieden... wat laten jullie nog toe? 

• Wederom een traditie weg.... 

• Weer wordt een pleziertje van gewone burgers afgepakt. Zij zijn het niet die de 
problemen veroorzaken, maar opgeschoten tuig wat onverantwoordelijk met 
vuurwerk omgaat. Begin met hierop te handhaven en het probleem is opgelost. 
Bovendien zijn er met bijvoorbeeld elektrische fietsen per jaar meer en ernstigere 
ongelukken. Gaan die dan ook verboden worden? 

• Ze moeten de idioten die het vuurwerk verkeerd gebruiken aanpakken. 

• Zie punt 2.1 

• Zonder vuurwerk is het gewoon een normale avond als alle andere in het jaar. 
Kerst zonder kerstman/kerstboom is toch ook geen kerst? 

• Zorg dat de diverse buurten gezamenlijk en georganiseerd een mooi vuurwerk 
kunnen en mogen afsteken. 

• Zwaar Knal vuurwerk verbieden 
 

Weet 
niet 

• Afhankelijk van mate van handhaven 

• Als vuurwerk vervangen word voor een drone show,  vind ik t top! 

• Dat ligt eraan wat ervoor in de plaats komt. Helemaal geen vuurwerk zou voor mij 
niet wenselijk zijn. 

• Even voor twaalf, en geen bommen, liefs op een  veld buiten de bebouwde kom 
zoals het 
Sint Maartens vuur. 

• Ik vind een algemeen verbod zonde voor de mensen die zich wel netjes aan alle 
voorschriften houden. 

• Ik weet niet of een totaalverbod de oplossing brengt. 

• Kan dat niet op een centrale  locatie? 

• Lukt toch nooit. 

• Maak per dorp een algemene plek waar gecontroleerd door politie vuurwerk 
afgestoken mag worden. Bijv. Industrieterrein of weiland. Nodig iedereen uit om er 
een leuk event van te maken. 
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• Vindt het algemeen vuurwerk verbod nog al een ding, maar door rond zwevende 

jongeren met vuurwerk in hun rugzak  hier en daar in onze gemeente de 
boelonveilig maken. 
betreft meestal jongeren uit andere gemeentes die hier naar toekomen of op visite 
zijn en de onrust veroorzaken 

• Vuurwerk moet blijven zoals het is. 
 

 

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

Anders, namelijk: 
• 1 ieder moet vrij zijn om zelf te bepalen wat ze willen doen 

• Afsteken centraal in venray 

• Algeheel verbod gaat me te ver,  vuurwerk met beperkte overlast moet kunnen voor degenen 
die dat graag willen 

• Algeheel verbod zou geen beleidsvreiheid van gemeente moeten zijn (landelijk beleid). Apart 
als gemeente x verbod instelt en y niet. 

• Alleen het afsteken van illegaal knalvuurwerk is vind ik niet fijn 

• Alleen sier vuurwerk 

• Alleen siervuurwerk 

• Alleen siervuurwerk toestaan 

• Als er een verbod komt dan zullen er ook nog meer verniellingen komen en nog zwaarder en 
illegaal vuurwerk 

• Als het in Nederland verboden wordt, haal je het in belgie of Duitsland. Daarmee haal je meer 
ellende naar hier, er zijn minder strenge regels 

• Als men vuurwerk verbied, dan gaan diegene die normaal vuurwerk afsteken eerder beginnen 
met drinken, dus dan is de kans op overlast groter, en nogwel gevaarlijker misschien. 

• Als we alles moeten verbieden dat overlast veroorzaakt. Stoppen we dan ook met voetnballen 
vanwegen de supportsoverlast? 

• Als ze het knalvuurwerk afschaffen heb ik geen problemen mee, maar laat ze dan alleen 
siervuurwerk verkopen zodat dat alleen afgestoken kan worden 

• Anders vervalt de jaarwisseling in een doodgewone nacht. stilstaan bij die overgang wordt 
perfect verwoord door vuurwerk. je kan eerder nadenken over een verbod op overlast 
plaatsen. 

• Bemoeien ambtenaren zich niet al veeeeeel te veel met de burgers. Moet ik straks ook 
toestemming vragen om naar de wc te mogen. 

• Ben tegen een verbod 

• Ben tegen vuurwerk 

• Ben voor een vuurwerkverbod 

• Bepaald vuurwerk kan blijven. Er word te weinig gehandhaafd. 

• Betutteling 

• Betutteling van de mensen. 

• Dan mag er tenminste nog iets in gemeente Echt 

• Dan moet de verkoop verboden worden, dat is geen haalbare kaart met duitsland en belgie 
vlak om de hoek 
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• Dan moet ik met mn kleine kinderen, midden in de nacht ,naar een bepaalde locatie in de 
buurt om vuurwerk te kunnen kijken. Belachelijk en niet te doen! En al die mensen die alcohol 
drinken, en ook om 0.00uproosten met champagne, die gaan allemaal de weg op. Echt 
onverantwoord en gevaarlijk om ertussen te zijn met mn kinderen 

• Dan pak je juist de verkeerde mensen aan, en straf je een groep voor een enkeling die de wet 
ECHT overtreed 

• Dan word de illigale rotzooi deze kant op gehaald 

• Dan word het wel in de buurlanden gehaald 

• Dat de gemeente eerst maar een fatsoenlijk en keihard optreed en handhaaft. Werk dat niet 
kan er nog altijd een vuurwerk verbod komen 

• De gezelligheid buiten op straat als de hele straat om 12 uur buiten vuurwerk kijkt en elkaar de 
beste wensen wenst. 

• De goede gebruikers worden gestraft door  het gedrag van het tuig. 

• De groene terreur en tirannie moet stoppen! 

• De grote groep die zich aan de regels houdt wordt de dupe van stelletje raddrasiers 

• De meeste overlast en schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk en het buiten de 
toegestane tijden afsteken. meer verbieden heeft geen zin want de meeste overlastgevers 
halen het al illegaal en geven niets om de huidige regelgeving. extra verbod doet hier niets 
aan, alleen beter en strenger handhaven en straffen van de overtreders van de huidige regels. 
vergeet hierbij ook niet de regelgeving omtrent leeftijd. 

• De mensen die het goed voor hebben en er lol aan hebben, moeten weer (!) voor de rotte 
appels wijken 

• De overheid moet eerst het illegale vuurwerk onder controle krijgen 

• De overheid stuurt meer en meer het burgers handel en wandel 

• De overlast komt van vuurwerk uit België en Duitsland en begint lang voor de 
vuurwerkverkoop. (2x) 

• De overlast veroorzakers veel sterker straffen ipv de mensen die er oprecht van genieten 

• De overlastgevers aanpakken (m.n. jeugd die ver van tevoren al knalvuurwerk afsteekt) 

• De vele goedwilligen moeten niet de dupe worden van de enkele kwaadwilligen. De 
kwaadwilligen mogen keihard aangepakt worden. 

• Dieren zielig 

• Dit voorkomt de illegale handel niet, waarschijnlijk zal dit alleen maar toenemen bij verbieden 

• Dwang lijkt mij nooit een goed middel om mensen iets te leren of bewust te laten worden van 
in dit geval verantwoord vuurwerk afsteken. 

• Een algeheel verbod maakt het onmogelijk om per kern op een veilige plek centraal 
georganiseerd vuurwerk af te stekenurwerk 

• Een algeheel vuurwerkverbod gaat te ver. Ik ben wel voor een gedeeltelijk vuurwerkverbod, 
bijvoorbeeld alleen op knalvuurwerk. 

• Een gedeeltelijk verbod lijkt mij een beter idee 

• Een groot plein waar het kan om 12 uur namelijk siervuurwerk met mensen die daar verstand 
van hebben 

• Een plek b.v. De markt waar onder kundige leiding het vuurwerk wordt afgestoken en we 
gezellig samen naar kunnen kijken. 

• Een verbod lost het probleem niet op. 

• Er komt meer illegaal vuurwerk wat amper 5 minuten bij ons vandaan te koop is 

• Er vindt nu al geen handhaving plaats, bij verbod ook niet... 

• Er wordt steeds meer verboden in ons land 

• Er wordt zo langzaam alles verboden. Gaan richting dictatuur. 

• Fout in vragenlijst. Heb al een positief antwoord gegeven. 

• Geheel vuurwerk verbod 

• Gevaarlijk 
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• Gezellig en mits legaal en gecontroleerd afgestoken veilig 

• Gezelligheid 

• Grootste overlast wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Bij een verbod op normaal 
consumenten vuurwerk lijkt het mij juist waarschijnlijker dat deze illegale buitenlandse 
knallers toenemen waardoor de overlast juist toeneemt 

• Handhaaf bij agressie en grenzen dicht voor illegaal vuurwerk dan hoeft niet iedere inwoner te 
boeten voor de misdragingen van anderen. 

• Handhaven buiten de nu toegestane afsteektijden gebeurd nu ook niet. 

• Handhaven lukt nu al niet 

• Heb in de ziekenhuizen veel zware ongevallen gezien, meestal jonge mensen. 

• Het gaat erom de excessen te minimaliseren en wat langzamer af te bouwen. 

• Het harde knalvuurwerk mag wel verboden worden 

• Het illegale spul blijft te verkrijgen en je straft dus alleen de burger die zich wel aan de regels 
houdt. 

• Het illegale vuurwerk beter aanpakken 

• Het is 1 keer per jaar, doe aan andere, belangrijkere zaken je aandacht aan besteden. 
Bijvoorbeeld betere voorlichting op scholen over de gevaren van (illegaal) vuurwerk 

• Het is belangrijk voor sommige mensen 

• Het is een hobby 

• Het is gevaarlijk 

• Het is sfeervol en hoort bij de jaarwisseling 

• Het overlast word nu al veroorzaakt door illigaal vuurwerk dus hier alles verbieden heeft geen 
zin 

• Het probleem ligt bij vuurwerk wat al verboden is. Je kunt iets maar een keer verbieden. 

• Het probleem zit hem in de mentaliteit van bepaalde helaas veel jongeren. pak je het 
vuurwerk af komt het probleem op een andere manier naar boven. 

• Het werkt illegale handel in de hand 

• Hier worden de gewone mensen die hun verstand gebruiken en hun rommel opruimen WEER 
de dupe van een kleine groep die overlast veroorzaakt. 

• Hierdoor komt er zeker meer illegaal vuurwerk op de markt, en waarschijnlijk voornamelijk 
knal vuurwerk, omdat dit moeilijker te traceren is. Daarnaast is de handhaving in Nederland 
inmiddels ver onder het benodigde niveau voor de meeste delicten. de jeugd heeft hierdoor 
geen respect meer voor politie of andere hulpverleners, handhaving. 

• Hoe kan het dat kinderen geen vuurwerk mogen kopen, maar kennelijk wel vuurwerk mogen 
afsteken? Waar blijft de handhaving door de gemeente? Bekeur ouders indien zij hun kondren 
vuurwerk laten afsteken! Zij zijn verantwoordelijk . 

• Iedereen moet zich aan de regels houde. 

• Ik ben juist voor een verbod! 

• Ik ben niet tegen vuurwerk vrije zones 

• Ik ben voor het verbod 

• Ik vind dat siervuurwerk moet kunnen. Ik ben wel vóór een verbod op knalvuurwerk en 
vuurpijlen. 

• Illegaal vuurwerk blijft aanwezig 

• In Mook geen knal gehoord. Is hier sprake van overlast? 

• In onze gemeente is nauwelijks overlast, illegaal vuurwerk is natuurlijk wel een probleem 

• Indien r een geheel verbod komt, wordt al het vuurwerk gehaald uit het buitenland. Vanuit de 
gemeente beekdealen ben je binnen een kwartier zowel in Duitland als België. Hier is 
vuurwerk wel gewoon verkrijgbaar. 

• Is er in de dorpen geen vuurwerk meer en denk maar niet dat we naar Heythuysen gaan voor 
een vuurwerkshow 
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• Is geen vuurwerk meer, er worden al weken van te voren complete bommen afgestoken, mijn 
hondje durfde al dagen niet meer naar buiten, het loopt echt uit de hand. 

• Is NIET te handhaven 

• Jammer dat de rotzakjes het verpesten voor de mensen die zich wel gedragen. 

• Je geeft toe aan intolerantie en betutteling. 

• Je kunt nog meer wetten maken , als je niemand   hebt om te controleren. Wat heef t het dan 
nog zin . bezuinig nog wat. Idioot. 

• Je lost de problemen niet op 

• Je moet niet alles willen verbieden wat sommige niet past maar we moeten met elkaar door 
het leven 

• Kapitaal vernietiging 

• Knal en pijlen 

• Knal vuurwerk en vuurpijlen moeten verboden worden, goed siervuurwerk en potten zijn over 
het algemeen veilig als iemand ze op een normale  manier gebruikt 

• Knalvuurwerk is irritant (zeker als je SE Fireworks van dichtbij hebt meegemaakt) 

• Komt er meer illegaal vuuwerk 

• Kwestie van opvoeden. Veel gaat gewoon goed. Mensen die andere in gevaar brengen dat is 
het probleem. Aanvallen van Boa, politie en ander hulpverleners!!  5 jaar gevangenis!!  En 
mensen moeten hun rotzooi opruimen 

• Lawaai te hart en veel overlast voor mens en dier en wat een poppekast met jullie vragen  
mensen hebben genoeg van die hele vuurwerkzooi 

• Leuk om te horen 

• Levens gevaarlijk 

• Mensen die zich niet aan de regels houden en illegaalvuurwerk afsteken buiten de geldige 
tijden moet je aanpakken. Je gaat het autorijden ook niet verbieden omdat een paar mensen 
te hard rijden. 

• Mensen gaan toch een manier zoeken om het te doen en dat geeft meer gevaar en overlast 

• Met jonge kids blijf je liever thuis met zo’n avond. Geen reden om tot twaalf op te blijven. 

• Na zwarte piet, kerstmis, vreugdevuren die al niet meer worden toegestaan. Waar kan ik als 
Nederlander nog trots op zijn als alle tradities en trotsen mij afgenomen worden? (2x) 

• Nabijheid van Duitsland en België zal er toe leiden dat daar vuurwerk wordt ingekocht. 

• Niet nodig als knalvuurwerk wordt verboden 

• Omdat ik op 2 honden moet/wil en ze zijn hardstikke bang voor dat geknal en er is eens 
vakkundig gemeten hoe hoog de hartslag van honden kan gaan en soms ver over de 2honderd 
en ook heel erg bibberen. 

• Op deze manier worden de verstandigen wederom aangepakt tov niet verstandigen 

• Op een aantal uur na is er al een vuurwerkverbod wat nu al niet gehandhaafd kan worden 

• Opvoeding 

• Overlast wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk . Door een verbod van legaal vuurwerk 
komt er meer illegaal vuurwerk met alle gevolgen van dien 

• Pak het illegaal vuurwerk aan. 

• Pak het illegale vuurwerk aan 

• Positief over verbod 

• Positief tegenover vuurwerkverbod 

• Ruim van te voren zijn al jeugdigen en jong volwassenen tot n de nacht harde vuurwerk zou 
bommen zeggen aan het aflaten , probeer daar wat aan te doen anders via europa want het 
word in omliggende landen al veel eerder verkocht. 

• Siervuurwerk is mooi en verbind buren 

• Te gevaarlijk 

• Tegen algeheel vuurwerkverbod, wel gedeeltelijk verbod 

• Teveel betutteling 
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• Totaal onvoldoende politie beschikbaar om controle uit te voeren. Het niet EU-breed, dus nog 
te verkrijgen. 

• Totaal tegen 

• Vaak is niet het vuurwerk het probleem maar het overmatig alcohol gebruik van de afstekers 

• Vandalisme en overlast 

• Verander de tijden en zet handhaving in met zeer hoge boetes 

• Verbod heeft geen nut want het vuurwerk wordt dan wel ergens illegaal weg gehaald 

• Verbod lost het probleem niet op, de overlast komt nu ook door illegaal vuurwerk 

• Verbod op knal en pijlen en illegaal vuurwerk 

• Verbod op zwaar knalvuurwerk vind ik terecht 

• Verbod voorkomt niet dat degene die verkeerd met vuurwerk omgaan dan geen vuurwerk 
meer afsteken 

• Verbod werkt criminaliteit in de hand 

• Verbod zal niet helpen tegen slachtoffers 

• Voor afschaffing zwaar en gevaarlijk vuurwerk 

• Vuurwerk in Heerlen komt grotendeels vanuit het buitenland. Dit zal ook na een 
vuurwerkverbod zo blijven en sterker worden. Buitenlands vuurwerk is gevaarlijker dan 
Nederlands vuurwerk (want minder regelgeving). Handhaving niet aan te beginnen, ze zullen 
niet wachten tot de politie er is. Vanuit de randen van de stad is het ook onmogelijk naar het 
centrum te komen in de nacht om daar een centrale show te gaan bekijken. Iedereen heeft 
gedronken, maar mensen zullen dan toch in de auto (moeten) stappen. 

• Vuurwerk is niet het overlastprobleem, maar disrespect voor hulpdiensten en politie. Het 
escaleert op oudejaarsnacht. Vuurwerk verbieden is symptoom bestrijding maar geen aanpak 
van het daadwerkelijke probleem 

• Vuurwerk is niet het probleem, maar hufter gedrag. En dat los je niet op met een 
vuurwerkverbod. 

• Vuurwerk was mooi en niet hinderlijk op de markt ,half twee was alles rustig 

• We moeten ons op het platteland niet laten ringeloren door de stedelingen in "Holland". Zij 
denken de wijsheid in pacht te hebben en dus de dienst uit te kunnen maken. De drammerige 
minderheden, weten steeds de aandacht te krijgen en hun idee door te drammen. De 
zwijgende MEERDERHEID wordt niet gehoord. 

• Zelf vuurwerk afsteken blijft leuk voor ouders en kinderen 

• Zie hiervoor. Politieke daadkracht willen tonen door voor de wg van de minste weerstand te 
kiezen werkt niet. 

• Zie toelichting 

• Zie toelichting vraag 2 

• Zie vraag 2 

• Zinvoller om in gesprek te gaan met de jongeren/volwassene die de onrust veroorzaken. 
Vuurwerk kan ook heel mooi zijn. 

• Zo word langzaam alles wat leuk is verboden. 

• Zou eerst beginnen met inperken, als de verkoop pas op 31 dec om 20uur begint bijvoorbeeld 
en afsteken vanaf 22 u 
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel 
vuurwerkverbod in onze gemeente? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Toelichting 
• Alle vernielingen gebeuren ook zonder vuurwerk. Mensen die vuurwerk willen afsteken komen 

hoe dan ook aan vuurwerk. Het is dan ook onmogelijk om dit te handhaven en iedereen aan te 
houden die toch vuurwerk afsteekt. 

• Begrijp alleen niet dat het zoveel dagen /weken al de hele dag kan knallen en dat er dan niets 
aan gedaan wordt 

• Beter handhaven op de daadwerkelijke afsteektijden. En misschien als compensatie inkorten 
van 10 tot 2 bijvoorbeeld. Nu begint het al dagen van tevoren... 

• De jeugd van tegenwoordig mag al zo weinig alles is gecontroleerd of wordt geregistreerd enz. 
Ook vind ik een verbod belachelijk want ik steek al jaren vuurwerk af met de mijn kinderen en 
het is een stuk gezelligheid. Het is ook de verantwoording van de ouders dat de kinderen zich 
gedragen en geen stomme dingen doen met vuurwerk. Als erven vuurwerk verbod komt denk 
ik zelfs dat er meer ongeregeldheden gaan komen omdat er een gedeelte van de jeugd zich 
“verveeld” 

• De problemen spelen in de randstad, een kleine groep. 
Keihard aanpakken van de probleemmakers 

• De problemen waar ze in sommige plaatsen last van hebben, zoals het bekogelen van 
hulpverleners is in Venray niet aan de orde. De meeste overlast die wordt veroorzaakt is het 
knalvuurwerk, waar mensen en dieren last van kunnen hebben en dit wordt op korte termijn 
verboden. 

• De tijd dat vuurwerk mag worden afgestoken inkorten (van 00.00 tot 01.00u), maar zeker geen 
verbod. Nederland moet geen verbodsland worden.Het grootste probleem is wellicht het 
illegale vuurwerk. 

• De vuurwerkhandelaren zouden zich wel kunnen richten op silent fireworks dus alleen 
siervuurwerk zonder de harde knallen. En losse knallers en vuurpijlen mogen van mij sowieso 
uit het assortiment. 

• Dit is GEEN traditie!!!!!!!!! Als iets 20 jaar bestaat is het geen traditie, men schermt nogal 
graag met het woord traditie. “Verbod is een inperking van de ” is zeer grote LULKOEK en dat 
het lastig te handhaven is, klopt. Maar..... dat is met alle verboden en als men dan daarop 
aangesproken wordt, c.q. gestraft/beboet wordt begint men te jammeren, te beledigen, 
vervelend doen. 

• Dit zou uit bijna pure wanhoop overduidelijk de bekende weg van de minste weerstand zijn. 
Dus dit zou absoluut NIET de oplossing zijn; hooguit op korte termijn, maar zeker niet op lange 
termijn en ook nog eens de méést oneerlijke en onrealistische oplossing (zie toelichting vraag 
2 voor motivatie). 

• Doe het als in de ons omringende landen, 23.00uur beginnen en om 02.00uur eindigen. En de 
winkels met het zogenaamde kindervuurwerk (Aldi en Lidl enz ) het ook niet meer laten 
verkopen. 

• Door het te verbieden wordt er straks alleen maar illegaal vuurwerk afgestoken, wat nog meer 
gevaar oplevert. 

• En midden in de nacht, met een borrel op, ga ik niet ver lopen (laat staan rijden) om ernaar te 
kijken. Het hoort er gewoon bij. 

• Er wordt de hele dag,31 december geknald, daar wordt niets aan gedaan. Dus er wordt niet 
gehandhaafd en dat vindt ik fout. 

• Er wordt niet genoeg bekeuringen uit gedeeld als je het vroeg afsteekt , al je niet meer zou 
mogen wordt de kans op illegaal vuurwerk groter en escaleert het 



 
 

63 
 

• Er wordt niet nagedacht over gezinnen met o.a. jonge kinderen. Je gaat niet met een jong kind 
's nachts over straat. Die laat je het liefst in bed liggen of maak je even kort wakker om door 
het raam naar buiten te kijken. Stel je bent ziek, komt vaak voor rond die periode, dan kun je 
niet genieten van het vuurwerk. Tenzij je belabberd de deur uit gaat om tussen veel mensen in 
te staan, om hen vervolgens ook ziek te maken.  
Dat er een verbod op knalvuurwerk is, prima. Creëer desnoods een plek waar jongeren het 
legaal én verantwoord tegen een eerlijke prijs kunnen afsteken. Dan pak je het probleem pas 
echt aan. 

• Erg moeilijk en kostbaar om te handhaven. Verkoop inperken lijd tot een verhoging van illegaal 
vuurwerk. 

• Het hoort bij nieuwjaar!!! 

• Het is een recht, een eigen verantwoordelijkheid voor een Nederlander. 

• HET IS GEVAARLIJK EN NIET ALLEEN VOOR DE AFSTEKER. 

• Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er vanalles vernield wordt. 

• Het kan anders , maar een verbod vind ik dat gaat te ver . 
anders niet meteen ! een verbod . 

• Het probleem moet je bij de bron aanpakken en handhaven i.p.v dit in een opwelling te 
verbieden voor mensen sie het wel goed doen al jaren op een nette manier 

• Het schiet zijn doel voorbij. Het doel zou zijn om het aantal slachtoffers terug te dringen, maar 
deze slachtoffers vallen voornamelijk door illegaal vuurwerk. Als je bekijkt dat er een 
recordbedrag van 77 miljoen aan vuurwerk over de toonbank is gegaan zijn er nog weinig 
slachtoffers! Ik begrijp dat elk slachtoffer er een teveel is, maar dat ga je met een 
vuurwerkverbod niet oplossen. Op deze wijze zijn er nog meer mensen geneigd om niet of 
slecht gekeurd vuurwerk uit landen als Polen te kopen, met alle gevolgen van dien. 

• Het verbieden is niet te handhaven. En daarbij moet de jeugd de kans krijgen wat rotjes af te 
laten gaan. 

• Het zou dmv een wijkraad een gezellig en georganiseerd buurtfeest kunnen zijn. Meer 
verbinding tussen mensen is welkom in de wijk. 
Maak wijkraden actief. Er zijn maar 6 wijkraden gemeld bij de gemeente Roermond, terug te 
vinden onder - Wie Wat Waar? Niet onder wijkraden of wijkraad..... 

• Hogere boetes voor vuurwerk buiten deze tijden om 

• Ik begrijp dat er veel overlast veroorzaakt kan worden door m.n zwaar knalvuurwerk. Echter er 
zijn veel mensen die het vuurwerk verantwoord en op gepaste tijden afsteken. We kunnen 
beter naar de opvoeding en het beleid omtrent handhaving ter discussie stellen. Op die manier 
wordt er een deur geopend naar een constructieve oplossing. 

• Ik ben meer voor een goed beleid op vuurwerk. 
Bv. Afsteektijd beperken en daar ook streng op handhaven. 
Bv. Verschillende plekken in de gemeente aanwijzen waar het wel mag zodat ook echt iedere 
wijk kan genieten van vuurwerk. 
En tijdens het vuurwerk voldoende handhaving en snelrecht toepassen ! 
Bv mensen die vuurwerk afsteken buiten aangewezen tijden en plekken maar vooral mensen 
die geweld gebruiken tegen hulpverleners strenger straffen en bij recidive nog strenger 
straffen. 
Daarnaast ook met deze mensen in gesprek gaan en vragen hoe zij het zelf zien en wat ze zelf 
voor oplossing hiervoor hebben. 

• Ik denk waar veel mensen een probleem mee hebben is niet zo zeer het afsteken van 
vuurwerk op een bepaald tijdstip maar dat er buiten de toegestane tijden veel knal vuurwerk 
afgestoken wordt. Daarnaast zou het fijn zijn voor veel mensen met dieren in huis, dat deze 
nog uitgelaten moeten worden en daarnaast doodsbang zijn. In mijn ogen is tussen 23.00 en 
01.00 vuurwerk afsteken meer dan zat. Zo heeft iedereen er wat aan lijkt mij. 
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• Ik vind dat er alleen siervuurwerk verkocht mag worden en er zwaar opgetreden moet worden 
tegen 
Het afsteken van illegaal vuurwerk en vuurwerk dat veel geluidsoverlast en rotzooi 
veroorzaakt. 

• Ik vind het mooi en het hoort bij oud en nieuw. Misschien op enkele centrale punten in onze 
gemeente 

• Ik vind het raar dat de rollen omgedraaid worden. Diegene die zich niet aan de regels willen 
houden moeten aangepakt worden. Door een verbod worden de mensen die fatsoenlijk met 
vuurwerk omgaan ook afgestraft 

• In veel landen om ons heen en via internet is vuurwerk 't hele jaar te verkrijgen, en daarom 
zonder totale controle niet te handhaven. Daarbij is het in onze gemeente lang zo erg niet dan 
in grote steden. 

• Je kunt beter echte overlast aanpakken. DRUGS moeten ze verbieden niet vuurwerk. 

• Je mag al minder en minder strak heb je niks meer om een leuk leven te leven. En daar hoort 
het ook soms fout te kunnen gaan. PAS OP STRAKS STERVEN DE MENSEN DOOR VERVELING 

• Leudal is een landelijke gemeente. Een verbod is best begrijpelijk voor uitgaanscentra en 
dichtbevolkte gebieden. Maar als in een rustige woonwijk, de bewoners om middernacht voor 
hun eigen huis een paar sierpotten afsteken dat heeft helemaal niets te maken met de 
problemen die in het nieuws zijn.  En algeheel verbod is gewoon een bewijs van onvermogen 
van de politiek en politie om het huidige verbod op illegaal vuurwerk en afsteken buiten het 
aangewezen tijdsvenster te handhaven. 

• Moeten de goede weer gestraft worden door een handjevol slechten. Bovendien komt er niks 
fatsoenlijks voor in de plaats. Moet iedereen dan naar 1 plek komen kijken waar de gemeente 
dan een armoedige show af steekt van niks zoals bij konigsdag aan de maas. 

• Nederlands vuurwerk is veiliger. Maar als je een pannenkoek bent die zooi met vuurwerk gaat 
uitvreten is het je eigen schuld. 

• Niet het vuurwerk maar de verbittering is het probleem, 

• Nu wordt er al niet gehandhaafd tegen afsteken vuurwerk vooraf aan de toegestane afsteek 
tijden. En er worden nooit personen opgepakt, die vuurwerk en/of geweld tegen hulpverleners 
gebruiken. Dus daar faalt de handhaving al, dan kun je die dus ook vergeten bij een algeheel 
verbod. 

• Onnodig lichamelijk letsel met onnodige kosten voor de gemeenschap. Handhaven van verbod 
eenvoudiger. Geen levenslange handicap ogen, handen etcetera en minder belasting voor 
hulpverlener. Geld kan nuttiger besteed worden. 

• Oorzaak aanpakken ! Dwz minder en minder zwaar vuurwerk te koop aanbieden. Welicht 
europees regelen. Agressief gedrag zwaarder straffen. Meer eigen verantwoordelinkheid, niet 
alles dichtregelen, meer tolerantie. Het moet leuk blijven! 

• Pak diegene aan die niet weten hoe met vuurwerk om te gaan. Zolang het blijft tussen 18.00 
en 02.00 en de mensen vuurwerk afsteken om nieuwjaar te vieren zijn er geen problemen. 
Maar mensen die er mee spelen of naar andere mensen of dieren gooien en niet afsteken op 
de juiste tijden moeten zwaarder worden aangepakt. Ook moet er meer controle komen 

• Politie en handhaving kan de huidige en neiuwe wetgeving (bijv 100km/u) niet handhaven, laat 
staan vuurwerkverbod erbij. Eerst meer blauw, dan kan gekeken worden naar andere 
wettelijke regels. 

• Siervuurwerk als het 00:00 is hoort bij nieuwjaar. Dit moet op alle plekken kunnen gebeuren 
niet iedereen gaat met nieuwjaar naar 1 punt om vuurwerk te zien. 

• Toch is de ernst wel te zien van de meegenomen problemathiek 
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• Vanuit onze nederlands-indonesische cultuur zijn wij opgegroeid met vuurwerk. Het heeft een 
reden; het siervuurwerk om de goede geesten bij ons huis te verwelkomen en het 
knalvuurwerk om de slechte geesten bij ons huis te verjagen. Rondom het afsteken staat er 
standaard een emmer water klaar en na het afsteken wordt de straat schoongeveegd en alles 
opgeruimd. Wat niet is afgegaan, gaat gelijk in de emmer water. Het zou mooi zijn als deze 
traditie blijft bestaan en onze kinderen dit kunnen doorgeven aan hun kinderen. 

• Veranderingen doen pijn. Het is dus beter niet van alles naar niets te gaan. Geleidelijke afbouw 
is beter : van nu (alles) naar siervuurwerk. Daarna mogelijk alleen siervuurwerk op de grond. 

• Verbod is moeilijk te handhaven. Politie kan ook niet overal zijn. 

• Voor de sfeer, het afsluiten van de laatste dag van het jaar en vooral boze geesten en boze 
ogen de lucht in knallen‼️ 

• Vreemde vraag, ik sta immers positief tegenover het instellen van een verbod 

• Vuurwerk verbieden is onzin, de échte overlast voorkom je daar niet mee.Pak mensen aan die 
toch al rotzooi willen schoppen. En daarbij: ik ervaar het hele jaar door zeer veel overlast van: 
barbeque's, (6 maanden per jaar) stinkende en protesterende boeren, stinkende fabrieken, 
veel te hard rijdende auto's in mijn 30 km straat, bakken en bakken hondenstront, keiharde 
muziek (ook op doordeweekse avonden buiten de vakantie), stakende leraren, corrupte 
politici, bestuurders en ondernemers, crimininaliteit die niet wordt bestreden en zorgcowboys 
die zelfs worden gestimuleerd om te frauderen, een belastingdienst die ons besodemieterd 
etc. etc. Misschien zou het zinvol zijn om eens échte prioriteiten te gaan stellen. Want die 
ophef over een beetje vuurwerk één keer per jaar is natuurlijk een geweldige bliksemafleider 
om de grote problemen niet aan te hoeven pakken. Succes verder! 

• Waarom wordt drugs overlast en overlast door bepaalde groeperingen (denk aan 
Marokkaanse jeugd) 365 dagen gedoogd en zou (sier)vuurwerk niet mogen, niet consequent. 

• Wat mogen we straks nog wel ben zeker tegen die verschrikkelijke knallen maar de rest laat 
gaan er zijn al genoeg regeltjes 

• WAT WORD ER NOG MEER VERBODEN!! Al onze tradities de kloten op! 

• Wellicht alleen siervuurwerk behouden. 

• Wij kunnen niet aan een zeggen waaraan hij/zij plezier mag hebben en waaraan niet 
 

 

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

Anders, namelijk: 
• . 

• 100% garantie om handhavend op te treden 

• 3e achtereenvolgend jaar beschadigde overkapping! 

• A. Socialen merendeels met geld waar dezen niet voor hoeven te werken kopen illegaal zwaar 
vuurwerk 

• Aanslagen op hulpverleners 

• Abdoeken deze onzin. Geen enkele meerwaarde. Slechts stupiditeit alom. 

• Afname brand gevaarlijkheid 

• Afschaffing 

• Agressie naar hulpverleners d.m.v. vuurwerk en de vernielingen die hiermee aangericht 
worden. 

• Al boven genoemde argumente 
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• Al dagen voor Oud Jaar overlast door afsteken van vuurwerk en bommen 

• Al maanden vtv overlast, er wordt niet of in elk geval te weinig gehandhaafd 

• Algeheel verbod, hoop ellende minder, duidelijkheid en bij algeheel verbod betere en 
gemakkelijke handhavingsmogelijkheden (3x) 

• Alle herrie en troep zitten we niet op te wachten. 

• Alle onnodige schade 

• Alleen mooi siervuurwerk toestaan; zonder geknal en vuurpijlen. 

• Alles is beter te handhaven (2x) 

• Alles word stuk gemaakt en mensen worden bedreigt, huizen staan in brand, dieren worden 
verminkt... dit is toch geen doen meer 

• Als boeren niet mogen boeren en bouwers niet mogen bouwen, dan mag dus ook niemand 
vuurwerk-afsteken. 

• Als COPD patiēnt veel last 

• Als de ouders al geen voorbeeld zijn voor hun kinderen, en drie weken van te voren al mogen 
beginnen met het afsteken van vuurwerk wat is daar dan nog leuk aan??? 

• Als dit het probleem oplost van de problemen mbt schades, gevaarlijk gebruik van vuurwerk 
en de branden enz 

• Als het toch moet dan op een gezamenlijke plaats zoals op koningsdag. 

• Als ik in de nacht de ganzen nog door de lucht hoor vliegen dan denk ik echt waar zijn wij mee 
bezig. 

• ALs je een gezamelijke plek zou hebben waar vuurwerk afgestoken kan worden, zorgt dit ook 
voor verbinding van de burgers 

• Als ouder houdt je je hart vast als zoonlief met vuurwerk over straat gaat 

• Als samenleving kunnen we er blijkbaar niet verantwoord mee omgaan 

• Angst 

• Asociaal gedrag, gooien van knalvuurwerk naar mensen 

• Baldadigheid , vernielingen 

• Bedreiging voor hulpverleners 

• Ben er op tegen 

• Ben er zelf gedeeltelijk mijn gehoor aan verloren 

• Ben longpatiënten en kan hierdoor tijdens de jaarwisseling niet op straat komen. 

• Ben tegen 

• Ben zelf getroffen door vuurwerkpljl tijdens kijken 

• Bespaard geld 

• Beter een hele aanpak dan een halve 

• Beter te handhaven (2x) 

• Betere handhaving mogelijk 

• Bij de brug van Bunde is t nu nog steeds herrie van vuurwerk 

• Bij ons achter op de essendijk wordt al vanaf begin december tot eind januarie zwaar 
knalvuurwerk afgestoken, en dat gebeurd altijd rond 2 uur snachts. 

• Bij schade kosten voor particulieren, bedrijven en overheid 

• Brandgevaar (2x) 

• Brandgevaar en vernielingen 

• Brandgevaar voor huizen en andere bezittingen 

• Brandwonden e.d. 

• Buiten de toegestane tijden is er OVERLAST, gebeuren ongelukken en worden auto's, 
brievenbussen e.d. beschadigd. 

• Dan alleen is handhaving mogelijk 

• Dan kan ik s nachts weer gewoon doorslapen zonder wakker te worden van harde knallen 
midden in de nacht. 

• Dat knal vuurwerk is niks sier vuurwerk moet kunnen, wordt akl genoeg verboden in dit land 
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• Dat politie brandweer en ambulance minder worden aangevallen door dronken vuurwerk 
gebruikers 

• De aggressie tegen hulpverleners en andere burgers, wordt gebruikt als wapen 

• De agressie waarmee het gepaard gaat! 

• De ellende wat daarmee gepaard gaat. 

• De enorme schade die wordt aangericht 

• De extra gezondheidskosten door ongelukken en de extra kosten van vernielingen en het 
gevaar voor mensen in de omgeving. 

• De hoge kosten voor slachtoffers van vuurwerk voor onze gezamenlijke gezondheidszorg 

• De jongeren houden zich er niet aan de tijdstip. Snap ik leuk spannend. Maar er word niet 
opgelet. Op een plek zou fijn zijn. Maar hoeft niet helemaal weg 

• De knallen beginnen al op 30 december en eindigen pas op 2 januari 

• De knallen lijken wel bommen. Zo hard, en hoe daar mee om wordt gegaan is belachelijk. 

• De mens is de enige diersoort die op vuur afgaat omdat hij denkt het te kunnen beheersen. 
Dat is een misvatting. 

• De ongelukken die er gebeuren zijn niet nodig 

• De overlast en gevaar word ieder jaar erger. 

• De regels worden niet nageleefd, er wordt veel vernield en verwond 

• De schade aan auto’s 

• De schade voor de maatschappij 

• De term minder overlast is niet dekkend. Jaren lang weken ervoor en erna angstige 
hyperventilerende honden. Niet willen plassen of poepen. Het is nog nooit buiten de 
toegestane tijden stil geweest. 31 december klinkt als een oorlogje gebied. 

• De toegenomen werkdruklast op politie, brandweer en ambulancepersoneel. 

• De verhouding is zoek 

• Dieren paarden 

• Dit is geen vuurwerk meer maar asociaal matcho gedoe 

• Dit jaar schade aan onze auto door kruitafval van neerdalend vuurwerk 

• Dit jaar vuurpijl op plat dak gekregen m.a.g. lekkage 

• Dit veroorzaakt te veel last voor mens en dier. De diertjes zijn ontzettend angstig en 
zenuwachtig waardoor ook de baasjes heel veel stress hebben. Voor veel mensen de akeligste 
dag van het jaar. Denk ook aan de dieren in de natuur! Mensen verschrikken met die onnodige 
knallen wat heeft dit voor zin. Doe er eindleijk ens wat aan aub. 

• Door een ziekte kan ik rondom nieuwjaar nauwelijks functioneren door de plotselinge luide 
knallen 

• Door het centraal afsteken op een publieke plek versterk je ook gemeenschapsgevoel 

• Door vuurwerk heel veel schade 

• Durf niet overstraat op die dagen 

• Een algeheel verbod is beter te handhaven dan een gedeeltelijk verbod 

• Een vuurwerkshow is veel mooier en het geeft een heel stuk minder overlast. Daar tegenover 
moet wel staan, dat het in de kernen ook goed geregeld moet zijn. Waarbij ik denk dat men 
een verbod niet op een gemeente alleen kan betrekken. 

• Eenvoudiger om te handhaven op illegaat vuurwerk 

• Eigen vuurwerk wordt voor baldadigheid/vandalisme misbruikt. 

• Eindelijk een jaar oud op nieuw vieren ipv bij een doodsbange hond zitten!! 

• En daarbij wordt zich nimmer gehouden aan de tijden waarbinnen vuurwerk mag worden 
afgestoken! 

• En in de tunnels geven het geweldige knallen 

• En kost de gemeenschap onnodig veel geld 

• En nog veel meer 



 
 

68 
 

• Er een gezamenlijk feest ervan, maken dat er door mensens die ervan verstand hebben 
vuurwerk af laten steken 

• Er is al 2 dagen voor het mag vuurwerk 

• Er moet een signaal afgegeven worden dat hulpverleners en politie met respect behandeld 
horen te worden. 

• Er worden in onze buurt knallers afgestoken waar de ramen van trillen. Het is gewoon 
beangstigend. Alleen verbod voor knalvuurwerk lijkt niet te handhaven, dan maar algeheel 
verbod. 

• Er wordt al veel eerder vuurwerk afgestoken dan de afgesproken tijd en veel later ook nog. 
(10x) 

• Er wordt al vuurwerk geknald vanaf okt/nov tot na 1 januari, ben het helemaal zat 

• Er wordt illegaal vuurwerk afgeschoten en alleen met een algeheel verbod is dit te handhaven. 
Zelfs in de V.S. is dat geen probleem. Waarom in nederland wel?s wel? 

• Er wordt ook buiten de vastgestelde rijden teveel en te zwaar vuurwerk afgestoken! 

• Er wordt ook veel (knal)vuurwerk afgestoken vooraf en achteraf toegestane tijden 

• Er wordt te asociaal mee omgegaan 

• Er wordt te weinig aandacht besteed aan hoe met vuurwerk om te gaan. Zelf jonge kinderen 
lopen zonder begeleiding van ouders rond. 

• Er wordt veel crimineel gedrag vertoont in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling 

• Gaat gepaard met vandalisme 

• Gebruik van zwaar, geïmporteerd illegaal vuurwerk neemt toe en dat verhoogt gevaar voor 
eenieder 

• Geeft meer medewerkers hulpdiensten vrijaf 

• Geen gevaar, goed voor milieu en men kan het bespaarde geld anders aanwenden 

• Geen gewonden/geblesseerden, minder invaliden, geen medische kosten, geen 
getraumitiseerde dieren, iedereen blijten, 

• Geen schade aan privé eigendommen van andere burgers. 

• Geen vandalisme 

• Geen vernielingen 

• Geen zorgen om m’n vuurwerkafstekende puber 

• Geld van de gemeente om alles op te ruimen 

• Geluidsoverlast 

• Geluidsoverlast beperkt door centrale locatie en vast tijd bestek 

• Gemeente kan dit ook initiëren per dorpskern 

• Gemeente kan geld besparen op kosten die gemaakt worden mbt voorzorgsmaatregelen zoals 
politie inzet, het afsluiten van prullenbakken etc 

• Geweld tegen hulpverleners 

• Geweld tegen hulpverleners, politie, brandweer, ambulancepersoneel wordt drastisch 
verminderd 

• Geweld tegen hulpverleners, schade aan auto’s/huizen etc.... 

• Geweld, ben in het verleden door meedere jongeren bekoggeld met vuurwerk. En dat gebeurt 
nu ook met hulpverleners. Dat gaat me echt te ver 

• Gewonden en vandalisme 

• Gewoon de grootste rotzooi letterlijk en figuurlijk 

• Grote onkosten aan schade en aan beveiliging, vuurwerkterreur, o.a. naar hulpverleners 

• Had een hond in huis arme dier wist zig geen raad 

• Half december beginnen de knallen. Dit is niet normaal. Onze honden krijg je drie weken de 
deur niet meer uit. De dieren kunnen niet normaal meer hun behoefte doen, eten en drinken 
bijna niet. Drie weken stress. Handhaving/ politie doet er niks aan. 

• Handel spekt de criminelen 
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• Handhaving onmogelijk op zoveel plekken en met zwaar vuurwerk wat makkelijk te verbergen 
is 

• Heb honden en familie met luchtwegproblemen die hebben heel veel last van vuurwerk 

• Heb last van de gassen en geluid 

• Heb PTSS 

• Helaas zijn het voor een groot deel mensen die juist NIET met vuurwerk om kunnen gaan 
degenen die het meest rommelen met vuurwerk - levert gevaar en overlast op. 

• Hele jaar zeurt het kabinet over milieu en met oud en nieuw intereseert het opeens niemand 
meer zo lijkt het wel. Zijn die echt zo dom in Den Haag 

• Het afsteken is tegenwoordig al zo’n 6 weken voor 31-12. Heel erg vervelend voor mens&dier 

• Het Afsteken van vuurwerk zorgt dat bepaalde mensen zich asociaal en tegen alle regels in 
gedragen, zowel jeugd als volwassenen. 

• Het beschadigen van andermans eigendom. 

• Het bis te gek voor woorden dat behalve de persoonlijke ongevallen wordt geaccepteerd dat 
mensen met schades komen te zitten. Veelal vergoed door de verzekeringen maar miljoenen 
schade betekent ook hogere premies etc... Weg met die rotzooi het is ook absoluut GEEN 
traditie 

• Het geld zou zinvoller besteed kunnen worden dan het in de lucht te steken. 

• Het gevaar van vuurwerk, jonge kinderen die met zakken vuurwerk rondsjouwen en op andere 
mensen gooien 

• Het handhaven zie ik in deze gemeente niet gebeuren, jongelren zijn op oudejaarsdag  ‘s 
morgens al aan het knallen en er is nooit een controlerende politie of handhaver in ons dorp te 
zien! 

• Het iligale vuurwerk wordt steeds zwaarder en veroorzaakt in de periode voor en na Nieuwjaar 
behoorlijke overlast in de vorm van knallen waarvan de ramen trillen... 

• Het is al maanden van te voren bezig. En vaak ook nog verschrikkelijke harde knallen. 

• Het is geen traditie van ons....ingevoerd door de chinezen, dus geen argument 

• Het is gek dat mensen geen geld hebben voor gezonde voeding of de sportschool maar wel 
voor 77 miljoen de lucht in kunnen jagen...( die mensen die echt niet hebben en geen 
vuurwerk hebben af gestoken wil ik niet over een kan scheren.. 

• Het is makkelijk te handhaven 

• Het lawaai, wat al ver voor de toegestane tijd begint 

• Het loopt uit de hand. Van vuurwerk naar explosieven zonder normbesef. 

• Het moet gewoon stoppen belasting van milieu is te groot en dat in 1 dag 

• Het moet steeds groter,harder. 

• Het roept asociaal en ordinair gedrag op 

• Het waren haast bommen afgelopen jaar. Het lijkt erop alsof men eerder in het jaar begint met 
afsteken. Mijn huisdieren zijn al enkele weken van slag. In de nacht zelf was de lucht mistig van 
de dampen. Milieuvervuiling! 

• Het wordt vaak misbruikt om anderen te ergeren, belagen en/of dingen te vernielen. 

• Houden zich toch niet aan de tijd van het afsteken 

• Hufterig gedrag, privé-oorlogjes 

• Hulpdiensten kunnen veilig hun werk doen 

• Hulpdiensten minder belast. 

• Hulpverleners belagen 

• Hulpverleners beschermen (2x) 

• Hulpverleners worden bedreigd 

• Hypocriet t.o.v. Recente discussies stikstof fijnstof, 20% van alle zware metalen in 
oppervlaktewater zijn van vuurwerk! 

• Ieder jaar raken weer mensen zwaar gewond 

• Ik ben er gewoonweg bang voor, aantal jaar geleden vuurwerk in mijn oog gekregen 
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• Ik ben er zelf bang voor. 

• Ik ben tegen een algeheel vuurwerk verbod 

• Ik ben tegen een algemeen verbod 

• Ik ben voorstander van een groots publiek vuurwerk 

• Ik denk dat vernielingen dan ook een stuk minder worden. 

• Ik durf 31 december niet meer over straat; angst is dus mijn grote motivatie om hier negatief 
tegenover te staan. 

• Ik durf echt niet naar buiten, het lijkt wel oorlog en je loopt echt een regel risico gewond te 
raken. Het goede wensen uitwisselen met de buren is geheel weggevallen 

• Ik heb Coopd zeer slechte lucht kwaliteit 

• Ik heb er zelf een enorme hekel aan en mijn huisdier ook 

• Ik heb mij gedurende de jaarwisseling vanaf 18 uur tot 5 uur maar ook de dagen ervoor heel 
erg onveilig gevoeld. Pijlen en zwaar vuurwerk werden vlakbij mijn huis en achter in de 

brandgang afgestoken. Mijn dieren en ik hebben vreselijk te lijden gehad hierdoor😢😢😢 

• Ik heb niks tegen vuurpijlen, maar het knalvuurwerk wordt steeds zwaarder en dus ook 
gevaarlijker. 

• Ik hou zelf niet vh geknal en vindt her jammer dat niemand gewoon kan wachten tot 
middernacht 

• Ik vertrouw leken niet met vuurwerk. 

• Ik vind het eng 

• Ik vind siervuurwerk mooi, maar knal vuurwerk nutteloos 

• Ik vond het vreselijk de hele avond dat geknal net oorlog. Dit jaar was het heel erg 

• Ik werk in de gezondheidszorg, je wilt jezelf toch niet verminken vrijwillig 

• Ik woon in een wijk waar vanaf de kerst bombardementen klinken.nog tot in de eerste week 
van januari midden in de nacht. 

• Illegaal gevaarlijk is niet te handhaven 

• In de buurt kun je buiten niet genieten en binnen maakt het geknal in de straat iedereen 
wakker. 

• In een keer zoveel CO2 uitstoot waar je weer heel veel voor tegenover moet stellen. 

• Is de hel geworden 

• Is geen traditie zoals vaak in de commentaren wordt gesuggereerd. 

• Is goed voor mens, dier en milieu 

• Is niet meer van deze tijd 

• Jongeren gaan er slordig mee om 

• Kans op dakbaranden 

• Knalvuurwerk is te hard 

• Kost de gemeenschap onevenredig veel geld in de inzet van hulpverleners en handhavers 

• Kost de gezondheidszorg een hoop geld 

• Kost de zorg verzekeraars en de maatschappij veel te veel geld. 

• Kost veel geld aan schade en zorgkosten voor de gewonden 

• Kosten voor anderen 

• Kuunnen we weer gewoon de straat op in die dagen, weken 

• Leidt tot lagere zorgkosten 

• Letsels als gevolg van vuurwerk worden voorkomen. 

• Lijkt wel een oorlogsgebied in de week voor oudjaar... 

• Lopen teveel gekken rond tegenwoordig 

• Luchtwegen en 

• Maakt overdag werken in de buitenlucht zeer lastig door alle harde knallen rondom Park 
Piahoeve te Heel 

• Maar vooral toch dat genoem mensen hun eigen rotzooi niet kunnen opruimen 

• Maatschappelijke kosten worden steeds groter 
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• Meer rust en kans om te slapen. 

• Men heeft het tegenwoordig over uitstoot van bepaalde stoffen. er zijn bedrijven die stilliggen 
vanwege nieuwe regels. en dan mag vuurwerk wel? 

• Men houd zich absoluut niet aan de tijd van vanaf 18.00 uur 

• Men houd zich veelal niet aan de toegestane afsteek tijden. 

• Men houdt zich niet aan de tijd dat men mag afsteken 

• Men houdt zich steeds niet aan de toegestane tijden en illegaal vuurwerk is niet te controleren 

• Men steekt bij ons in de buurt het hele jaar regelmatig vuurwerk aftegenover het kerkhof.ik 
schrik me wezenloos als je net in bed ligt. 

• Mensen dieren en de co2 

• Mensen durven een maand bijna niet naar buiten!!! 

• Mensen gaan er onverantwoord mee om 

• Mensen houden zich niet aan de regels waardoor de irritatie groeit, vandalisme is vreselijk!, 
illegaal vuurwerk groeit! 

• Mensen houden zich niet aan regels 

• Mensen kunnen er niet mee omgaan en mishandelen hulpverlenerd 

• Mensen kunnen er niet meer mee omgaan. 

• Mensen kunnen zich niet voldoende beheersen om door te gaan op de huidige manier 

• Mensen met aandoeningen aan luchtwegen, zoals o.a. astma en COPD kunnen niet buiten 
komen op oudjaarsavond en nieuwjaarsnacht. Dit geeft een sociaal isolement. Verder zijn met 
name vogels nergens meer veilig. 

• Mensen met ptss worden helemaal panis, waarom ik zelf (veteraan) 

• Mensen met vuurwerk worden vreemde vogels in de nacht. 

• Mentaliteit van gebruik is veranderd en vuurwerk is zwaarder geworden en vaak is dat illegaal. 
Vuurwerk naar mensen en hulpverleners gooien moet gestopt. 

• Met alcohol op, vuurwerk afsteken. 

• Met vuurwerk worden vernielingen aangericht 

• Mijn auto heeft dan geen deukjes vh vuurwerk 

• Mijn honden 

• Mijn hoogbejaarde moeder voelt zich niet veilig meer omdat in haar tuin illegaal knalvuurwerk 
(zeg maar bom) is afgestoken. Ze woont nog alleen maar ziet dit als een reden om haar huis te 
verlaten. 

• Minder agressie 

• Minder agressie tegen hulpverleners 

• Minder agressie tov hulpverleners en minder kosten hiervoor 

• Minder aso gedrag 

• Minder baldadigheid/vandalisme 

• Minder gerotzooi en slachtoffers 

• Minder gewonden en verspilling van zorg gelden 

• Minder hulpverleners die slachtoffer worden 

• Minder kan op misdragen t.o.v. hulpverleners 

• Minder letsel vooral bij jeugd 

• Minder ongelukken 

• Minder ongelukken.. 

• Minder ongevallen, scheelt kosten gezondheidszorg, dus minder premie 

• Minder overlast van jeugd welke zich niet aan de regels houden 

• Minder rondstruinende jongeren die niet nadenken wat ze doen (vuurwerk naar mensen, in 
tuinen, in brievenbussen, op auto's gooien en dan lachend wegrennen) 

• Minder ruzies 

• Minder schade aan andermans spullen 
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• Minder schade aan huizen, auto's, de burger moet er zo meteen voor opdraaien!!! Een 
kinderen van 10-15 jaar horen niet alleen met vuurwerk op straat!!! Ouders blihjven 
verantwoordelijk!!!! 

• Minder schade aan publieke voorzieningen betaald met belastinggeld zoals bushokjes en 
prullenbakken. 

• Minder schade aan straatmeubilair en andermans eigendommen 

• Minder schade door vernielig en geweld tegen hulpverleners 

• Minder schades 

• Minder slachtoffers 

• Minder vanadlisme 

• Minder vandalisme 

• Minder vernielingen (2x) 

• Minder vuurwerkafval in de  tuin, in de dakgoot, op het ( ook platte) dak, op de auto enz.tuin. 
op het 

• Misbruik tegen hulpverleners 

• Nachtrust! 

• Niet alleen voor de dieren maar ook voor de mensen die bijv. ziek zijn en hier ontzettende last 
van hebben want die harde knallen waren niet meer te harden soms. Angstaanjagend vreselijk 
en ze houden zich niet aan de tijden ze beginnen al dagen van te voren helenachten of 
s’morgens om zes uur. En de rommel die ze achterlaten van het afgestoken vuurwerk. Kan de 
gewone burger die er niks mee te maken heeft opruimen. 

• Niet iedereen gaat hier op een verantwoorde manier mee om of houdt zich aan de regels. Ik 
zie vaak jongeren (onder de 16) op straat lopen en vuurwerk afsteken. Zijn ouders hiervan op 
de hoogte? Wie neemt de verantwoordelijkheid als het misgaat? 

• Niet meer beheersbaar 

• Niet positief 

• Om hulpverleners te beschermen 

• Om te voorkomen dat mensen gaan experimenteren met zelfgemaakte bommen 

• Omdat er geen controle is op verboden vuurwerk. Knalpotten waarvan de ramen staan te 
trillen in het centrum van Venray al vroeg op de avond. 

• Omdat het huftergedrag niet wordt aangepakt zal de overlast tegen hulpverleners, burgers en 
dieren niet veranderen. Dan maar een totaalverbod hoewel ik besef dat dit moeilijk 
handhaafbaar is. 

• Omdat jongeren oudejaarsdag liggen af te steken en in de tuin gooien of op auto’s.En dat 
vinden ze dan prachtig 

• Oneigenlijk gebruik 

• Ongelukken voorkomen 

• Ongevallen, aanvallen hulpverleners, etc. 

• Onrust en medische hinder 

• Ons afdak en zonne paneelen zijn getroffen door voor pijlen van de buurt jongen.Gelukkig is 
het deze keer goed afgelopen.Andere jaren hebben we behoorlijk schade .Tja,bewijs het maar 
waar het vandaan kom. 

• Ontzettend ergerlijk alle agressie tov hulpverleners, ambulance, politie, brandweer en 
opruimen / nazorg kost veel zorg- en belastinggeld 

• Onverantwoordelijke ouders zorgen ervoor dat hun kind gevaar loopt 

• Onze hond is heel bang 

• Onze huisdieren zijn erg angstig 

• Ook verschrikkelijk voor de dieren 

• Oorlogspaniek 

• Overlast 

• Overlast door jeugd 
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• Overlast en de kosten voor de gemeenschap 

• Overlast en gevaar voor degene die er niets mee te maken heeft 

• Overlast hulpdiensten 

• Overlast mbt geluid 

• Overlast van knalvuurwerk 

• Paniek voor dieren 

• Plezier voor weinigen, maar overlast voor iedereen 

• Politie/brandweer/ambulance lopen gevaar 

• Regels zijn dan beter te handhaven door de politie 

• Ruim een maand vóór oud en nieuw steeds zeer storend vuurwerk en knallen. Dit is héél 
vervelend en er wordt niet opgetreden. Blijkbaar kan dit allemaal zomaar 

• Schade aan anderen 

• Schade aan omliggende panden 

• Schade door vandalisme met vuurwerk 

• Schade en menselijk leed 

• Schade gehad 2019 

• Scheelt een hele hoop vernielingen 

• Slachtoffer vuurwerk vandalisme 

• Sommige mensen zijn te onverantwoordelijk en gebruiken het als wapen tegen hulpverleners 
en anderen 

• Steken wel af en maken niks schoon 

• Stikstof 

• T heeft geen enkel nut 

• T lijkt wel oorlog, ik durf t huis niet uit 

• T wordt steeds extremer. Ik woon in Osen en zelfs daar waren zo’n harde knallen. Hier komen 
jongeren al dagen ervoor bij de sluis vuurwerk afsteken. 

• Te veel vernieling en agressie naar brandweer,ziekenverplegers enz. 

• Te veel voorstanders kunnen zich niet aan de afspraken houden. 

• Tekst mbt handhaven wordt veel te weinig toegepast of zij worden bedreigd 

• Teveel ellende/ tuig dat met de Jaarwisseling denkt legaal oorlog denkt te kunnen voeren 

• Teveel mensen die niet goed met vuurwerk omgaan 

• Teveel overlast de hele maand december 

• Teveel slachtoffers 

• Teveel vernielingen door vuurwerk 

• Trauma's voor velen! 

• Traumatiserend voor mensen die pas nog eenoorlog hebben meegemaakt [vluchtelingen] 

• Vaak wordt vuurwerk afgestoken door mensen die gedronken hebben. 

• Vandalisme 

• Vandalisme tegengaan, bushokje al 2 jaar op rij kapot prullenbakken winkelkarren heek veel 
gaat kapot en dit is onnodig 

• Vanwege alle genoemde redenen 

• Vanwege het vandalisme en dronken afsteken 

• Vanwege mensen met PTSS en (oorlogs)trauma's 

• Veel illegaal vuurwerk. Het zijn bommen 

• Veel lawaai en niet alleen tijdens de tijd dat het mag 

• Veel overlast van vuurwerk buiten de wettelijke tijden, hier wordt niet of nauwelijks tegen 
opgetreden! 

• Veel schade 

• Veel te duur betreffende herstellen van kapotte prullenbakken en bushuisjes oa 

• Veel te veel harde knallen, waardoor er veel gespannenheid is 

• Veel te veel overlast 
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• Veel vernieling 

• Veel vernielingen 

• Veel vernielingen aan gemeentelijke voorzieningen 

• Veiliger 

• Veiligheid op straat en overlast. 

• Veiligheid; inzet politie, ambulance en brandweer buiten proportioneel 

• Verhinderd het vroegtijdige knallen op straat en andere plaatsen 

• Vermindering van overlast 

• Vernielingen (2x) 

• Verstoord de nachtrust 

• Vind het in deze tijd niet meer normaal. 

• Voldoende ongevallen gezien 

• Voor alles wat hier boven wordt genoemd, dus in feite is het nergens goed voor 

• Voor de dieren die erg bijn zijn 

• Voor personen met luchtweg- en longaandoening wordt de jaarwisseling geen feest maar een 
kwelling 

• Vooral de dieren in het wild en heel veel huisdieren hebben er last van. In enkele gevallen 
heeft het geleid tot de dood als gevolg van de urenlange stress die vooral honden doormaken. 

• Vooral dieren 

• Voorkomen van het afsteken van vuurwerk richting hulpdiensten 

• Voorkomen van vuurwerkincident gerelateerde agressie naar hulpverleners 

• Voorkomen van vuurwerkvandalisme 

• Vuurwerk gaat soms gepaard met hufterigheid 

• Vuurwerk geeft de afstekende partij een middel tot asociaal gedrag. 

• Vuurwerk is een wapen 

• Vuurwerk is ernstige geluidsoverlast 

• Vuurwerk is minutie en dat is verboden 

• Vuurwerk is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar ook voor de hele natuur (bijv. 
zware metalen) en het klmaat (bijv. CO2 uitstoot). 

• Vuurwerk is voor professionals 

• Vuurwerk KAN gevaarlijk zijn. Hier in de buurt zijn er veel hangjongeren die buiten de 
toegestane tijden blijven knallen, ook in de speeltuin, ook in de buurt van kinderen. 

• Vuurwerk komt niet in handen van kwaadwillenden 

• Vuurwerk lijkt tegenwoordig eerder op bommen 

• Vuurwerk refereert aan een traditie. Welke en wanneer is dat voor het eerst geweest? 

• Vuurwerk voedt agressie. 

• Vuurwerk wekt agressie op bij de afsteekt. 

• Vuurwerk wekt agressie op en wordt wel eens als wapen gebruikt 

• Vuurwerk wordt gebruikt als wapens en ingezet tegen burgers 

• Vuurwerk wordt ook gebruikt om te vernielen, en hulpverleners mee te hinderen. 

• Vuurwerk zorgt door ondeskundig gebruik voor veel lichamelijk leed en enorme kosten, en 
enorme blasting voor medisch peersoneel! 

• Vuurwerk zorgt ook voor verschillende vernielingen in de openbare ruimte 

• Vuurwerk zorgt voor veel overlast , het wordt hoe langer hoe gekker , mensen gaan er niet 
goed mee om , wordt met vuurwerk gegooid , het wordt al weken van te voren afgestoken , de 
knallen worden steeds harder. Huisdieren lijden er onder , durven niet meer naar buiten. 
Oudere mensen durven de straat niet meer op. Er wordt veel vernield door vuurwerk. Illegaal 
vuurwerk komt steeds meer voor. Ik roep al jaren dat er een vuurwerk verbod moet komen. En 
dan hebben we t nog niet gehad over de rotzooi op straat , die nu weken later nog zichtbaar is. 
En het milieu dan , moeten binnenkort allemaal 100 km gaan rijden op de snelweg , maar die 
rotzooi(vuurwerk) 1x per jaar , dat is ook slecht. Ik zeg afschaffen ! 
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• Vuurwerkletsel neemt af 

• We stoten op die paar uur een enorme hoeveelheid co2 en stikstof uit.erg onlogisch, nu we die 
problematiek maar amper opgelost krijgen. 

• We zitten niet in een oorlogsgebied maar met al dat geknal denk je dat je in een oorlogsgebied 
zit 

• Wegen zijn vaak onbegaanbaar en autobezitter voelt zich niet meer veilig.... het kostenplaatje 
is voor!..? 

• Wegens astma kan ik niet buiten komen en met mistig weer zelfs de dag erna niet wegens 
vuurwerkmist 

• Weken rondom de jaarwisseling overlast 

• Wij hebben alleen maar overlast, weken van te voren en weken erna, en veel te gevaarlijk 

• Wíj hebben een manege-bedrijf in de Kakert. De gemeente Landgraaf heeft woningbouw 
achter ons bedrijf toegestaan op 50 (!!!) meter afstand! paarden en vuurwerk gaan niet 
samen! Ik ben voor een algeheel vuurwerk verbod! 

• Wij steken niks af en kunnen wel de rotzooi opruimen, doordat niet alle kartonrestjes weg te 
vegen zijn (op straat) blift het vies in de wijk 

• Woord steeds gevaarlijker en de knallen worden steeds harder , 

• Wordt minder vernield 

• Wordt ondanks verbod jaarlijks tevoeg afgestoken 

• Wordt veel eerder vuurwerk afgestoken dan de wettelijke tijden 

• Ze houden zich niet aan de regels 

• Ze knallen al voor het mag 

• Ze ruimen de zooi niet op en voor de dieren is het beter 

• Zéér gevaarlijk voor de argeloze toeschouwer en het in brand vliegen van auto's 

• Zeer harde knallen geeft veel onrust en angst met name bij veel ouderen bv bewoners van 
Maasduinen Staete. 

• Zeker als het gebruikt wordt tegen hulpverleners 

• Zelf steek ik het nooit af, zie het nut er niet van in 

• Zie 1e vraag en antwoord 

• Zie antwoord op vorige vraag. Maar er is NUL handhaving, dus wat denkt u er aan te doen? 

• Zie boven wordt gebruikt om te pesten 

• Zie vraag 2 

• Ziektekosten lopen door de vele ongelukken alsmaar hoger op. 

• Zijn nl. Al eerder begonnen met vuurwerk af te steken .gewoon geen particuliere  vuurwerk is 
het voor iedereen duidelijk en een flinke boete geven  als het wel gedaan wordt. De een wil 
nog meer afsteken als de buurman  dus niets#ssss 

• Zonde dat  alles kapot geknald wordt van spullen van andere 

• ZOveeeeel slachtoffers elk jaar 
 

 

  



 
 

76 
 

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

Toelichting 
• 31 dec daar houdt zich bijna niemand aan. 

door het jaar wordt bij ons in de buurt nog vuurwerk afgeschoten 

• Afgelopen jaar was het vreselijke starten om ,12.30 en om 3.uur waren ze nog 
bezig!Paalweg!politie gebeld kreeg als antwoord of we konden kijken waar het vandaan kwam 
dan kwamen ze kijken!!!!!!! 

• Alle genoemde punten zijn zeer belangrijk. Om vuurwerk afsteken door te laten gaan om enkel 
de redenen dat vuurwerk traditie is en zo gezellig is, weegt in het geheel niet op tegen al de 
genoemde overlast en negatieve gevolgen voor natuur, mens,milieu. Bovendien, ik vind alleen 
al het feit dat er nog steeds armoede in de wereld is, zelfs in Nederland, voldoende, om de 77 
miljoen Euro (alleen in ons land) die nu gebruikt werd om de lucht in te schieten en te 
verbranden, beter daaraan besteed kan worden. 

• Alle hierboven genoemde redenen, moet toch meer dan voldoende zijn, ik heb heel wat 
vuurwerkslachtoffers behandeld, onherstelbare schade fysiek maar ook geestelijk 

• Alleen al om alle dieren te beschermen tegen alle vormen van vuurwerk: algeheel verbod!!!! 

• Alleen bij een verbod moet er wel gehandhaafd worden, politie of handhaving zie je nooit, wij 
en de omgeving hebben vaak al maanden van te voren last van oorlogsvuurwerk. 

• Als er vuurwerk moet afgeschoten worden dan graag op een neutrale plek, liefst organiseert 
de gemeente Kerkrade een vuurwerkshow. 

• Als kinderen met messen over straat zouden gaan, was de wereld te klein. Lopen wel met 
vuurwerk waarmee ze mensen ernstig kunnen verwonden. Onbegrijpelijk. 

• Altijd veel afval op straat en moet opgeruimd worden van onze belasting centen 

• Beelden van inzet politie, ambulancediensten, brandweer in grotere steden laten zien dat het 
anders moet dan nu. Niet alleen vanwege hetgeen het betreffende overheidspersoneel tijdens 
de jaarwisseling moet ondergaan maar het gegeven dat de jaarwisseling op deze wijze bakken 
met geld kost. Ik ben voorstander voor het opstellen van regels op een hoger niveau dan 
gemeenten. 

• Ben longpatient 

• Beperken van alle overlast / risico op ongeregeldheden en schade zoals onlangs bij scholen / 
speelveld 

• Bij ons is gewoon van 18.00 uur toot 0.45 uur vuurwerk afgestoken, dit ook met heel veel echt 
harde knallen. 
Dit was niet leuk meer en dan de rotzooi..... overal 

• De aangegeven tijden dat het wel mag, trekt zich niemand wat van aan, beginnen al in 
november 

• De agressie tegen hulpverleners waarbij vuurwerk een rol speelt. 

• De dieren zijn dan van slag af ikzelf ga de laatste jaren nergens meer heen omdat mijn herten 
dan van schrik door de wei rennen en ik bang ben dat ze zich tegen de afrasrering 
verwondingen oplopen of zelfs zich doodrennen in de afrastering. is reeds erder gebeurd. 

• De door mij aangegeven punten zijn duidelijk genoeg. Daar komt nog bij dat de groep die zich 
nergens aan stoort en tot soms grote overlast zorgt steeds groter wordt. 

• De kruitdampen zijn voor longpatienten heel slecht,en de overlast niet te vergeten. 

• De ontzettende harde knallen waar iedereen van schrikt en te denken aan de vluchtelingen die 
hun land ontvluchten voor oorlog en die harde knallen horen zich aan als bom inslagen heel 
angst aanjagend. 
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• De overlast is er met name door het knalvuurwerk (vooral het illegale?) Handhaven blijft het 
grote probleem 

• De rommel in de natuurgebieden is nog veel erger dan de rommel op straat. 

• De troep ligt na 2 weken nog steeds op straat. Niemand ruimt het op, zij ie het vuurwerk 
afschieten het allerminst. 

• De voorstanders schermen ten onrechte over een traditie maar het hedendaagse vuurwerk 
lijkt in de verste verte niet op het vuurwerk waaraan ze refereren. 
Daarnaast is het afsteken de laatste jaren gepaard gegaan met nevenverschijnselen die 
onacceptabel zijn, zoals vuurwerk gooien naar hulpverleners en veel gewonden tijdens het 
afsteken. 

• Definitief stoppen met directe ingang. 

• Denk eens aan dieren. 
De schade die wordt aangericht.. 
Gewonden(zelf doden) enz. 

• Deze vraagt behoeft geen toelichting, genoeg min punten 

• Domme mensen moet je voor hun eigen daden beschermen. Ik zie mensen vuurwerk afsteken 
die normaliter nog geen geld hebben om wekelijks de boodschappen te betalen en flink in de 
schulden zitten. Op 31 december denken heel veel mensen alles te kunnen doen dat 
normaliter verboden is. Aan de vastgestelde tijden wordt zich sowieso niet gehouden. Dagen 
voor 31/12 wordt vaak al begonnen. Handhavers zijn in de verste verten niet te bekennen. 

• Durf s’avonds de deur niet meer uit 

• Een deelverbod is helemaal niet te handhaven. 

• Een groep mensen houdt zich niet aan de aangegeven tijden, waardoor het vuurwerkgebruik 
de hele decembermaand, zeker in de avonden veel overlast geeft. Handhaven lijkt vrijwel 
onmogelijk. Bovendien vinden er veel incidenten plaats, die ontzettend veel geld kosten en 
daarnaast gewonden en zelfs levens kosten. Vuurwerk wordt niet opgeruimd, waardoor er 
gevaar optreedt en er schadelijke gevolgen zijn voor het milieu. Is het bovendien niet krom om 
nog maar 100 km per uur te mogen rijden op een snelweg, maar wel zoveel rommel de lucht in 
te schieten? 

• Eigenlijk precies om ál die redenen dus!! Genoeg redenen om t af te schaffen en een 
“vuurwerk-show” per kern te organiseren!!! 

• Eigenlijk zijn alle door jullie aangegeven punten een feit. Eerlijk gezegd voel ik mij rond deze 
tijd onveilig op straat en blijf ik binnen. Het is toch triest als je hoort hoeveel mensen er ook dit 
jaar weer gewond zijn geraakt. Maar ik zie ook dat jongeren (en helaas ook veel ouderen) er 
plezier aan beleven. Het blijft een moeilijk punt vooral omdat men geen rekening houdt met 
mensen en dieren die het niet prettig vinden. 

• En hoe zit het met allerlei venielingen😫 (prullenbakken, verkeersborden en rioolputten!) 

• En mensen houden zich niet aan de toegestane tijden! Al 2 weken van te voren beginnen ze en 
zelfs nu half januari! Wordt er nog vuurwerk afgestoken. 

• Er gebeuren veel ongelukken en ook dat kost de gemeenschap veel geld! 

• Er is armoede in Nederland en ook in Venray. Hoezo wordt er dan voor miljoenen de lucht in 
geschoten? Ik kan zoiets niet rijmen. Zo onzinnig. 

• Er is blijkbaar geen toezicht op de tijden want er word gewoon twee weken lang geknald. Ik 
vind de harde knallen vervelend voor alle dieren in de buurt. Op de een of andere manier 
worden mensen er agressief van en gaan ze hulpverlening 'pesten'. Ook vind ik 
milieuoverwegingen belangrijk en gebeuren er veel ongelukken mee, het is gewoon onnodig. 
Dat het zonde geld is: waar maar dat moeten de mensen die het kopen zelf maar weten. 

• Er leven mensen in armoede en dan wordt er voor 17 miljoen vuurwerk gekocht. Daarbij is het 
zeer vervuilend, terwijl er alles aan gedaan wordt om de CO2-uitstoot te verminderen?? 
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• Er lopen in onze gemeente teveel idioten rond met illegaal vuurwerk. Ik heb begin 2019 aan 
het College van B&W per mail melding gemaakt van het ronduit belachelijk zware 'vuurwerk' 
dat rond onze flats aan de Zonstraat werd afgestoken. Hierop is nooit gereageerd. Dit jaar zijn 
we ons huis ontvlucht en hebben onze toevlucht genomen in een vuurwerkvrij vakantiepark. 
Van mensen die zijn thuisgebleven hoorden we echter weer dezelfde verhalen als het jaar 
daarvoor. Dit is belachelijk en hier dient een einde aan te komen, op welke manier dan ook. 

• Er zijn teveel mensen in Nederland waardoor teveel vuurwerk wordt afgestoken. De 
hoeveelheid staat niet meer in verhouding tot wat een klein land kan verwerken. 

• Extra belastend voor oudere mensen en mensen met een ziektebeeld waar geluiden extra 
versterkt worden. 

• Gewoon tegen vuurwerk !!! 

• Het afsteken begint al dagen van te voren en zelfs tot laat in de nacht. 

• Het is de combinatie van punt 1,2 en 3 . Het wordt ieder jaar erger, harder en meer... lijk het. 
Er is geen handhaving in Nuth... dus de hele week knalt het. 
Wij moeten ieder jaar extra kosten maken om de paarden elders onder te brengen..en de 
honden kunnen we een week niet uitlaten. We zijn dus fel tegen. 

• Het is een ramp om ergens rustig met de hond te kunnen lopen. 

• Het is geheel uit de hand gelopen,het word vaker misbruikt tegen politie en andere overheids 
medewerkers. 

• Het is hier zo erg. Weken er voor en ook erna. In de nacht van 11 januari om02.10 uur 
bommen en pijlen. om 03.00 uur weer en later in de nacht nog een keer. Dit heeft niks met 
een vuurwerktraditie te maken. Dit is een vrijbrief om rotzooi te trappen. Elk jaar kost het ons 
rond de 600 euro ivm huren van een huisje dat rustiger ligt i.v.m. hond. Mijn man en ik vieren 
al jaren jaarwisseling apart omdat ik met andere hond thuis zit. En wij zijn niet de enige die 
weg moeten. ik ken meerdere mensen die naar elders gaan, gedwongen. 

• Het is niet zozeer het afsteken van vuurwerk in zijn algemeenheid , mijn probleem ligt vooral 
bij diegene die het afsteken . 

• Het is toch te gek voor woorden dat door een x percentage idioten in deze Nederlands 
maatschappij de vele problemen veroorzaken (harde knallen, gevaarlijke situaties, branden 
enz), en dat daardoor anderen die veilig en normaal omgaan tijdens de jaarwisseling de dupe 
zijn van het asociale/criminele gedrag. Ik vraag me echt af of dit alles oplost, ik betwijfel het 
ten zeerste. Maar als het wel helpt en ook streng gehandhaafd wordt, ben ik bereid voor een 
totaal verbod. 

• Het is van de zotte dat mensen met hun honden (ik bijv) naar het buitenland moeten gaan, 
omdat het dier letterlijk verknald is. Maandelijks tientallen euro's kwijt om het dier een goed 
leven te geven. Het is ook gebleken dat men zich totaal niet aan de tijden houdt en al vanaf 
november was er vuurwerkoverlast. En durf de knallers er op aan te spreken en je krijgt een 
grote mond en vuurwerk naar je toe gegooid. Ook het incident met het vuurwerk door de 
brievenbus in Urmond moet toch een teken voor de gemeente zijn dat het zo niet langer kan. 
En de rotzooi die er dagen blijft liggen... Zoveel bange dieren, ook wilde dieren. Daar wordt 
totaal geen rekening mee gehouden. 

• Het is van de zotte dat vuurwerk niet leeftijd gebonden is. Een kind mag met vuurwerk spelen. 

• Het leuke van vuurwerk is er af. Tegenwoordig zijn het bommen ipv bommetjes en de impact 
hiervan is niet meer normaal. Het hele jaar door wordt er vuurwerk afgestoken en er wordt 
niet gehandhaafd omdat ze mensen niet op heterdaad kunnen betrappen. De schade die 
vuurwerk aanricht aan mens, dier en omgeving is gewoon niet acceptabel! 

• Het valt mij altijd op dat vooral in de wijken waar veel inwoners wonen die niet (willen) 
werken het meeste vuurwerk wordt afgestoken. Hoe komen juist deze mensen aan zoveel 
vuurwerk? Ook dit gegeven levert bij mij nogal wat irritatie op. 

• Hierdoor dreigt het  land een vrijstaat te worden,. Stijgende criminaliteit 

• Hondjes houden er een trauma aan over lijkt wel oorlog vuurwerk werd gegooid naar 
hondjes?? 
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• Ieder jaar weer kunnen we niet eens de straat oplopen om mede bewoners nieuwjaar te 
wensen. We hebben oudejaarsavond geen bezoek van familie, omdat lopen en autorijden 
tijdens het vuurwerk gevaarlijk is en zij dus niet veilig naar huis kunnen gaan. 

• Ik ben niet op een algeheel verbod ervan. Wel zou ik het gecontroleerd willen zien, dus op 
bepaalde zones bijvoorbeeld en niet lukraak door iedereen. 

• Ik ben zelf hondenbezitter. Mijn hond lijdt aan epilepsie. Het is noodzaak dat hij niet in de 
stress schiet. 

• Ik heb een dochtertje met het syndroom van Down en ze is al dagen van te voren bang en wil 
niet slapen en ook nog de hele week erna wordt ze al bang als ze bv alleen alleen het 
weekoverzicht op tv ziet waar vuurwerk op te zien is. Onze hond is gelukkig niet bang maar 
weet van anderen dat de honden extreem bang zijn. Daarbij vind ik het ook gevaarlijk. 

• Ik heb geen probleem met vuurwerk, van 18.00 - 01.00 uur. Echter, daar houdt bijna niemand 
zich aan. Het is twee weken voorafgaand en een dag of 10 erná. Dat accepteer ik niet. Dan 
gaat het om vuurwerk afsteken an sich, en niet meer om het vieren van een nieuwjaar. 
Jammer voor de mensen die het goed bedoelen, maar als de meeste inwoners zich geen reet 
aantrekken van de overlast die ze veroorzaken, mogen ze wat mij betreft een verbod krijgen. 

• Ik stak vroeger ook graag (knal)vuurwerk af, maar het wordt nu te gek. Bij een algeheel 
vuurwerkverbod (op zijn minst knalvuurwerk) is het ook gemakkelijker te handhaven op dat 
illegale vuurwerk wat enorme dreunen veroorzaakt en de meeste overlast bezorgt. 
Daarnaast is het dan hopelijk ook afgelopen met het belagen van hulpdiensten met vuurwerk. 

• Is dit nog nodig. 

• Jammer als het niet meer mag, maar door een te grote groep mensen wordt er onverantwoord 
mee omgegaan waardoor een verbod wat mij betreft onvermijdelijk is. 

• Jammer voor de mensen die zich wel kunnen en willen gedragen maar hier in Nl kan het 
schijnbaar niet anders. 

• Jaren geleden is bijna een vuurpijl in het gezicht van onze zoon ontploft omdat er een malloot 
pijlen uit zijn handen was aan het schieten. 

• Je hebt het gevoel dat je in oorlogsgebied zit. Zieke mensen hebben er ook veel last van. 

• Je weet niet wanneer en waar vandaan de knallen komen. En dat in de periode voor de kerst 
tot enkele dagen na nieuwjaar. Onze hond is doodsbang en kruipt dagenlang over de vloer. 
ook toen we nog paarden hadden: écht  verschrikkelijk.  Er wordt geknald en uit vrees voor 
represailles durf je niks te zeggen. 

• Laten we die miljoenen besteden aan armoedebestrijding bijvoorbeeld, of dierenwelzijn, het 
plantEn van bomen ... 

• Leuk die boete van 100 euro. Dit stelt niets voor, want wordt er nog gehandhaafd? 

• Lichamelijk letsel ,oor,oog. hand  etc brandwonden 

• Men praat graag over tradities, maar als iets, zeg 20 jaar bestaat, is het nog geen traditie. Dit 
zijn maar wat kreten om te proberen gelijk te krijgen, anderen te overdonderen (die zijn tegen 
tradities). Nee, net zoals de landelijke politiek zou moeten doen moet de plaatselijke politiek 
de nek durven uitsteken en een verbod eisen. Zet er handhavers (BOA'S) op en flinke boetes.  
Vuurwerkslachtoffers genoeg, ben je door eigen stommiteit (experimenteren enz) slachtoffer 
geworden geen medische hulp die door ons betaald moet worden, maar zelf hoofdelijk 
aansprakelijk voor de kosten van revalidatie, hulpmiddelen etc. 

• Mensen en dieren schrikken er enorm van, tevens is het ook gevaarlijk voor iedereen. Daarbij 
houdt de jeugd met niets en niemand rekening en gooien zelfs naar dieren of verwonden ze 
zelfs moedwillig. 

• Mensen en dieren worden bekogeld en de zooi op straat is nu nog te zien 

• Met een schilmes mag je niet over straat lopen omdat het een wapen zou zijn, maar 
volwassenen en zelfs kinderen mogen wel met explosieven over straat? 

• Met name voor alle dieren!!! wij mensen pakken al hun gebieden al af, en dan eens in het jaar 
dit, zo erg. 
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• Mijn hond gestrorven door vuurwerkstress , 31-12-2019. Het knal vuurwerk werd maar harder 
en harder met de jaren. Mijn oude teckel is nooit bang geweest voor vuurwerk. We gingen op 
oudjaarmiddag nog lopen voor het knallen echt los zou gaan. Helaas waren er vlak bij 2 hele 
harde knallen, meteen achter elkaar. Hier schrok hij erg van. Om 18.00 ging het echt los ( zeker 
ivm voorspelde mist en geen zicht?) en de hele avond door... hoe meer vuurwerk hoe banger 
hij werd... vanalles geprobeerd.... tv hard. Uiteindelijk heeft hij in een dekentje op mijn schoot 
gelegen en wij hem knuffelen.. die keer leek het te helpen en werd hij langzaam rustiger.. en 
opeens was hij weg.... 23.30 was dat... het was vreselijk... hij was dan wel oud maar fit.. teckels 
kunnen erg oud worden.. we waren zeker   Dat hij nog jaren bij ons zou zijn.. en nu opeens was 
hij weg... het verdriet voor ons gezin en ook met name voor de hond die achter bleef zijn zeer 
groot... 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 december dag in dag uit 
jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 

• Mijn woning is onlangs voorzien van een   staal gecoate dak en gevelbekleding (vervanging 
leien(asbest) door felspalten. (kosten 50.000 E)  Is niet bestand tegen (soms ) nog brandend en 
vallend vuurwerk (ponseffect). Schade op de coating/plaat. Heeft buurman (afsteker)  geen 
enkel respect voor.  Ook buren, die kunststof dakbedekking hebben, vinden brandvlekken 
terug. Of de gehele tuin vol  met resten.  Dit soort zaken moet blijkbaar maar als acceptabel 
geaccepteerd worden!!! Wie draait hier voor op. Als de een vuurwerk afschiet moet de ander 
blijkbaar met een video  klaarstaan of dak nat blijven spuiten. Is hier ook over nagedacht???  
Denk ook eens aan materiele schade die wordt veroorzaakt bij buren/omgeving. 

• Milieu en dierenbelang vind ik belangrijk.  Dat het gevaarlijk is, maakt mij persoonlijk niets uit.  
Als een rund met vuurwerk stunt is letsel zijn probleem.  Ik ben dan ook van mening, dat 
ziektekostenverzekeraars hier een groot eigen risico of geen dekking voor moeten geven. 

• Milieuaspect: waarom zouden we tientallen kilo's zware metalen en fijnstof moeten tolereren, 
als bedrijven (terecht) aan strenge milieueisen moet voldoen? 

• Mooie azalea   Verbrand in voortuin. !!! 

• Niets nuttigs. Alleen kosten en overlast en gevaar. (2x) 

• Om bovengenoemde redenen, maar ook rekening houdend met angstige en oudere mensen, 
veteranen uit oorlogsgebieden bij wie oorlogstrauma's weer in alle hevigheid naar boven 
komen. De dieren, die meestal geen raad weten en angstig in een hoekje van de kamer 
kruipen bij elke knal,Kinderen die heel bang zijn. 

• Om een ,,WETTELIJKE " handreiking te geven, ,,,, NU ,,MOGEN" we ,, LEGAAL" rost zooi te 
trappen en overlast bezorgen enz. enz.!! Met andere woorden ................. 
      <<<< PAK ME DAN, als je KAN >>>>>>> 

• Omdat er veel kinderen 12,13 jaar zonder toezicht van ouders al vroeg beginnen, rond de 
middag, met afsteken en dan het liefste niet de lucht in, maar op personen gericht, en auto's. 
Dit gebeurt ook na 00.00 uur. Levensgevaarlijk. En als je er wat van zegt ....... 

• Onze kat verblijft 2 dagen lang in de kelder en loopt de eerste 3 dagen in het nieuwe jaar 
schrikachtig en naar boven kijkend rond. Mensen zonder huisdieren weten niet wat dit doet 
met die arme beesten. 

• Oud en jong kunnen niet meer omgaan met normen en waarden. Ouders zijn niet meer instaat 
om hun eigen kinderen aan te spreken. Dus direct landelijk verbod invoeren. 

• Overal hebben we tegenwoordig een diploma voor nodig,en met dit gevaarlijk spul mag ieder 
een gewoon mee spelen,zonder diploma.Schande. 
Het is verschrikkelijk dat er ieder jaar zoveel slachtoffers zijn.Kost ons allemaal erg veel 
geld.Heel jammer. 
En dan nog evens de matriéle schade.  CENTRAAl AFSTEKEN. 

• Paar weken voor oud op nieuw beginnen de knallen al. Mijn hond is helemaal getraumatiseerd 
en durft de straat dan niet meer op. Nu bijna 3 weken na de oud op nieuw moet ik haar 
meeslepen want anders durft ze nog niet naar buiten. 

• Past niet meer in deze tijd. (2x) 
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• Sociale controle op medemensen die zich niet aan de regels houden, werkt averechts, je voelt 
je. Iet meer zeker en veilig in je eigen woonomgeving, scheldpartijen, dreigementen, vuurwerk 
in je tuin, bang dat de auto in de brand gaat. Gisteren 13 januari nog 2 jongens van ca. 12-13 
jaar betrapt op het afsteken, ze komen op de fiets vanuit een andere wijk, ik ben zeer voor 
vereenvoudiging van melding, bijvoorbeeld met een app en mogelijkheid om foto’s te kunnen 
doorsturen. 

• Spreekt voor zich ! 

• Veel overlast gehad van zware knal (bom) achtige vuurwerk dit is al 2de jaar. Afgelopen jaar 
ook het complete huis tuin oprit alle zonnepanelen zaten vol met papiersnippers en 
roodachtige vlekken. Mijn hond kan veel hebben is ook niet bang maar was nu erg schuw. Ik 
ben een leek wat vuurwerk betreft en merk dat er steeds heftiger vuurwerk word afgestoken. 
achteraf werd mij verteld dat het hoogstwaarschijnlijk om illegaal vuurwerk ging. dit is naar mij 
mening gewoon niet tegen op te gaan omdat politie het op zo'n avond de handen vol heeft in 
drukkere gebieden en dan neem ik aan dat zo'n klein dorpje als Aijen niet word gecontroleerd. 
Ik zou het liefste naar een vuurwerkvrije omgeving gaan maar durf mijn huis niet alleen achter 
te laten de pijlen lagen langs het gevel. 

• Veel te veel ongelukken 

• Voor de tijd afsteken van vuurwerk wordt met een algeheel verbod ook voorkomen. 

• Vooral voor de dieren, de huisdieren maar ook alle wilde dieren. 

• Vuurwerk afgestoken door particulieren geeft een enorme kostenpost door de medische 
gevolgen en de rommel die op straat blijft liggen. Verder alle vernielingen door brandstapels 
en brand. 

• Vuurwerk en met name de combinatie van drank of andere middelen en vuurwerk zorgen in 
de basis al voor een onveilige situatie op straat. Oudejaarsavond is momenteel dan ook "met 
stip" de meest onbegrijpelijke dag als het gaat om openbare veiligheid. Te gek voor woorden 
toch? 

• Vuurwerk is een nachtferry voor honden en andere dieren zoals vogels, en bovendien is het 
zeer ernstige luchtvervuiling. En de lucht is al zo smerig. Slecht voor long- en hartpatiënten. 

• Vuurwerk is gevaarlijk gemaakt door een kleine groep. Maar deze groep veroorzaakt grote 
risico's 

• Vuurwerk is totale onzin 

• Vuurwerk was echt teveel en te zwaar daardoor o.a. veel afval en zelfs ingebrande vlekken op 
asfalt , auto's en tuinmeubelen. dit moet echt verboden worden . 
als je de mensen daarop aanspreekt die dat afsteken krijg je ook nog een grote mond  van het 
is toch maar 1 x per jaar enz. 

• We wonen in de Limpenshof in Neerbeek, hier wonen heel veel ouderen die hier enorm veel 
last van hebben en heel angstig zijn, al dagen voor oudjaarsdag begint dit al! Ook hebben deze 
ouderen vaak kleine hondjes waarvoor het vuurwerk een ramp is, ze zijn heel angstig dan en 
zeer nerveus dit is ook voor de ouderen een heel groot probleem. Dus ABSOLUUT VERBIEDEN 
om nog VUURWERK AF TE STEKEN!!! 

• Wij hebben er als mindervaliden heel erg veel last van 

• Wij horen het hele jaar vuurwerk vaak midden in de nacht wordt iets afgestoken en dan is het 
weer stil vindt dit heel hinderlijk 
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• Wij worden op kosten gejaagd om onze huizen klimaatbestendig te maken.Maar wat rond 
jaarwisseling voor rotzooi de lucht ingaat plus al het giftig afval van vuurwerk doet mijn 
investering om huis klimaatbestendig  te maken overbodig.Zolang vuurwerk niet algeheel 
verboden word zal ik geen een zonnepaneel op dak leggen of mijn huis isoleren.Bovendien is 
dit geen vuurwerk meer maar oorlogstuig .Het is toch niet normaal dat je niet meer kunt 
verheugen op feest van jaarwisseling.Mensen en dieren zijn helemaal van streek.En wat te 
denken van de miljoenen euro schade wat word aangericht met vuurwerk.We hebben al eens 
vuurwerk door brievenbus gehad dan slaap je niet meer rustig.We hebben het idee dat de 
regering het alleen voor de inkomsten niet wil verbieden.Je zult tegenwoordig maar bij politie 
,brandweer of ambulance werken tijdens jaarwisseling. 

• Ze zijn al week van te voren aan afsteken ,tot 3 uur in de nacht ,ik woon bij sporthal ,slaap dus 
niet ,geenpollitie  die komt kijken , 

• Zie bovengenoemde. 

• Zie mijn toelichting hierboven plus het feit dat ons huis stond te trillen! Zelfs fotolijstjes zijn 
van de kasten gevallen! Daarbij komt dat men, in onze smalle straat, geen hand meer voor 
ogen kon zien! En dat is geen milieuvervuiling!!! 

• Zie toelichting vraag 1 

• Zinloos en wordt steeds gewelddadiger. Lijkt soms wel oorlog. 

• Zo als het is aangegeven 

• Zolang er nog voedselbanken zijn en er bewoners op onze aarde van €1 per dag moeten 
rondkomen zijn wij tegen. 
Hoe bizar in Australië: bedelen om een bijdrage voor het Rode Kruis voor de bosbranden en 
een groot vuurwerk in Sydney afsteken dat tonnen zo niet nog meer € kost. 
Ridicuul waar wij geen cent aan zullen bijdragen! 

• Zonder vuurwerk worden we  er allemaal beter mee 
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3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente? 
 

Andere optie, namelijk: 
• 0 uur 

• 0.00u tot 1.00u 

• 00:00 vuurwerkshow van gemeente 

• 00:00-00:30 

• 1 mooi centraal vuurwerk en verder een algeheel verbod 

• 1 show en verder niet . Bij zoj a dan in elk geval korter~!!! 

• 1 vuurwerkshow 

• 100,00 is veel te weinig 

• 13.55-0030 

• 15.00-18.00u 

• 18:00 tot 23:00 en 00:00 tot 03:00 

• 20 u. tot 1 u. 

• 20.00 uur tm 1 uur 

• 22:00 tot 02:00 

• 22:00 tot 02:00 uur 

• 22:00/02:00 

• 22.00 tot 01.00 uur 

• 22.00 uur tot 02.00 uur 

• 22u tot 1u30 

• 23.00 / 01.30 

• 23.00-0100 

• 23.00uur tot 0.100uur 

• 23.30 tot 00.30 

• 23.30-1.00 

• 24.00 tot 1.00 

• 24.00 uur 

• 24.00 uur tot 02.00 uur 

• 43842 

• Aan die tijd houden veel personen zich niet...ze beginnen al 3 weken eerder!!!!! 

• Aangeprezen plea onder toezicht 

• Aangezien er toch velen zijn die zich niet aan deze tijden houden, dan maar helemaal geen 
tijden dat het mag 

• Absoluut geen afsteektijden gewoon verbieden 

• Af asteektijden of niet, niemand houdt zich eraan 

• Afscaffen 

• Afschaffen (53x) 

• AFSCHAFFEN 

• Afschaffen , er wordt ook vuurwerk afgeschoten buiten de tijd. Er is geen handhaving 

• Afschaffen . 

• Afschaffen die hap. Dus geen afsteektijden, want die worden niet nageleefd en de handhaving 
van die tijden laat ook te wensen over. 

• Afschaffen en alleen georganiseerd door gemeente 

• Afschaffen in z'n geheel 

• Afschaffen privé vuurwerk 

• Afschaffen svp 

• Afschaffen van vuurwerk, de meeste mensen zullen zich niden.et aan afsteektijden hou 
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• Afschaffen veel mensen kennen t gevaar niet doen t op alle momenten van dag van mij mag t 
afgeschaft worden alleen nog door profs 

• Afschaffen veel te lang 

• Afschaffen vuurwerk afsteken. Mensen trekken ze niks aan van die tijden. En als. Je iemand 
aanspreek erop dan wordt je in mekaar geslagen.. Dus daarom maar 

• Afschaffen wie ruimt de rommel op???? 

• Afschaffen,  algeheel vuurwerkverbod is beter voor iedereen 

• Afschaffen! Heeft geen zin want er kom toch niemand als je belt dat iemand vuurwerk af aan 
het steken is. Er is te weinig controle op 

• Afschaffen!! (2x) 

• Afschaffen!!!! 

• AFSCHAFFEN!!!! 

• Afschaffen. (2x) 

• Afschaffen.... verbod op vuurwerk 

• Afschaffing..we zitten in een klimaat crisis. 

• Afsteek verbod 

• Afsteektijd is prima maar wordt niet op gecontroleerd. Vanaf november al melding gemaakt 
van zware knallen 

• Afsteektijden afschaffen en een vuurwerkshow organiseren in Kerkrade. Dan kan het afsteken 
voor particulieren verboden worden 

• Afsteektijden houd zich niemand aan dus vuurwerk in zijn geheel afschaffen 

• Afsteektijden werken niet want iedereen steekt al vuurwerk af vanaf de verkoopdatum 

• Afsteektijden werken niet. Er wordt minimaal een week vantevoren al vuurwerk afgestoken. 

• Afsteektijden> goed, maar het ontbreekt aan de nodige handhaving. 

• Afsteekverbod 

• Afsteetijden ? Niemand houdt zich eraan ! 

• Afsteken geheel verbieden 

• Afsteken mag om 23.55 uur tot 00.10 uur. 

• Afsteken van vuurwerk in meer samenwerking per wijk 

• Afsteken verbieden (3x) 

• Afsteken vuurwerk verbieden. 

• Afsteken wordt illegaal 

• Alg 

• Algeheel afsteekverbod 

• Algeheel afsteekverbod voor particulieren 

• Algeheel en doorlopend is het beste. 

• Algeheel verbod (44x) 

• Algeheel verbod !!! 

• Algeheel verbod en handhaven 

• ALGEHEEL VERBOD HEEFT MIJN VOORKEUR 

• Algeheel verbod instellen (2x) 

• Algeheel verbod instellen en zelf wat organiseren 

• Algeheel verbod is het beste ! 

• Algeheel verbod moet kunnen in deze idiote wetteloosheid. WORDT STEEDS GEKKER IN SOFTY 
HOLLANDIA. 

• Algeheel verbod op afsteken vuurwerk 

• Algeheel verbod op consumenten vuurwerk 

• Algeheel verbod vuurwerk 

• Algeheel verbod zie vraag 2 

• Algeheel verbod, afsteken door Gemeente om 24 uur op de markt 

• Algeheel verbod! 
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• Algeheel verbod!! 

• Algeheel verbod. (4x) 

• Algeheel verbod. Besparing door minder handhaving gebruiken om door verenigingen of 
gemeente collectief vuurwerk af te stekenring 

• Algeheel verbod. Enkel georganiseerde siervuurwerkshow(s) 

• Algeheel verbod.Ze houden zich er toch niet aan. Zeg je wat , krijg je een grote mond ! (2x) 

• Algeheel verbof 

• Algeheel vuurwerk verbod 

• Algeheel vuurwerk verbod is nodig 

• Algeheel vuurwerkverbod (6x) 

• Algeheel vuurwerkverbod omdat dit niet te controleren valt. 

• Algeheel vuurwerkverbod. 

• Algeheelvuurwerk verbod 

• Algehele verbod dit is makkelijk te handhaven. 

• Algehele verbod! Gespecialiseerde mensen vuurwerk laten afsteken op centrale plaatsen 

• Algemeen verbod (5x) 

• Algemeen verbod invoeren 

• Algemeen verbod voor prive personen 

• Algemeen verbod zsm. invoeren 

• Algemeen verbod. 

• Algemeen vuurwerkverbod 

• Algemeen vuurwerkverbod want er wordt niet gehandhaafd. 

• Algemeen Vuurwerkverbod,dan ben je van dat geknal (bommen) 2 weken voor nieuwjaar af! 

• Alle afsteek verbieden!! 

• Alle vuurwerk van particuieren verbieden 

• Alle vuurwerk, ook van particulieren concentreren op EEN door de gemeente voorgeschreven 
plaats 

• Alleen 

• Alleen 0.00uur 

• Alleen afsteken  rond middernacht van 11 tot 01 uur. als het dan per se moet.... 

• Alleen afsteken bij de wisseling  van het jaar  ing door de gemeente 

• Alleen als het vuurwerk mag blijven op de wisseling van het jaar van 24.00-01.00 uur. 

• Alleen centraal door gemeente georganeseerd 

• Alleen centraal vuurwerk 

• Alleen door brandweer af laten steken op de Gulpenerberg 

• Alleen door de gemeente een gecontroleerde afsteekplaats zodat minder mensen en of dieren 
gedupeerd worden 

• Alleen door de gemeente op een veilige plaats (2x) 

• Alleen door een georganizeerd team die zich ook aan de regels kunnen houden 

• Alleen door gekwalificeerde mensen 

• Alleen door gemeente (2x) 

• Alleen door gemeente georganiseerd 

• Alleen door gemeente zelf een klein centraalvuurwerk opbijvoorbeeld de Nieuwe Markt om 
00.00 uur tot ca. 00.30 uur en verder alles verbieden 

• Alleen georganiseerd , bij voorkeur stil vuurwerk 

• Alleen georganiseerd vuurwerk door profesinele mensen 

• Alleen nog maar 1 vuurwerkshow 

• Alleen nog maar een half uur voor en na oud en nieuw 

• Alleen nog siervuurwerk door professionals 

• Alleen om 0.00 uur door professionals op een centrale plaats verder niet 

• Alleen om 00 uur tot 1 uur 
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• Alleen om 00.00 uur (2x) 

• Alleen om 00.00 uur op centrale plek in het dorp 

• Alleen om 00.00 uur op een vooraf te bepalen plek, door de gemeente 

• Alleen om 00.00 uur vuurwerk afsteken (2x) 

• Alleen om 12 uur anders niet meer!! (2x) 

• Alleen om 12 uur op een plek in de wijk 

• Alleen om 24 uur, centraal op een plaats. 

• Alleen om 24.00 u 

• Alleen om 24.00 uur door de gemeente 

• Alleen om 24.00u 

• Alleen om middernacht (2x) 

• Alleen om middernacht. 

• Alleen onder controle 

• Alleen op 1 plaats onder toezicht van de brandweer 

• Alleen op een centrale plaats 

• Alleen op een centrale plaats. 

• Alleen professioneel verzorgd vuurwerk voor de hele gemeente 

• Alleen professioneel vuurwerk 

• Alleen professionele vuurwerkshow 

• Alleen publiek vuurwerk 

• Alleen safe vuurwerk 

• Alleen siervuurwerk 

• Alleen siervuurwerk toestaan 

• Alleen tussen 00.00 en 01.00 op 1 jan 

• Alleen tussen 24 uur en half een 

• Alleen van 00.00 tot 02.00 

• Alleen van 00.00 tot 1.00 

• Alleen van 22:00 tot 0:30 

• Alleen van 22.00 -2.00 

• Alleen vanaf 24uur tot 1 uur 

• Alleen vanaf nieuw jaar 00.00 uur en dan alleen tot 01.00 uur 

• Alleen vuurwerk afsteken door de gemeente 

• Alleen vuurwerk op EEN Plek, georganiseerd door de gemeente 

• Alleen vuurwerk per wijk, op een plek 

• Alleen wanneer er gehandhaafd wordt, heeft het zin dit aan te houden. 

• Alleen zinvol als er ook gehandhaafd wordt! 

• Allen nog professioneel 

• Alles afschaffen. Van de week nog vuurwerk horen knallen tijdens de nachtdienst!!! 

• Alles verbieden (3x) 

• Als dat nu alleen die tijd gebeurt is het prima. Maar ondertussen zijn het al 3 maanden wordt 
er gek van 

• Als een tijd wordt gegeven, moeter ook controle zijn, anders is het zinloos 

• Als er dan geen verbod komt dan zo kort mogelijke tijd voor het afsteken 

• Als er een algeheel vuurwerkverkoop is. Zijn er ook geen afsteektijden 

• Als er een verbod wordt ingesteld hoeven we niet meer te discussiëren over toegestane 
afsteektijdenen! (2x) 

• Als er geen definitief verbod komt dan pas va 12.00uur afsteken en maximaal tot 12.30uur 

• Als er gehandhaaft wordt 

• Als er op gecontroleerd wordt goed, maar heb vaker zien afsteken van vuurwerk zonder dat er 
gecontroleerd werd 

• Als het blijft: korte. Liever helemaal niet meer... 
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• Als het vuurwerkverbod niet doorgaat dan vanaf 24.00 uur 

• Als iedereen zich aan die tijden houd ,prima maar dit is helaas niet het geval 

• Als je verbiedt, is dit niet meer relevant. 

• Als je voor verbod bent kun je hier niets invullen toch 

• Als vuurwerk, dan centraal geregeld en afgestoken, maar liever geen vuurwerk 

• Als ze gehandhaafd worden zou dat al een verbetering zijn, maar zie punt 4 

• Als ze zich er aan hielden. Geen dikke maand van te voren 

• Ben tegen afsteken door particulieren 

• Ben tegen vuurwerk (2x) 

• Ben voor afschaffen 

• Ben voor een algeheel verbod. Anders de tijden verkorten en beter handhaven !!! Maar dat 
gebeurd dus niet !!!!! 

• Ben voor een verbod 

• Beter een algeheel verbod met een georganiseerd evenement in de kernen. Als er vuurwerk 
afgestoken mag blijven worden, dan van 00:00 tot 00:45 

• Beter handhaven. Er wordt al veel eerder vuurwerk afgestoken dan toegestaan. 

• Betere controle 

• Betere handhaving 

• Betere handhaving. 

• Bietes mogen hoger maar aangezien er veel te weinig blauw op straat is ga ik voor kortere 
afsteektijd 

• Bij algeheel verbod nvt 

• Bij een algeheel verbod  vervallen de afsteektijden 

• Bij een verbod mag je nooit afsteken 

• Bij een volledig verbod is het de vraag of handhaving mogelijk is.  Een centraal geregeld 
vuurwerk zou een optie kunnen zijn. 

• Bij een vuurwerkverbod horen geen afsteektijden 

• Bij een vuurwerkverbod zijn er geen afsteektijden meer. Nu worden de afsteektijden ook niet 
gehandhaaft. Je hoort al dagen/weken voor oud en nieuw vuurwerk. 

• Bij geen verbod: zo kort mogelijk PLUS strenge handhaving, ook ruim voor de jaarwisseling. 

• Bij Vuurwerk verbod hoeft verder geen afsteekregeling 

• Bijna niemand houd zich aan deze tijden. Hier beginnen ze al in november met vuurwerk af te 
steken. 

• Bijvoorbeeld een half uurtje  een show door professionele organisatie 

• Boete buiten afsteektijden handhaven 

• Boete nog veel te laag ! 

• Centraal (3x) 

• Centraal afsteekpunt 

• Centraal afsteken in ieder dorp,een koek en zopie tent erbij,en het is net zo gezellig. 

• Centraal geregeld vuurwerkshoe 

• Centraal per woonplaats. Bv vijvers Nierhoven. 

• Centraal punt 

• Centraal punt, rond de jaarwisseling, georganiseerd door de gemeente! Brengt de mensen ook 
dichter bij elkaar! Mooi toch! 

• Centraal regelen 

• Centraal vuurwerk (2x) 

• Centraal vuurwerk afsteken (2x) 

• Centraal vuurwerk door professionals om 24.00 afgesproken verder niets 

• Centraal vuurwerk en niet overal in wijken. 

• Centraal vuurwerk evenement van 11.00-13.00 uur 

• Centraal vuurwerk organiseren per kern 
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• Centrale afspraken en tijden 

• Centrale plaats door gemeente 

• Centraliseren. 

• Compleet afschaffen 

• Compleet verbieden (5x) 

• Consumenten vuurwerk verbieden 

• Daar ga ik niet over 

• Daar houd niemand zich aan. In november beginnen ze al te knallen. Melding gemaakt van 
overlast. 

• Daar houdt men zich niet aan 

• Daar houdt men zich niet aan. 

• Daar houdt niemand zich aan, dus deze vraag is niet relevant 

• Daar houdt niemand zich aan! 

• Daar wordt echt geen rekening mee gehouden en geen mens die het controleerd. 

• Daar wordt niet aan de tijden gehouden. 

• Dagen van te voren al last 

• Dan alleen om 00.00 uur 

• Dat is alleen prima als het gehandhaaft wordt want in mijn wijk wordt er al weken van tevoren 
heel zwaar knalvuurwerk afgestoken. 

• Dat moet verboden worden! Geef als gemeente een goed voirbeeld en verbied vuurwerk. 

• Dat werkt nu niet en met een andere tijd ook niet. 

• De boete moet veel en veel hoger minstens €500,- 

• De ervaring leert dat zich aan deze richtlijn niet gehouden wordt, dus dat zet geen zoden aan 
de dijk 

• De hele dag wordt hier geknald, geen handhaving 

• De huidige afsteektijden worden niet nageleefd. Geheel afschaffen zal dus het beste zijn 

• De regels worden niet nageleefd 

• De tijd mag korter tussen 00:00 en 2:00 uur en de boetes flink hoger. Minimaal € 500,00 

• Die afsteektijden beginnen al ver voor Sinterklaas. 

• Die tijden helpen niet de mensen doen wat ze willen 

• Dieren zouden dan 6 uur hun plasje en poepje moeten ophouden, tis toch van de zotte!!! 
Geloof me maar, onze honden gaan tijdig uit maar 6 uur vind ik veel te lang!!! 

• Dit is een wasse neus er wordt al een week van tevoren al ruim vuurwerk afgestoken, contole 
handhaing ho maar ,"is voor ons geen prioriteit" 

• Dit is goed maar er houd zich niemand aan die regel. 

• Dit jaar veel overlast gehad van een aantal rotjongens 

• Dit mag van mij om 00:00 en niet langer dan een uur 

• Dit mag van mij totaal verboden worden 

• Dit mag wat mij betreft helemaal weg 

• Dit mag wat mij betreft VEEL KORTER 

• Dit moet een algeheel vuurwerkverbot worden. 

• Door gemeente verzorgd, iedereen kan komen kijken 

• Drone show 

• Dus helemaal niet1 zie antwoord  vraag 2 

• Een algeheel verbod (3x) 

• Een algemeen verbod. 

• Een centraal geregeld vuurwerk. 

• Een centrale plaats 

• Een centrale plaats net als bijv. in Rotterdam 

• Een g root gezamenlijk vuurwerk   Men houd zich nl niet aan de vrijgestelde uren. De hele 
week voorafgaand aan nieuwjaar hoor je knallen. Niet fijn voor alle dieren. 
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• Een geheel verbod 

• Een georganiseerde show regelen voor de rest verbieden 

• Een gezamelijke plek van max. een half uur siervuurwerk 

• Een gezamelijke professionele vuurwerkshow voor de liefhebber 

• Een groot professioneel vuurwerk door specialisten 

• Een groot vuurwerk (2x) 

• Een punt voor de gemeente 

• Een uur ergens in een buitengebied 

• Een uurtje 

• Een verbod voor de gehele gemeente 

• Een vuurwerk in ieder dorp 

• Een vuurwerk show 

• Een vuurwerk show centraal op oud of nieuw roda terrein, en voor de rest verbieden want nu 
houd het grote gros zich ook niet aan deze tijden en dit is al niet te handhaven. 

• Een Vuurwerkshow in het Vijverpark onder toezicht van de Brandweer. 

• Een vuurwerkverkoop van 21 tot 22 uur zodat de mensen rustig de hond nog kunnen uitlaten. 

• Eigelijk niet, zeker in het voordeel van de dieren. 

• Elke minuut is er een teveel 

• En ook echt het voortijdig afsteken van vuurwerk aanpakken. Tijd vanaf 22u - 01.00 u is een 
prima tijd om het oud en nieuw te vieren 

• Enkel om 0.00 uur 

• Enkel tijdens jaarwisseling:  georganiseerd op enkele locaties en onder toezicht van gemeente 

• Enkele plaatsen op vooraf bekend gemaakte tijden, zoals bv bij Beek en Bos 

• Er is afgelopen oud op nieuw 1 week lang vuurwerk afgestoken       

• Er is geen handhaving en politie die er daadwerkelijk op toeziet. De tijden zijn dus een wassen 
neus. 

• Er is toch geen toezicht op 

• Er wordt al veel vuurwerk dagen van te voren afgestoken. De pakkans is bijna nihil. Mensen 
trekken zich niets van de tijden aan. 

• Er wordt hier in ulestraten niet gecontroleerd, vuurwerk afsteken begint hier al ruim 2 weken 
voor de jaarwisseling, dus de regel werkt helemaal niet 

• Er wordt niet gehandhaafd 

• Er wordt niet gehandhaafd. Er wordt al ruim voor deze tijd vuurwerk afgestoken. Met name in 
het buitengebied is er geen controle. 

• Er wordt niet gehouden aan de afsteektijden en bij melding durven ze ook nog te zeggen dat 
ze gewoon niet komen kijken! 

• Er wordt niet gehouden aan deze tijden, heeft te weinig positief effect op mens en dier. 

• Er wordt nu al weken van tevoren geknad, dus betere handhaving 

• Er wordt ook eerder vuurwerk afgestoken. 

• Er wordt toch geen toezicht gehouden.Wat hebben wij hieraan 

• Er wordt toch niet gehandhaafd 

• Er wordt toch niet gehandhaafd, dus maakt niet uit 

• Er wordt totaal geen gehoor gegeven aan de gestelde afsteektijden. Vanaf het moment dat het 
vuurwerk te koop is, is er in onze wijk overlast! 

• Er wordt totaan niet aan deze tijden gehouden, nu nog steeds wordt er in de nacht vuurwerk 
afgestoken. 

• Er zijn zoveel mensen die zich niet aan de afsteektijden houden dat deze zinloos zijn. 

• Eventueel tussen 22h en 23h een rustuur zodat men bijvoorbeeld de hond nog kunnen uitlaten 

• Gebeurt nu al veel eerder en handhaving schiet tekort. 

• Geef ze uren plezier met de nodige pauzes (vaste pauzes voor hond uitlaten) en voor buiten 
die bijzondere dag zelf een plek waar ze mogen afsteken 
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• Geen (29x) 

• Geen afsteek tijd! 

• Geen afsteek toestaan 

• Geen afsteekt ondenkbaar 

• Geen afsteektihden is beter. 

• Geen afsteektijd (8x) 

• GEEN afsteektijd 

• Geen afsteektijd ! 

• Geen afsteektijd beschikbaar stellen. 

• Geen afsteektijd meer 

• Geen afsteektijd voor consumentenvuurwerk 

• Geen afsteektijd voor vuurwerk. 

• Géén afsteektijd! 

• Geen afsteektijd! 

• Geen afsteektijd. Stoppen met die flauwekul. 

• Geen afsteektijden (12x) 

• Geen afsteektijden maar een algeheel vuurwerkverbod 

• Geen afsteektijden meer (2x) 

• Geen afsteektijden meer . Geen vuurwerk meer 

• Geen afsteektijden meer, verbod op vuurwerk 

• Geen afsteektijden niet te handhaven net zoals de afsteektijden1 

• Geen afsteektijden, gewoon verbieden 

• Geen afsteektijden, Stoppen! 

• Geen afsteektijden. 

• Geen afsteektijden. Geef maar een vuurwerkshow op de markt 

• Geen afsteektijden. Geheel verbod op particulier vuurwerk 

• Geen afsteken 

• Geen alleen centraal vanuit de gemeente 

• Geen consumentenvuurwerk 

• Geen consumentenvuurwerk meer!! 

• Geen consumentenvuurwerk/knallers meer 

• Geen enkele mogelijkheid meer bieden voor afsteken vuurwerk 

• Geen enkele tijd. totaal verbod 

• Geen handhaving bij te vroeg te laat afsteken 

• Geen handhaving dus alles kan 

• Geen handhaving! Stoppen ermee 

• Geen knalvuurwerk 

• Geen knalvuurwerk meer 

• Géén matuurlijk!! 

• Geen minuut afsteken (2x) 

• Geen mogelijkheid (2x) 

• Geen nut 

• Geen opsteektijden meer 

• Geen optie want word toch niet aan gehouden 

• Geen particulier vuurwerk 

• Geen privé vuurwerk 

• Geen privé-vuurwerk meer 

• Geen tijd voor het afsteken van vuurwerk 

• Geen tijden 

• Geen tijden  hogere boete 

• GEEN TIJDEN GEEN VUURWERK 
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• Geen tijden meer hiervoor ! 

• Geen tijden nee is nee 

• Geen tijden voor legaal afsteken 

• Geen tijden.  is niet te handhaven. 

• Geen vuurwek 

• Geen vuurwerk (87x) 

• GEEN vuurwerk 

• Geen vuurwerk . 

• Geen vuurwerk afsteken (7x) 

• Geen vuurwerk afsteken door birgerd 

• Geen vuurwerk door consumenten 

• Geen vuurwerk dus ook geen afsteektijd 

• Geen vuurwerk en betere handhaving. 

• Geen vuurwerk individueel 

• Geen vuurwerk inwoners maar dan wel een vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente. 

• Geen vuurwerk is beter 

• Géén vuurwerk meer 

• Geen vuurwerk meer (16x) 

• GEEN VUURWERK MEER 

• Geen vuurwerk meer af stekenn. 

• Geen vuurwerk meer afsteken (3x) 

• Geen vuurwerk meer afsteken en hogere boetes 

• Geen vuurwerk meer afsteken. (2x) 

• Geen vuurwerk meer voor consumenten. Alleen de gemeente steekt vuurwerk af op een 
centrale plaats. 

• Geen vuurwerk meer. 

• Geen vuurwerk meet.geef het ergens anders aan uit! 

• Geen vuurwerk moet iedere keer mijn huis uit met mijn hond door asociaal gedrag van 
anderen. 

• Geen vuurwerk of centraal 

• Geen vuurwerk of evt centraal 

• Geen vuurwerk voor particulieren 

• Geen vuurwerk zelf afsteken 

• Geen vuurwerk zonder toezicht 

• Geen vuurwerk, luchtvervuilers zijn het 

• Geen vuurwerk, of centraal vanuit de gemeente 

• Géén vuurwerk, want geen hónd houdt zich eraan en er wordt niet gehandhaafd.... 

• Geen vuurwerk! (6x) 

• Geen vuurwerk. (4x) 

• Geen vuurwerk. Hoogstens een door de overheid gecontroleerde vuurwerkshow. 

• Geen vuurwerk.of centraal 

• Geen vuuwerk meer 

• Geen, maar dat lijkt me duidelijk gezien mijn antwoorden op vragen 1 en 2 

• Geen. 

• Geheel afschaffen (4x) 

• Geheel afschaffen, wel publiek vuurwerk, waarbij fanate liefhebbers betrokken zouden kunnen 
worden. 

• Geheel geen toestemmmimg geven 

• Geheel stoppen (2x) 

• Geheel verbieden (10x) 

• GEHEEL VERBIEDEN 
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• Geheel verbieden, is gemakkelijker te handhaven 

• Geheel verbieden; er wordt namelijk niet gehandhaafd 

• Geheel verbieden. 

• Geheël verbod 

• Geheel verbod (4x) 

• Geheel verbod/afschaffen 

• Geheel verbose 

• Geheel verwerkverbod 

• Geheel vuurwerkverbod 

• Gelet op mijn antwoord in vraag 2 is een afsteektijd overbodig. 

• Gemeente organiseert een vuurwerkshow en wie dat wil betaalt er ook aan mee 

• Gemeente regelt centraal professioneel vuurwerk op paar centrale plaatsen 

• Gemeentelijk geregeld vuurwerk 

• Georganiseerd door de gemeente 

• Gewoon afschaffen 

• Gewoon alles afschaffen 

• Gewoon helemaal niet. 

• Gewoon helemaal verbieden! In onze gemeente wordt helaas de hele maand december al 
vuurwerk afgestoken. 

• Gewoon niet 

• Gewoon niet afsteken 

• Gewoon niet doen . Geef het geld aan de sociaal zwakkeren 

• Gewoon niet elke tijdstip keur ik niet goed 

• Gewoon niet ze houden zich toch niet eraan 

• Gewoon niet! (2x) 

• Gewoon niet. Men kan er niet normaal mee omgaan. 

• Gewoon stoppen 

• Gewoon stoppen ,minder last van vernieling 

• Gewoon totaalvebod omdat de mensen zich toch niet aan deze tijden houden 

• Gewoon vanaf 00:00 tot 02:00 

• Gewoon verbieden (4x) 

• Gewoon verbieden maar dan ook handhaven 

• Gewoon verbieden! 

• Gewoon verbod op vuurwerk het hele jaar door 

• Gewoon weer terug naar 10 uur in de ochtend 

• Gewwon stoppen, ook voor se omliggende gemeentes. 

• Gezamelijk in een wei aan de rand van meerssen 

• Gezamelijk vuurwerk door de gemeente iedere inwoner. 1 euro 

• Gezamenlijk vuurwerk 

• Graag 1 centraal vuurwerk 

• Graag alle vuurwerk afschaffen 

• Grotere gemeentes bv Roerdalen 

• Haha hier wordt al dagen van te voren geknald. Vreselijk. Zeker voor de dieren men houd zich 
niet aan de tijden. Je kunt al dagen niet meer met je hond een ommetje maken of er zijn 
knallen. Vanaf 22 uur in avond zou optie zijn dan kun je tenminste nog voor die tijd met je 
hond uit gaan. Maar ik geloof niet dat zich dan daar ook maar iemand die vuurwerk heeft zich 
aan zal houden. Triest 

• Handhaven (2x) 

• Handhaven als er afgestoken wordt buiten de tijden 

• Handhaven en dat doet de gemeente helemaal niet 

• Handhaven is heel moeilijk en gebeurd niet goed in Meerssen 
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• Handhaven is niet mogelijk , dus langer of verbod 

• Handhaven svp 

• Handhaven voor 31 december 

• Handhaven! 

• Handhaving buiten de gestelde tijden 

• Handhaving buiten de tijden met name de weken ervoor zou helpen 

• Handhaving ontbreekt bijna volledig! 

• Handhaving schiet enorm te kort. Heeft duidelijk geen prio bij politie 

• Heb geen afsteektijden kunnen ontdekken. Was al vanaf November te horen. 

• Heeel slecht, het knalt al overal dagen voor oudejaarsdag, jongeren lopen door de straten en 
gooien overal rotjes en schieten vuurwerk af, een ramp voor vele vele mensen en dieren!!! 

• Heeft geen zin als je het niet kunt handhaven 

• Heeft geen zin niemand die zich daaraan houdt 

• Heeft geen zin ze lappen zich toch aan de laars ivm ieder jaar hetzelfde liedje vroeger en 
vroeger qau tijdstip 

• Heeft geen zin. Dagen voor de 31ste wordt er in de buurt al veel afgestoken, dat vind ik pas 
vervelend, liggen de kinderen net de bed gaan ze vuurwerk afsteken. Als ze nou alleen de 31e 
zouden afsteken geef ik er niets om. 

• Heeft geen zin. niemand houd zich hier aan. ze zijn tegenwoordig bijna het hele jaar vuurwerk 
aan het afsteken 

• Heeft weinig nut, dagenlang wordt afgestoken 

• Heel korte periode als het vuurwerk gaat blijven. 3 uurtjes is m.i.z dan meer dan genoeg 

• Helaas weet men zich er niet aan te houden 

• Helaas wordt er niet aan tijden gehounfen. Als er meer handhaving komt dan zo ik tijden niet 
veranderen maar wel meer boetes. 

• Hele dag geen vuurwerk afsteken, want er is ook totaal geen controle in het dorp, smiddags 
zijn er gigantische knallen zodat de ruiten trillen en de dieren zich in alle hoeken verstoppen en 
totaal geen politie of andere bekeurders te bekennen 

• Hele jaar wordt geknald; geen toezicht cq handhaving 

• Helemaa verbieden 

• Helemaal  geen vuurwerk meer 

• Helemaal afschaffen (8x) 

• Helemaal afschaffen en ook handhaven 

• Helemaal afschaffen met wellicht de keuze voor een georganiseerde vuurwerk show 

• Helemaal afschaffen, kan niet gehandhaafd worden ivm capaciteit 

• Helemaal afschaffen; voor mensen die zoveel geld uitgeven aan vuurwerk is 100 euro veel te 
weinig als boete. Bovendien wordt je toch niet gepakt. 

• Helemaal afschaffen! (2x) 

• Helemaal afschaffen. (3x) 

• Helemaal geen (7x) 

• Helemaal geen afsteek tijden (2x) 

• Helemaal geen afsteek tijden. 

• Helemaal geen afsteektijd 

• Helemaal geen afsteektijden (5x) 

• Helemaal geen afsteeltijden 

• Helemaal geen meer 

• Helemaal geen tijd (2x) 

• Helemaal geen tijd. 

• Helemaal geen tijden 

• Helemaal geen tijden. 

• Helemaal geen vuurerk 
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• Helemaal geen vuurwerk (24x) 

• Helemaal geen vuurwerk afsteken (2x) 

• Helemaal geen vuurwerk afsteken door particulieren 

• Helemaal geen vuurwerk alleen 1 profesioneel bedrijf 

• Helemaal geen vuurwerk alleen gemeente 

• Helemaal geen vuurwerk door particulieren 

• Helemaal geen vuurwerk meer (3x) 

• Helemaal geen vuurwerk meer - afgelopen basta!!!!! 

• Helemaal geen vuurwerk meer door particulieren, alleen nog gereguleerd via gemeente of 
speciale verenigingen 

• Helemaal geen vuurwerk meer. 

• Helemaal geen vuurwerk of alleen op een speciale plaats op een strikte tijd 

• Helemaal geen vuurwerk omdat er geen handhaving is.Er word al weken voor jaarwisseling 
geknalt.Ik heb nog nooit gehoord dat iemand boete heeft gehad. 

• Helemaal GEEN vuurwerk toestaan. 

• Helemaal GEEN vuurwerk want niemand houd zich aan de afsteektijden 

• Helemaal geen vuurwerk! (2x) 

• Helemaal geen vuurwerk. Laat schepen maar om 12 uur blazen, dat maakt indruk genoeg...... 

• Helemaal geen vuurwwerk meer 

• Helemaal laten verdwijnen 

• Helemaal mee stoppen! 

• Helemaal niet (88x) 

• Helemaal NIET 

• Helemaal niet ! 

• Helemaal niet afsteken 

• Helemaal niet afsteken particulier 

• Helemaal niet alleen op een centrale plek 

• Helemaal niet door particulieren 

• Helemaal niet door particulieren maar eventueel op een afgelegen en veilige plek door 
vakmensen even siervuurwerk afgestoken worden. Heel kort want het is ook slecht voor 
gezondheid  en milieu en duur en overlast voor dieren 

• Helemaal niet fan gebeuren er ook minder onhelukken enzo 

• Helemaal niet meer (12x) 

• Helemaal niet meer afsteken 

• Helemaal NIET meer afsteken! 

• Helemaal niet meer door particulieren vuurwerk afsteken 

• Helemaal niet meer toestaan 

• Helemaal niet meer toestaan, de huidige tijden of welke andere tijden zijn niet handhaafbaar. 
De politie heeft wel wat anders te doen en de wijkagenten hebben veel te weinig capaciteit. 

• Helemaal niet meer! (2x) 

• Helemaal niet meer!!! (2x) 

• Helemaal niet meer. 

• Helemaal niet meer. Er is geen controle 

• Helemaal niet of door gemeente op 1 plaats siervuurwerk 

• Helemaal niet of na twaalf uur. 

• Helemaal niet of op 1 aparte locatie 

• Helemaal niet schieten 

• Helemaal niet toestaan 

• Helemaal niet toestan 

• Helemaal niet, centraal vuurwerk in de gemeente 

• Helemaal niet, een centraal punt voor de hele gemeente 
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• Helemaal niet, geen handhaving 

• Helemaal niet, of anders korter. Uit ervaring bleek dat dit ook niet te hanhaven is. 

• Helemaal niet, vuurwerkverbod 

• Helemaal niet, want politie doet er helmaal niets aan 

• Helemaal niet,mensen houden zich toch niet aan de regels,ze beginnen al dagen van te voren 

• Helemaal Niet! 

• Helemaal niet!! 

• Helemaal niet. (2x) 

• Helemaal Niet. 

• Helemaal niet..want niemand houd zich aan de tijden !!!! 

• Helemaal niets 

• HELEMAAL NIKS 

• Helemaal niks afsteken 

• Helemaal niks meer 

• Helemaal niks meer afsteken 

• Helemaal nix afsteken door particulieren. Niet eens  meer verkopen. Maar dan wel handhaven 

• Helemaal opheffen 

• Helemaal opzouten met die troep. 

• Helemaal stop 

• Helemaal stoppen (3x) 

• Helemaal stoppen ermee (2x) 

• Helemaal stoppen met ALLE vuurwerk. 

• Helemaal stoppen met vuurwerk. 

• Helemaal stoppen!!! Mijn hulphond is totaal overstuur...zelfs nu nog als er iets knalt.. 

• Helemaal stoppen. 

• Helemaal veebieden 

• Helemaal verbieden (29x) 

• Helemaal verbieden dus tijd = 0 

• Helemaal verbieden en desnoods gebieden toewijzen waar vuurwerk toegestaan is 

• Helemaal verbieden voor particulieren. 

• Helemaal verbieden want zijn nu al week van te voren af aan steken en politie doet er niets 
tegen 

• Helemaal verbieden, 

• Helemaal verbieden,  er wordt al dagen van te voren zwaar vuurwerk afgeschoten 

• Helemaal verbieden, al het andere is niet te handhaven. 

• Helemaal verbieden, al overlast sinds half oktober 

• Helemaal verbieden. (2x) 

• Helemaal vuurwerk vrij 

• Helmaal niet 

• Helmaal weg met die rommel 

• Helpt niet ! 

• Het begint hier al met sinterklaas.  Vanaf 5 december 

• Het heeft geen zin want er is een structureel tekort aan handhavers 

• Het ontbreekt aan handhaving, er wordt dagen eerder al vuurwerk afgestoken 

• Het verschil is niet te herkennen voor F1 geld deze tijd.geldt 

• Het zou fijn zijn om een pauze erin te zetten voor de hond uit te laten 

• HHelemaal afschaffen 

• Hier houdt niemand zich aan 

• Hier in de wijk is de hele maand vuurwerk afgestoken 

• Hier in gemeente Schimmert al maanden aan het knallen, als het nou alleen paar uur zou zijn 
zou je er met de hond nog rekening mee kunnen houden. 



 
 

96 
 

• Hier wordt niet op gecontroleerd en niks tegen gedaan. 

• Hier zijn ze al vanaf Oktober aan het schieten. 

• Hoe minder (vaak) hoe beter, maar helaas wordt er niet gehandhaafd. 

• Hoeft voor mij helemaal niet (2x) 

• Hoeft voor mij niet 

• Hoeft voor mij niet dat vuurwerk 

• Hogere boete 

• Hogere boetes en betere controle 

• Hoogui tot 01 uur. 

• Houden ze zich toch niet aan. 

• Houden zich er toch niet aan 

• Houdt men zich toch niet aan 

• Ik ben helemaal tegen afsteken van vuurwerk 

• Ik ben tegen vuurwerk dus ook tegen afsteektijden 

• Ik ben voor afschaffen 

• Ik ben voor algeheel verbod. 

• Ik ben voor algeheel verbod. Dus 

• Ik ben voor een algeheel verbod. En anders mag het korter. 

• Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod. Maar het moet wel gehandhaafd worden. 

• Ik ben voor een algehlee vuurwerkverbod voor particulieren dus is er ook geen afsteektijd 

• Ik ben voor een algemeen vuurwerkverbod voor particulieren 

• Ik ben voor een totaal verbod 

• Ik ben voor een totaal verbod op consumentenvuurwerk 

• Ik ben voor het afschaffen van vuurwerk door particulieren 

• Ik ben voorstander van een totaal vuurwerkverbod. Dat betekent dat afsteektijden niet aan de 
orde zijn. Ik vind elke afsteektijd te lang. Daarbij houdt men zich hier niet aan en wordt er niet 
gehandhaafd. 

• Ik bepleit een algeheel verbod, met hooguit door de gemeente georganiseerfd siervuurwrk, 
zonder idiote knallen, bijvoorbeeld over de Maas. 

• Ik heb helaas geen andere optie, waar ik mee zit is de handhaving van de afsteektijden. 
Niemand houdt zich eraan en er wordt ook niet op gehandhaafd, dus waarom afsteektijden 
instellen? 

• Ik heb liever een verbod 

• Ik kies voor geen vuurwerk dus ook geen tijd! 

• Ik merk niets van afsteektijden, Niemand houdt er zich aan 

• Ik merk niks van die tijden! 

• Ik mis handhaving in deze 

• Ik pleit voor een verbod. 

• Ik twijfel omdat ik las dat deze beperkte tijd toestaan als neven effect heeft dat de 
vuurwerkafstekers dan het gevoel krijgen dat er binnen deze tijd een soort algemene vrijheid ( 
en anarchie) toegestaan is. 

• Ik zou graag een gecontroleerd vuurwerk zien net zoals Sint Maarten vuur gelijk een samen 
komen van mensen uit het dorp 

• Ik zou zeggen alleen beginnen om 00.00 u. Niet eerder. 

• In de ban doen en dan via gemeente (Maasbracht) op bv een ponton op het water een mooie 
show van vuurwerk. 

• In praktijk werkt dit niet, er zijn altijd weer kinderen die s’morgens al op pad gaan met een 
rugzak vol vuurwerk 

• In Susteren werd er in november al regelmatig vuurwerk afgestoken!! Handhaving!!! 

• In zijn geheel niet 

• Indien geen verbod, dan maximaal één uur van 24.00 - 1.00 uur!! 
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• Indien niet anders kan na afschieten van verbod : dan afsteekplekken aanwijzen per buurt. 

• Indien nodig 2200 u tot 0200 u. 

• Informatie Hoe meer boete er wordt opgelegd, hoe meer er wordt gestoken. Je kan beter met 
goede informatie via media het gebruik van vuurwerk promoten 

• Is toch niet te handhaven 

• Je kunt tijden bepalen wat je wil men houdt er zich toch niet aan. 

• Jullie handhaven niet. Vaker gebeld als er buiten die tijden vuurwerk in mijn straat werd 
aangestoken. Politie KOMT NIET. 31 december 2017 iets na 12 uur gebeld en als commentaar 
gekregen “nu mag het, het is na 12 uur”. 

• Knalvuurwerk is al dagen van te voren te horen vreselijk voor mens en dier 

• Korte tijd op een centraal punt vuurwerk afsteken 

• Korter en alleen op oudejaar avond nu begint het al WEKEN van te voren . Handhaving zeer ver 
te zoeken 

• Korter maar liever afschaffen 

• Korter van 20:00 tot 2:00 

• Korter, liefst nul 

• Korter, maar ook veel beter handhaven. Handhaven was ook dit jaar weer knudde. 

• Korter, namelijk niet. 

• Laat de gemeente een vuurwerkshow organiseren aan de Maas bij de brug of bij de veerstoep. 
Verbied vuurwerk. Afsteektijden helpen trouwens toch niet want er wordt weken voor en 
weken na geknald. 

• Laat het maar lekker over aan mensen die weten hoe het moet 

• Laat het van af 22.00 uur tot 2 uur in plaats van ze vroeg op de avond 

• Laat vuurwerkshow geven door professionals op een aantal plaatsen in de gemeente 

• Later beginnen 20.00 

• Later beginnen, waarom zo vroeg in de avond 

• Later, tussen 23:00 en 02:00 

• Liefst alleen een vuurwerkshow door de gemeente. En niet door particulieren 

• Liefst een verbod 

• Liefst geen vuurwerk, anders in iedergeval korter om stress voor met name de dieren zo veel 
mogelijk te beperken.. 

• Liefst geen vuurwerkafsteektijd 

• Liefst geheel verbod 

• Liefst helemaal geen vuurwerk meer 

• Liefst helemaal geen vuurwerk, maar als het moet, dan alleen maar van 00.00-00.30 uur. 

• Liefst helemaal niet 

• Liefst niet meer 

• Liefst niet, anders alleen nieuwjaar vanaf 00.00 uur 

• Liefst verbod op particulier afsteken 

• Liever algeheel verbod 

• Liever een centrale plaats dus geen afzonderlijk vuurwerk meer 

• Liever één gezamelijk vuurwerk per kern om 12 uur afsteken 

• Liever een totaalverbod, Instellen kortere periode dan voorheen, daar merk je wel al het effect 
van. Overdag wordt minder afgestoken. 

• Liever een verbod 

• Liever helemaal geen afsteektijd meer, vuurwerk verbieden 

• Liever helemaal geen vuurwerk (2x) 

• Liever helemaal niet (3x) 

• Liever helemaal niet, maar als dat niet lukt zo kort mogelijke houden 24.00 to 01.00 

• Liever helemaal niet, maar als het toch moet alleen tussrn 22.00 en 01.00 uur 

• Liever helemaal niet. 
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• Liever helemaal verbieden. 

• Liever niet (2x) 

• Liever niet meer, anders korter 

• Liever verbod 

• Liever volledig verbod 

• Maakt niet uit, er wordt toch niet gehandhaafd 

• Maakt niet uit. Ze houden zich er niet aan. 

• Maakt niet veel uit het is nu half januari en er wordt nog geknald 

• Maar er houd zich niemand aan. 

• Mag afgeschaft worden 

• Mag afgeschaft worden voor mij 

• Mag helemaal niet meer 

• Mag langer , maar een pauze voor dieren 

• Mag langer maar dan met pauzes tussendoor voor het uit laten van huisdieren 

• Mag voor mij helemaal verboden worden 

• Mag worden afgeschaft 

• Meer controlle zal helpen 

• Meer toezicht 

• Meld plicht tijdens de jaarwisseling 

• Men houdt zich er niet aan al jaren word dagen vantevoren algeknalt 

• Men houdt zich er niet aan. 

• Men houdt zich er niet aan.ook geen surveillance, controle (3x) 

• Men houdt zich hier niet aan, was al een maand aan de gang 

• Men houdt zich niet aan de tijden 

• Men houdt zich niet aan de tijden. (2x) 

• Men houdt zich toch niet aan de afgesproken  tijden en de politie heeft geen tijd om dit te 
controleren. 

• Men overtreed deze regel, het begon al in november met vuurwerk, totaal verbieden 

• Mensen houden zich er niet aan 

• Mensen houden zich er niet aan. 

• Met controle 

• Met name knalvuurwerk en vuurpeilen verbieden 

• Mijn voorstel is "Weg ermee" Of laat het uitvoeren door professionals met de brandweer er 
paraat bij. 

• Minder lang voor zware knallen 

• Misschien alleen van 22:00 tot 01:30 

• Moest een boete van 1000 euro zijn 

• Moet ophouden 

• Moet veel korter 

• Moet verboden worden 

• Moet wel gehandhaafd worden 

• Mogen ze afschaffen ! Er wordt t hele jaar geknalt 

• N.v.t. 

• Na een vuurwerkverbod is er ook geen afsteekperiode meer 

• Nee stoppen hier mee , 

• Negatief, want handhaving gebeurd niet!!! 

• Nergens (2x) 

• Niemand die zich daaraan houdt, en er wordt niet gecontroleerd dus die tijden hebben totaal 
geen zin 

• Niemand houd zich eraan 

• Niemand houdt zich aan deze tijden. Dus weg ermee 
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• Niemand trekt zich hier wat vanaan, dus beter verbieden 

• Niet (27x) 

• NIET (2x) 

• Niet ... 

• Niet afschaffen 

• Niet afsteken (8x) 

• Niet afsteken door burgers 

• Niet afsteken of in beperkte zones 

• Niet afsteken! 

• Niet afsteken. Handhaven is een probleem. 

• Niet doen 

• Niet door particulieren 

• Niet en anders door de gemeente 

• Niet goed geregeld 

• Niet ivm afschaffing 

• Niet meer (18x) 

• NIET MEER 

• Niet meer afsteken (2x) 

• Niet meer afsteken, algeheel verbod. 

• Niet meer afsteken. 

• NIET meer afsteken. Stoppen met vuurwerk! 

• Niet meer toestaan, O 

• Niet meer vuurwerk 

• Niet meer, 1 centraal vuurwerk 

• Niet meer, wordt toch niet gehandhaafd 

• Niet meer. (3x) 

• Niet normaal hier is al zeker 2 weken vantevoren vuurwerk overlast en de hele dag en nacht 

• Niet of alleen van 24.00 tot 01.00 

• Niet of véél korter 

• Niet relevant gezien mijn mening 

• Niet te handhaven (2x) 

• Niet toe laten 

• Niet toe staan 

• Niet toestaan (4x) 

• Niet, gewoon zo als andere landen. Op 1 plek in stad of dorp 

• Niet! Enkel  met de jaarwisseling op 1 centraal punt 

• Niet! Totaal verbod 

• Niet!!! 

• Niet!!!! 

• Niet. 

• Niet.  geen 

• Niets afsteken (2x) 

• Niets afsteken NOOIT 

• Niets geen vuurwerk 

• Niets meer 

• Niets meer afsteken (2x) 

• Niets meer laten afsteken 

• Niets stoppen met dat geknal 

• Nieuwjaar vier je maar 1 keer per jaar, laat het dan de hele dag toe 

• Niks afsteken 

• Niks gewoon helemaal verbieden en handhaven 
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• Nog liever 1 centraal punt om 00.00 uur 

• Nooit 

• Nooit afsteken 

• Nooit is nog beter 

• Nooit meer 

• Nooit meer afsteken i.v.m. antwoord gegeven bij vraag 2.1 

• Nooitfalend 

• Nu houdt zich ook niemand aan tijden, dus verbieden ten alle tijden!! 

• Nul 

• Nvt (3x) 

• Nvt in geval vuurwerkverbod 

• Och, die tijden zeggen niets....ze steken al weken van te voren vuurwerk af.....ze worden toch 
niet gepakt 

• Om 12 uur in het Burgermeester Dames park een vuurwerkshow 

• Om 18 uur komen nog veel mensen van het werk, moeten er nog door. Ook voor hond uitlaten 
is 18 uur erg vroeg 

• Onmiddellijk stoppen. 

• Onzin want er wordt niet gehandhaafd.maar ze zeggen van wel? 

• OOk dat niet meer toelaten houd  zich toch niemand aan. 

• Ook op Nieuwjaarsdag 

• Op  een centrale plaats afsteken 

• Op 1 of 2 centrale plekken in het dorp vanaf enkele minuten voor 0.00 uur 

• Op 1 of 2 plekken centraal siervuurwerk 

• Op 1 plaats in de gemeente 

• Op 1 plek om 12 uur een groot vuurwerk 

• Op 1 plek, bv burg. Damenpark 

• Op 5a6 plekken in de stad Sittard 

• Op centrale plek afsteken 

• Op een bepaalde plaats gedurende 0.00-0.30 uur 

• Op een bepaalde plek. Waar niemand er overlast van heeft. bv bij een grote vijver. Of open 
veld. 

• Op een centraal punt 

• Op een centraal punt vuurwerk afsteken 

• Op een centrale plaats, buiten de kom, in het buitengebied onder supervisie van de 
brandweer/politie 

• Op een plaats waar het deskundige wordt uit gevoerd en brand gevaar is bv buiten de bouwde 
kom. 

• Op een plaats. 

• Op een plek door bevoegde aangewezen personen 

• Op een plek gezamelijk vuurwerk afsteken. 

• Op een plek voor iedereen door de gemeente 

• Op een verzamel plek 

• Op geen enkel tijdstip vuurwerk afsteken 

• Op geen enkele tijd meer vuurwerkafsteken door consumenten 

• Op vaste gemeente lokatie 

• Op vaste plekken 

• Op zich prima die tijden, maar nog beter geen vuurwerk dus, en helaas, nu wordt er al dagen 
vtv en erna nog vuurwerk afgestoken, OUDERS >>.weaar zijn jullie dan ???  en 
handhavers.....op kantoor zeker ???!! 

• Opgelost bij algeheel vuurwerkverkoop. 

• Opschuiven naar 20:00-04:00 
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• Organisatie door gemeente 

• Oudjaarsavond Vanaf 19.00 uur 

• Overdag zeker niet 

• Pauze om uit te laten 

• Per plaats op een centrale plek 

• Periode "oud en nieuw" waarin dat toegestaan is lijkt mij handiger 

• Pleit voor een Algeheel verbod omdat er dan gehandhaafd kan worden 

• Prachtig zo’n tijdvenster, maar afsteken gebeurd ruim buiten het tijdvenster. Handhaving 
werkt blijkbaar niet. 

• Prima , maar helaas word er niet gehandhaafd , dus heeft zo'n regel helemaal geen nut 

• Prima dat er afspraken zijn, maar hoe wordt gehandhaafd? Genoeg mensen die zich er niet 
aan houden. 

• Prima maar pleit voor meer handhaving want het afsteken van (knal) vuurwerk beperkt zich 
niet tussen deze tijdstippen. Het begint al weken van te voren 

• Prima mits er ook gehandhaaft wordt! Momenteel dagen van te voren en tot zeker een week 
na 1 januari nog overlast. Daarnaast lijkt het meer op een oorlogsgebied te lijken ipv feestje 

• Prima, maar dan moet er wel gehandhaafd worden 

• Prima, maar geen handhaving dus nutteloos 

• Regelen van uit de gemeente. 

• Reserveer een plek per dorp om afsteken en niet door alle dorpen heen. Tijd mag ook korter 
23:00 tot 1:00. 

• Ruim genoeg maar te weinig handhaving 

• Ruim voor en na oudjaar wordt nog knalvuurwerk afgestoken, dus geen vuurwerk. 

• Rust uur voor de dieren 22.30 -23.30 

• Schijntj niet uit te maken hier werd al voor sinterklaas vuurwerk afgestoken 

• Siervuurwerk centraal 

• Siervuurwerk door gemeente of op een terrein onder toezicht 

• Siervuurwerk vanaf 24.00 

• Slecht 

• Slecht niets afsteken is het beste 

• Slechts een vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente. Beter nog...helemaal geen 
vuurwerk. 

• Sommige steken de hele oudjaarsdag vuurwerk af 

• Stadsvuurwerk op de Maas 

• Stop er mee (2x) 

• Stop ermee (2x) 

• Stop met vuurwerk 

• Stoppen (23x) 

• Stoppen die troep 

• Stoppen er mee 

• Stoppen ermee (3x) 

• Stoppen hiermee (3x) 

• Stoppen hiermee. 

• Stoppen met afsteken 

• Stoppen met die tijden. Geen vuurwerk meer toestaan. 

• Stoppen met die troep 

• Stoppen met vuurwerk 

• Stoppen met vuurwerk. 

• Stoppen voor particulieren 

• Stoppen! 

• Strenger handhaven op deze tijden! 
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• Strenger handhaven!! 

• Strengere controlle. In Wolder werd al sinds eind nov vuurwerk afgestoken tot 3 jan 

• Strookt dan niet als je voor een al geheel vuurwerkverbod bent 

• Te weinig controle en daardoor overlast die niet te beteugelen is door particulieren 

• Tegen het vuurwerk 

• Terug brengen tot nul 

• Terugbrengen naar 0 minuten 

• Theorie, praktijk is anders 

• Tijd is prima, moet echter wel op worden gehandhaafd 

• Tijden maakt allemaal niets uit, het wordt toch niet beboet. Te weinig mankrachten 

• Tijden worden niet aangehouden 

• Tijden zijn niet goed gewoon algeheel verbod maar dan ook  streng handhaven 

• Tijden zijn prima, maar worden NIET gehandhaafd 

• Tot 0 minuten terugbrengen 

• Totaal afschaffen 

• Totaal geen afsteektijd 

• Totaal geen vuurwerk. 

• Totaal geen vuurwerk. Er wordt toch niet aan de tijden gehouden. 

• Totaal niet meer afsteken 

• Totaal tegen 

• Totaal verbieden (8x) 

• Totaal verbieden dat knal vuurwerk 

• Totaal verbieden, en streng handhaven. 

• Totaal verbieden!!! 

• Totaal verbod (28x) 

• Totaal verbod anders niet te handhaven 

• Totaal verbod en HANDHAVEN 

• Totaal verbod En handhaven 

• Totaal verbod graag 

• Totaal verbod op afsteken 

• Totaal verbod op afsteken van vuurwerk. 

• Totaal verbod op afsteken vuurwerk. 

• Totaal verbod! 

• Totaal verbod. (2x) 

• Totaal vurwerkverbod 

• Totaal vuurwerkverbod 

• Totaal vuurwerkverbod wat betreft consumentenvuurwerk. Professioneel vuurwerk 
aangeboden door de gemeente kan een alternatief zijn. 

• Totaalverbod (4x) 

• Totaalverbod is beter 

• Totaalverbod op vuurwerk. 

• Totaalverbod voor consumenten 

• Totaalverbod zou ik toejuichen 

• Totaalverbod, er wordt niet gehandhaafd. 

• Tusen 23.30-1.00 uur 

• Tussen 0.00 en 02.00 uur 

• Tussen 22:00 en 1:30 

• Tussen 23.00 en 01.00 uur 

• Tussen 23.00 en 1,00 uur 

• Tussen 23.00 en 2.00 

• Tussen 24:00u en 01:00u 
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• Twee gehele dagen, bij ons in De Heeg kanlt het zo'n 4 weken in totaal. Boetes uitdelen...wie 
dan? geen handhaver of politie gezien 

• Uitsluitend van 00.00uur tot 00.30 uur 

• Uitsluitend van 23.00 u tot 02.00 u 

• Van 0:00 tot 01:00 uur 

• Van 0:00 tot 2:00u 

• Van 00 tot 2 uur maar dan op een centrale plek en nergens anders 

• Van 00,00 uur tot 01,00 uur 

• Van 00:00 tot 01:00 (2x) 

• Van 00.00 uur tot 1.00 uur 

• Van 11 tot 1 s’avonds 

• Van 12 tot 1 uur 

• Van 12 uur s'nachts tot 1.00 uur...lang genoeg....liever algeheel verbod! 

• Van 12.00 tot 13.00 

• Van 22.00 - 01.00 

• Van 22.00 - 01.00 uur 

• Van 22.00 tot 2.00 uur max ..en veel hogere boetes 

• Van 22h tot 2h 

• Van 23 uur tot 1 uur is voldoende 

• Van 23:00 tm 01:00 uur 

• Van 23:00-02:00 uur 

• Van 23.00 tot 01.00 uur 

• Van 23.30 - 00.30 

• Van 23.30 tot 01.30 

• Van 23.45 uur tot 0.15 uur 

• Van 24.00 tot 01.00 uur 

• Van 24.00 uur  t/m 02.00 uur maximaal 

• Van mij mag het afgeschaft worden 

• Van mij mag vuurwerk afgeschaft worden 

• Vanaf 10 smorgens 

• Vanaf 12 uur savonds tot 1 uur snachts 

• Vanaf 22u pas 

• Vanaf 23.00 tot 02.00 is prima 

• Veel korter (2x) 

• Veel korter ! Tussen 00.00 en 01.00 lang genoeg 31 Dec 

• Veel korter en maak afsteekplaatsen aan de rand van de dorpen. Die zijn er in Gulpen genoeg ! 

• Veel korter van 23.00 uur tot 0.30 uur 

• Veel korter vanaf 00:00 tot uiterlijk 2:00 afsteken 

• Veel korter, maar dan ook handhaven 

• Veel korter!!!! 

• Velen houden zich niet aan deze tijden, en komen daar mee weg wegens gebrek aan controle 

• Verbiede 

• Verbieden (93x) 

• VERBIEDEN 

• Verbieden .. 

• Verbieden + handhaven 

• Verbieden algeheel 

• Verbieden controle is niet te handhaven 

• Verbieden die handel ! 

• Verbieden en alleen centraal 

• Verbieden en handhaven (4x) 
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• Verbieden geen afsteek tijden 

• Verbieden helemaal 

• Verbieden is beter (2x) 

• Verbieden is beter voor mens en dier               en dier 

• Verbieden is de enigste optie 

• Verbieden is het beste 

• Verbieden svp 

• Verbieden voor mij 

• Verbieden voor particulieren en eventueel vuurwerkshow 

• Verbieden,  dan is het te handhaven. Anders is het gebakken lucht. 

• Verbieden, is nooit 

• Verbieden, klaar. 

• Verbieden,deze zooi 

• Verbieden; er wordt toch niet gehandhaaft 

• Verbieden! (2x) 

• VERBIEDEN! 

• Verbieden. (2x) 

• Verbieden. Dus geen afsteektijden hanteren. 

• Verbieden. Men houdt zich niet aan de afsteektijden. Er werd al weken voor de 31e december 
vuurwerk afgestoken. 

• Verbieden. Tijden worden niet gehandhaafd 

• Verbod (14x) 

• Verbod dus geen afsteek tijden handhaving op afsteektijden ontbreekt 

• Verbod maar dan ook handhaven! 

• Verbod op afsteken (3x) 

• Verbod op afsteken. Alleen op 1 centraal punt feest vuurwerk 

• Verbod op al het vuurwerk. 

• Verbod op het particulier afsteken 

• Verbod op vuurwerk 

• Verbod op vuurwerk afsteken 

• Verbod op zelf afsteken van vuurwerk 

• Verbod zsm invoeren. 

• Verbod. 

• Verboden worden 

• Verbodzone instellen 

• Verbot 

• Verzamelplaats 

• Verzameplaatsen buiten bebouwde kom 

• Volledig afschaffen 

• Volledig afschaffen die rotzooi 

• Volledig stoppen; alleen af te steken door professionals. 

• Volledig verbieden (3x) 

• Volledig verbieden, eventueel alleen centraal regelen 

• Volledig verbod (3x) 

• Volledig vuurwerkverbod (2x) 

• Volledige ban 

• Voor mij hoeft hekemaal geen vuurwerk te worden afgestoken. 

• Voor mij is het beter dat er een al geheel verbod is ivm de regels waarde de meeste mensen 
zich niet aan houden 

• Voor mij mag er een verbod komen op zelf afsteken. 

• Voor mij mogen ze dat helemaal afschaffen 
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• Vooral die honderd euro vind ik  geweldig. 

• Vooral snachts langer 

• Vooral veel last van  knallen buiten de geoorloofde tijden, 

• Voorkeur compleet verbieden 

• Voorstander van algeheel verbod 

• Vuurwerk helemaal verbieden, alleen door de gemeente georganiseerd vuurwerk. 

• Vuurwerk mag stoppen 

• Vuurwerk moet verboden worden. 

• Vuurwerk particulier : helemaal afschaffen, geen punt van discussie. 

• Vuurwerk verbieden (2x) 

• Vuurwerk verbieden ! 

• Vuurwerk verbieden, dus GEEN afsteek tijden meer nodig !! 

• Vuurwerk verbod 

• Vuurwerk verbod en ergens verschillende vuurwerk sjoes otganiseren om 0.00 uur 

• Vuurwerk volledig verbieden 

• Vuurwerk vrije zone en een vuurwerkshow van de gemeente 

• Vuurwerkgeheel verbieden 

• Vuurwerkshow (2x) 

• Vuurwerkshow waar men naar toe kan gaan is beter. 

• Vuurwerkshows per dorp, in herkenbosch is op veldje bij school dit jaar zo eentje 
georganiseers. Veiliger, minder vervuilend en mooi 

• Vuurwerkverbod (28x) 

• Vuurwerkverbod is zeer welkom als de gemeente geen gemeentelijk vuurwerk wil afsteken 

• Vuurwerkverbod opleggen (2x) 

• Vuurwerkverbod! 

• Vuurwerl verbod 

• Waar is de handhaving buiten deze tijden 

• Waardeloos, geen controle op (2x) 

• Waardeloos, massaal genegeerd 

• Wassen neus want er wordt toch niet gehandhaafd. 

• Weg ermee (2x) 

• Weg met die troep 

• Weg met vuurwerk 

• Weken dagen vooraf knalt reeds zwaar vuurwerk in directe omgeving. 

• Wel controleren of verbieden. 

• Welke afsteektijden niemand die controleert of boetes uitschrijft. Een lachertje 

• Werkt niet 

• Werkt niet want er wordt veelvuldig buiten de toegestane tijden vuurwerk afgestoken. 

• Werkt niet, zowel weken van te voren en ook erna nog overlast gehad in onze wijkk 

• Wie gaat dit handhaven? 

• Wie houdt zich aan die tijden? Al de dag voor oud en nieuw wordt voorwerk afgestoken. 

• Word niet aan gehouden 

• Worden zo wie zo niet ingehouden 

• Wordt niet aangehouden 

• Wordt niet aangehouden   Was al in november flink overlast. Dus helemaal geen tijden meer. 

• Wordt niet gecontrolleerd, het knalde al weken 

• Wordt niet gehandhaafd 

• Wordt niet op gehandhaafd 

• Wordt toch niet gecontoleerd 

• Wordt toch niet gehandhaafd, cq is niet te handhaven 

• Wordt toch niet gehandhaafd. 
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• Wordt toch niet nageleefd 

• Ze hebben geen nut want er wordt dagen/week van te voren en dagen/week erna vrolijk 
geknald zonder dat er boetes worden uitgedeeld en/of gecontroleerd 

• Ze houden zich er niet aan 

• Ze houden zich toch niet aan de tijden. 

• Ze zijn nu nog bezig 

• Zeker in stiltegebieden niet 

• Zeker vuurwerkvrije plaatsen, waar v.v. een dierenhotel of een manege zit. 

• Zelfs op het politiebureau te horen conclusie;geen handhaving 

• Zie eerdere toelichting 

• Zie mijn antwoord op voor vraag 

• Zie toelichting 

• Zie vra 

• Zie vraag 2 antwoord 

• Zie vraag hierboven 

• Zie vraag twee 

• Zinloos want teveel mensen houden zich er niet aan en handhaving is er nauwelijks 

• Zinloos zonder handhaving 

• Zoals bij vraag 2 aangegeven algeheel verbod 

• Zoals ik al zie, liever een algeheel verbod 

• Zoals in België: van 23:45 tot 00:15 

• Zolang er niet gehandhaafd wordt heeft het geen nut om zoiets in te stellen. Niet meer 
normaal hoeveel knallvuurwerk (En dan ook nog eens heel zwaar knalvuurwerk) er is 
afgestoken. 

• Zonder handhaving geen zin 
 

 

3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente? 
 

Toelichting 
Dit is prima • 31 december 18.00 start en 01 Januari 02.00 einde lijkt me meer dan voldoende 

tijd. Maar dan dient er wel voldoende handhaving te zijn, om dit streng te 
handhaven 

• Al word die toch niet nageleefd. 

• Als de afsteektijden gehandhaafd werden zou ik het prima vinden. Maar er 
wordt vanaf half december al geknald. Hier moest wat aan gedaan worden. 

• Als deze worden gehandhaafd prima, maar ik hoor de hele dag door 
(zwaar)vuurwerk 

• Als er maar niks vernield word. 

• Als men zich aan deze tijden houdt, is er geen probleem. Maar er wordt heel 
veel vuurwerk afgestoken buiten deze tijden. 

• Als men zich daaraan houdt. Meestal begint het al vroeger 

• Àls t toegestaan zou blijven, al hoop ik van niet, dan kan deze tijd idd wel blijven 

• Beperkt houden vanaf 18.00u is prima. Niet de hele dag vuurwerk afsteken. 

• Daar houd men zich helemaal niet aan.En handhaving is er totaal niet. (2x) 

• De genoemde tijd 18.00uur tot 02.00 uur zou prima zijn. Maar op 31 december 
2019 is er al vanaf 's morgens vuurwerk afgestoken en vervolgens ging het door 
(in mindere mate) op 1 januari. 
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• De handhaving op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane periode 
moet beter 

• De meeste last hebben we van het geknal ervoor en erna. Voor de dieren is dit 
echt niet leuk, maar ook voor ouderen is het geknal geen pretje. Ik vind een 
vuurwerkverbod een zeer goed idee, maar het allerbelangrijkste vind ik controle 
op het afsteken op andere tijden. 

• De officiele tijden zijn op zich prima. Er wordt (ver) buiten deze tijden ook 
vuurwerk afgestoken - bijv. 4 januari nog 
Met knalvuurwerk heb ik overigens een veel groter probleem dan met 
siervuurwerk. 

• De tijden zijn prima. Intens treurig dat zovelen zich er niet aan houden. Dit keer 
eens op een bus staan wachten terwijl jongeren vuurwerk naar mensen gooiden 
terwijl bijna iedereen zijn capuchon op had vanwege het  slechte weer. Ze zien 
geen gevaar en betrekken omstanders  erbij. 

• Die tijd is prima,maar houden ze zich niet aan 

• Die tijden werken TOTAAL niet en het is onmogelijk hierin te handhaven 

• Dit is een prima voornemen. Helaas ontbreekt het hiervoor aan voldoende 
toezicht en te geringe straffen/sancties. 

• Dit is prima mits mensen zich eraan houden 

• Echter in mijn wijk wordt niet aan deze tijden gehouden. Vraag me af hoe hier 
op wordt gehandhaafd? Voor kerstmis waren hier al hele stevige knallen te 
horen. 

• Er mag wel beter worden toegezien op het naleven van deze tijden 

• Er moet dan gehandhaafd worden dit is de laatste 2  jaar niet het geval. Zeker in 
de wijk Boschpoort en bij de woonboten wordt vanaf de grote vakantie met 
regelmaat vuurwerk afgestoken ik kan gerust zeggen wekelijks. 

• Er moet dan wel ook gehandhaafd worden en dat gebeurt niet 

• Er moet wel een verbod komen op het vuurwerk waar de ruiten uit de ramen 
vliegen. Dat is dieren en mensen mishandelig 

• Er wordt ook buiten de afsteektijden nog veel vuurwerk afgestoken! 

• Er wordt te weinig gecontroleerd, hele oudejaarsdag onrustig en knallen en dat 
is niet de bedoeling. 
geen handhaver gezien al  die dagen. 

• Gebrek aan handhaving ten aanzien van al die, die al uren eerder alles en 
iedereen gek maken met geknal en afsteken van vuurwerk. 

• Helaas is dit ook slechts een illusie want er wordt geen gehoor aan gegeven. 
Daarnaast is er teveel illegaal vuurwerk in omloop 

• Helaas reeds  ruim van tevoren al overlast..geen handhaving! 

• Helaas worden de afsteektijden niet gerespecteerd!!!!!!!    Ook daarom ben ik 
voor een algeheel verbod!! 

• Helaas wordt hier ook niet aan gehouden. Bij ons in het dorp wist de jeugd al 
voor 18.00 uur vuurwerk af te steken. Handhaven is dus héél belangrijk, maar is 
dit haalbaar? 

• Het is tenslotte maar een keer per jaar 

• Het probleem zit niet in de regels, maar in de handhaving en naleving. 

• Het wordt alleen niet nageleefd. 

• Hier houd niemand zich aan 

• Hier moet echter beter toezicht op gehouden worden, er werd al enkele dagen 
vóór 31 december veel vuurwerk afgestoken 

• Hopelijk wordt er ook eens  gehandhaafd 

• Huidige afsteektijden zijn wat mij betreft prima op dit moment. Dit ook, omdat 
ze een aantal jaar geleden al zijn teruggebracht van 10.00 naar 18.00 uur. 
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• Ik heb mijn kinderen geleerd hoe ze vuurwerk moeten aansteken zodat ze 
wisten hoe het moest als ze het eens zelf gingen doen. Dat deden we dan in de 
schemering ( vroeger mocht het vanaf 10.00) zodat ze ook konden zien wat ze 
deden. 

• In geval van niet algeheel verbod 

• In mijn woonomgeving heeft men zich heel redelijk aan de tijd gehouden, het is 
wel eens anders geweest en kan zomaar weer anders worden. We weten dat 
handhaven een wassen neus is wegens ondercapaciteit handhavers en teveel 
gedogen om geen probleem te krijgen. 

• Inkorten zou ik persoonlijk niet erg vinden. Maar rond 12 uur moet er vuurwerk 
zijn 

• Kan men er rekening mee houden met eventuele medicatie voor dieren 

• M.i. moet er ook realistisch gedacht worden: de nu geldende regeling lijkt mij 
goed te handhaven. 

• Maar dan alleen siervuurwerk 

• Maar dan wel handhaven 

• Maar de handhaving ontbreekt. Geef eens aan hoeveel er bekeurd zijn in onze 
gemeente buiten de afsteek tijden. 

• Maar niemand houd zich faaraan 

• Maar niemand houdt zich eraan. Overal wordt al dagen van tevoren en erna 
vuurwerk afgestoken. Er wordt niets aan gedaan! 

• Maar ook moeilijk te handhaven. Er wordt na verkoop al flink geknald. 

• Maar wie handhaaft het?? 

• Mensen die zich aan de regels van de gemeente houden, gun ik het plezier van 
vuurwerk afsteken. Afsteken buiten de 

• Mits  ook word gehandhaafd 

• Moet er wel voor die tijd handhaving zijn. 

• Nu is het van 18.00 tot 02.00. Daar houdt men zich redelijk aan, althans hier in 
de buurt. 

• Ook hier, handhaving is het probleem. 

• Probleem is dat velen al dagen eerder beginnen met afsteken! (2x) 

• Pubers lopen vanaf begin december te "knallen" met alle overlast van dien. 
Hiertegen wordt nauwelijks of niet gehandhaafd (oa iedere dag van school tot 
busstation is niet zo moelijk). 

• Start iets later dan 1800 uur zou ook geen probleem zijn. Het is toch iets dat bij 
middernacht hoort. Maar voor ouders met jonge kinderen die niet opblijven is 
het wel leuk als zij hun kinderen ook nog wat vuurwerk kunnen laten 
meemaken voordat ze naar bed gaan. 

• Tijdsduur is prima, er wordt alleen niet gehandhaafd als er eerder of later 
vuurwerk wordt afgestoken. Dan heeft het instellen van een afsteektijd weinig 
zin. 

• Toegestane tijden van 18.00 tot 2.00. Maar dan wel graag op een of twee 
centraal aan te wijzen plekken, buiten de bebouwde kom. 

• Vanaf 18:00 uur is het goed donker en heeft het ook zin om vuurwerk af te 
steken. Het is ook beter dan 10:00 's morgens zoals eerder de norm was, zodat 
dieren en mensen hier minder lang last van zullen ondervinden. 

• Veel mensen houden zich niet aan deze tijd 

• Veel vuurwerk al dagen vooraf. Dus verkoop later instelen 

• Vuurwerk is zeer slecht voor het milieu en mijn huisdieren zijn er bang voor! 

• Vuurwerk verbieden is onzin, de échte overlast voorkom je daar niet mee.Pak 
mensen aan die toch al rotzooi willen schoppen. En daarbij: ik ervaar het hele 
jaar door zeer veel overlast van: barbeque's, (6 maanden per jaar) stinkende en 
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protesterende boeren, stinkende fabrieken, veel te hard rijdende auto's in mijn 
30 km straat, bakken en bakken hondenstront, keiharde muziek (ook op 
doordeweekse avonden buiten de vakantie), stakende leraren, corrupte politici, 
bestuurders en ondernemers, crimininaliteit die niet wordt bestreden en 
zorgcowboys die zelfs worden gestimuleerd om te frauderen, een 
belastingdienst die ons besodemieterd etc. etc. Misschien zou het zinvol zijn om 
eens échte prioriteiten te gaan stellen. Want die ophef over een beetje 
vuurwerk één keer per jaar is natuurlijk een geweldige bliksemafleider om de 
grote problemen niet aan te hoeven pakken. Succes verder! 

• Waar praten we over ,zie antwoord vraag 2. 

• Wel handhaven anders hebben de regels wat betreft de afsteektijden geen zin 

• Wel handhaven, want in onze buurt knalde het al met enorme zware slagen 
vanaf 3 weken voor oud op nieuw! 

• Wel handhaven,anders heeft het geen zin. 

• Wel veel VEEL VEEL strenger controleren. En wie betrapt wordt op het afsteken 
van vuurwerk buiten de toegestane uren mag wat mij betreft die uren op het 
politiebureau doorbrengen (of ergens anders als het politiebureau te klein is). 

• Werkt alleen niet 

• Werkt niet,handhaving onmogelijk 

• Wij zijn oud en wij zijn bang voor brand. Wij kunnen nog niet eens kijken wat er 
allemaal gebeurd, want het zijn bommen. 

• Zelf genoot ik als tiener ook van het afsteken, dus hoe hypocriet zou het zijn om 
het de huidige jeugd te ontnemen?! 
 

Dit mag wat 
mij betreft 
korter 

• € 100,- is te weinig. € 300,- zou beter zijn , en politie in burger ook. 

• 0.00 uur is 0.00 uur. Van 0.00 tot 2.00 afsteken. 

• 100 euro boete mag hoger 

• 20.00 tot 02.00 

• 21:00 - 02:00 uur 

• 23:00 - 01:00 zou lang genoeg zijn (als er geen vebrod komt) 

• Aangezien ik een voorstander ben van een vuurwerkverbod, is iedere 
"afsteektijd" te lang. 

• Afsteektijden 20.00-01.00 

• Afsteektijden heeft weinig zin. In mijn wijk ( blauwdorp wordt al weken 
vantevoren vuurwerk afgestoken en eind december elke dag zelfs meerdere 
keren per dag en 31 december zeker al de hele dag. 

• Afsteken pas vanaf 12 uur, tot 1 uur of half 2 ook lang genoeg. 

• Al dagen voor 31 december wordt er vuurwerk afgestoken. 

• Al dagen voordat vuurwerk officieel afgestoken mocht worden werd er in Baarlo 
al vuurwerk afgestoken. Heel irritant en hinderlijk. 

• Al vroeg veel overlast. 

• Alleen handhaving ontbreekt 

• Alleen tussen 22u en 2u 

• Alleen van 0.00 u tot 1.00 uur 

• Alleen van 00.00 tot 00.30uur 

• Alleen vanaf 00.00 uur 

• Als dan van 23u tot 02.00u. 
Waarom moet er al een hele dag geknald worden. Mens en dier is dan helemaal 
van slag af. 

• Als er geen verbod komt, dan tijden inperken tot 00:00 - 00:30 uur. Alles 
daarbuiten is onzinnig, heeft niks met het inluiden van een nieuw jaar of cultuur 
te maken en is alleen te bestempelen als recalcitrant puber- en asogedrag. 
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• Als er vuurwerk komt dan een centraal vuurwerk om 0.00 uur 

• Als het alleen siervuurwerk was had ik hier minder bezwaar tegen. Maar met 
die harde knallen en die bommen mag het van mij afgeschaft worden. 

• Als het dan moet, dan ook waar het voor bedoeld was, rond middernacht. 

• Als het niet geheel verboden wordt dan mag t van 23.30 tot 1.00 ingekort 
worden 

• Als je voor een verbod bent is deze vraag niet relevant. 

• Begon al een week voor jaarwisseling tot een week erna 

• Bij ons in de buurt knalt het al dagen van te voren. Het instellen van 
afsteektijden is mooi, maar als die niet gehandhaafd worden maakt het niet 
zoveel uit om ze korter of langer te maken. 

• Bij ons waren ze al vanaf 20:00 tot na  02:00 nog vuurwerk af aan het steken 
vind het niet kunnen! 
overdag waren er af en toe incidenten, dat gaat dan nog! 

• Bijvoorbeeld alleen tussen 22u en 2u 

• BOA’s moeten handhaven. Ook overdag.  
Op het journaal zien we beelden dat BOA’s en andere wetshandhavers (illegaal) 
vuurwerk ook buiten formele tijden gewoon toestaan. 

• Bv van 22.00 u tot 02.00 u. 

• Dan ook handhaven 

• De afsteektijd wordt totaal niet gerespecteerd. Men begint rond kerstmis al te 
knallen. Rustig de hond uitlaten is er dan niet meer bij. Er is geen controle, de 
politie doet niks. 

• De jaarwisseling is om 00.00 uur. Waarom moet er dan al vanaf 18.00 uur 
afgestoken worden. 00.00 tot 01.00 uur is voldoende om de “traditie “ in ere te 
houden. 

• De tijd van afsteken mag korter. Ivm een hond die panisch is voor de harde 
knallen. 

• De traditie waar men zo aan hecht is van 00.00 tot 02.00 uur, niet eerder en niet 
later. Als het in België kan waarom hier dan niet. Het is onverdraaglijk dat een 
heel klein groepje mensen zoveel mensen terroriseren. Bovendien wat heeft 
afsteken vanaf 18.00 uur te doen met Oud en Nieuw? De jaarwisseling is om 
00.00 uur. 

• Die boete is een wassen neus, in de wijk Scharn wordt al dagen vantevoren 
knalvuurwerk afgestoken en op oudejaarsdag vanaf 's morgens vroeg. Niemand 
handhaaft dit dus boetes worden volgens mij niet uitgedeeld. 

• Doordat er niet gehandhaafd wordt hadden we ook dit jaar weken lang last van 
vuurwerk.. in de oudejaarsnacht werd tot 3 uur geknald. 

• Een afsteektijd tussen 22.00 en 2.00u lijkt mij prima. 

• Een tijd van 23.00 tot 02.00 lijkt mij ook voldoende. 

• En controle er werd gehele dag na de eerste aankoop geknalt 

• En dan zeker stevig optreden als pubers van dat knalvuurwerk afsteken , zoveel 
dat de schroeiplekken op de stoep zichtbaar zijn. En dat zo ongeveer de hele 
maand december. 

• Er dient wel gehandhaafd te worden 

• Er is geen politie onderweg om te handhaven wat tijden betreft, begint soms al 
in november. 

• Er is geen toezicht ,dus die tijd zegt niks . 

• Er is totaal geen handhaving, weken van te voren wordt bij ons masaal 
vuurwerk afgeschoten, op 31 december konstant vanaf 10.00 uur tot 1januari 
05.30!!!!!! 
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• Er moet veel meer controle zijn voor de weken/dagen voor 31 december als er 
harde knallen van vuurwerk plaats vinden. Vooral in de nacht. Het lijkt wel 
oorlog op deze momenten. 

• Er werd in Koningsbosch in onze straat 2 dagen lang knalvuurwerk afgestoken, 
geen controleurs gezien 

• Er worden toch geen boetes gegeven wie controleert het, zie nooit boa's (2x) 

• Er wordt mijn inziens ook buiten deze toegestane tijden vuurwerk afgestoken. 

• Er wordt niet aan de wettelijke tijden gehouden 

• Er wordt niet gehouden aan deze tijden. Er is ook geen handhaving daarop. 

• Er wordt sowieso al eerder geknald, dat terzijde. 23.00 tot 01.30 lijkt me ook 
prima 

• Er wordt toch niet op de tijd gelet. En er wordt niet op gehandhaafd. 

• Er wordt totaal niet gehandhaafd. Het enige wat handhavers doen in de 
decembermaanden is kijken of de hondenbezitter de poep van de hond opruimt 

• Fijn voor de honden 

• Flink korter namelijk Van 23:00h t/m 01:00 en dan stop. 

• Geen afsteektijd 

• Geen vuurwerk 

• Gewoon om middernacht bijv een uur het nieuwe jaar inluiden en dan dan 
klaar. 

• Gewoon van 0.00 tot 2.00 lang genoeg 

• Gewoon van 23.30 tot 01u is lang genoeg. Waarom moet er uren geknald 
worden. Mensen met honden hebben gewoon geen enkele mogelijkheid om in 
de avond nog met hun hond uit te gaan. We moeten wel hondenbelasting 
betalen, maar er wordt helemaal geen rekening gehouden met honden in deze 
periode Met geen enkel dier eigenlijk. En een boete van €100 is een lachertje. 
Maak er eens €1000 van 

• Gewoon van 24:00 tot 0:100 daar is het toch ook voor bedoeld. 

• Handhaven nu al niet. Dat moet eerst anders 

• Handhaven zou fijn zijn! Maar dat gebeurd dus niet..... 

• Handhaving kan intensiever. Hoorde eind januari nog regelmatig, dat 's avonds 
vuurwerk werd afgestoken in Hoensbroek 

• Handhaving mag hier zeker in de dorpen beter op toezien, want tijden worden 
steeds meer en steeds langer overtreden! 

• Helaas het start al begin november en het is nog dagelijks raak. Schandalig (2x) 

• Het afsteken begint al weken van tevoren 

• Het is de bedoeling om het nieuwe jaar in te luiden. Dit hoeft echt niet zo lang 
te duren. Iedereen is wakker om 00:00 uur Ik zou zeggen van 23:30 (31/12) tot 
1:30 (1/1). Dit is te overzien. Geen knalvuurwerk ivm de dieren maar 
siervuurwerk 

• Het is maar een enkeling die zich aan deze tijden houdt. 

• Het liefst een algeheel verbod. Als het toch wordt toegestaan dan alleen van 
00.00 tot 01.00 uur. 
Vroeger afsteken dan middernacht (nieuwjaar) heb ik nooit begrepen. Je viert je 
verjaardag toch ook niet vooraf? 
Na 01.00 uur is het ook wel goed geweest en kunnen mensen die dat willen 
rustig gaan slapen. 

• Het liefst volledig verbod. indien niet mogelijk dan zo kort mogelijk met forse 
boete als men zich hier niet aanhoudt 

• Het nieuwe jaar begint pas middernacht, dus van 0.00 uur tot 2.00 uur is lang 
genoeg om dit t vieren met vuurwerk. 

• Het particuliere afsteken brengt teveel gevaren met zich mee 
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• Het probleem is dat een boete niet echt helpt want die betalen ze en schieten 
rustig verder. Daarbij is een verbod niet te handhaven in een groot gebied laat 
staan in heel Maasgouw of nog verder. We hebben het te lang vrij gelaten en nu 
krijgt men het niet meer beteugeld. 

• Het werd al de hele tijd afgestoken en voor al de afschuwelijke knallers. En om 
18 uur ging het los alsof het 000 uur was. 

• Het zou prima zijn, wanneer m.n. de jeugdige inwoners zich aan deze tijden 
zouden houden. Maar ook dit jaar weer begon het het afsteken van m. n. 
Knalvuurwerk al half november en op 31 december rond 10 uur. En handhaving 
of politie....... niet aanwezig en ook niet zichtbaar. Na 6 uur was het alsof je 
midden in een oorlogsgebied zat. Met name rond het speelveld bij de 
Haverbeekstraat Slek. 

• Hoe gaan we dit handhaven? 

• Hoezo een boete, er wordt niet gecontroleerd door politie en of handhaving 

• Hogere boete maar het probleem is handhaving. 

• Hond is doodsbang, durf niet naar buiten. Tevens worden de tijden niet 
gehandhaafd, geen controle, er wordt al vanaf eind november tot 10 januari 
afgestoken en er gebeurd niets tegen. 

• Hondenbezitters kunnen hun hond geeneens meer laten plassen wanneer zij 
hier panisch voor zijn. Zou fijner zijn als mensen de hond nog rond een uur of 21 
even fatsoendelijk kunnen laten plassen. 

• Iedere jaar houden mensen zich niet aan de afsteektijden. Veel te vroeg 
beginnen, al vanaf 2 weken voor nieuwjaar en ook daarna langer doorgaan 

• Iiefst helemaal stoppen 

• Ik denk dat het niets uitmaakt wanneer er vuurwerk afgestoken wordt. De 
politie komt nooit controleren. 

• Ik kan wel zeggen dat het prima is, maar dan lieg ik. Zolang er niet wordt 
gehandhaafd is een ieder vrij om vuurwerk af te steken wanneer hij het wil. 

• Ik stel voor om vuurwerk af te laten steken tussen 0.00 en 01.00 uur.  Voor 
mensen of dieren die bang zijn, is een uur te overzien. Je hebt dan niet over een 
langere tijd af en toe vuurwerk. Dit verhoogt het stressniveau enorm. 

• Ik vind dit veel te lang. Ik kan mijn hond niet eens rustig uitlaten. Overal dat 
geknal. 

• Ik wou dat er werd gehandhaafd 

• In 2019 werd er in onze wijk vanaf oktober al vuurwerk afgestoken. De overlast 
van vuurwerk is enorm geweest. 

• In Brunssum werd al in november vuurwerk afgestoken, en de gemeente geeft 
nix ondernomen.. 

• In de tijd tussen 22:00 en 02:00 heb je genoeg tijd om het vuurwerk af te steken 

• Is bijna niet te handhaven 

• Is nou veel te lang 

• Ivm de huisdieren alleen tussen 22,00 en 2,00 

• Je kunt wel korter instellen, maar geen mens die zich hieraan houdt. Dagenlang 
voor oud/nieuw wordt al vuurwerk afgestoken 

• Kinderen lopen overdag al te knallen die tijd is niet na te komen denk ik als 
alleen door verkooppunten te houden en dan pas van bijv 20uur 

• Korter! En ook boetes uitdelen als ze langer of eerder afsteken! Bij ons begon 
het 2 weken eerder al in de buurt! 

• Langer of korter , het heeft geen enkel effect . Er zijn in Gennep te weinig 
handhavers om dit in goede banen te leiden en er lopen te veel aso's rond die 
zich nergens iets van aantrekken . 
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• Later afsteken zou volgens mij beter zijn,maar ik wil mensen met kleine 
kinderen ook de gelegenheid geven om vuurwerk af te steken, vanaf 19.00 is 
beter 

• Liefst helemaal geen vuurwerk, maar als het wel mag liefst vrij kort; b.v. van 22 
tot 01 uur. 

• Liever zag het afsteken helemaal niet, maar het is voor een grote groep niet weg 
te denken. Ze MOETEN en ZULLEN het afsteken !! 

• Maakt niet uit wat wie dan op antwoord, velen houden zich er niet aan én er 
wordt toch niet gehandhaafd 

• Maanden voor de jaarwisseling wordt er voortdurend, vooral ‘s avonds en ‘ s 
nachts, vuurwerk afgestoken in heel de gemeente. Er wordt over 
gecommuniceerd op facebook. 

• Maar dan moet er ook gehandhaafd worden 

• Maar er moet dan ook gehandhaafd worden!! 

• Maar ik heb nog nooit een handhaver vanaf bijv. 01 dec. tot 31-12 gezien. 
Wanneer een regel wordt ingesteld moet deze ook gehandhaafd worden. Zo 
niet, wordt je ongeloofwaardig!! 

• Maar in ieder geval handhaving. Nu wordt er minimaal van twee weken voor tot 
twee weken na oudjaar vuurwerk afgestoken en naar huizen en mensen 
gegooid en geschoten. 

• Mag van mij iets korter. Vanaf 19:00 

• Mag wat mij betreft beperkt worden van 00.00-01.00 uur. waarom langer??? 

• Meer handhaving en hogere boete !! 

• Men heeft wel een limiet voor afsteken vuurwerk, maar er word niet 
gehandhaafd naar het afsteken buiten die tijden, dat vind ik niet oké. Je kunt 
niet eens meer je hond uit laten op de 31 ste. 

• Men moet wel handhaven!! 

• Mijn hond is super bang voor vuurwerk en die weet niet waar ze het zoeken 
moet dus van mij mag het helemaal weg (2x) 

• Mijn mening is dat het afsteken van vuurwerk bedoeld is om het nieuwe jaar in 
te luiden. Daarom zou dit pas om 00.00 uur mogen. Aangezien er natuurlijk 
afwijkingen in uurwerken kan zijn, zou ik de afsteektijden instellen op 31 
december van 23:00 uur tot 01 januari 03.00 uur. De boete op het afsteken 
buiten de toegestane tijden zou mijns inziens tweehonderd euro moeten zijn. 
Dit zou ook het bedrag moeten zijn van illegaal vuurwerk, te verdubbelen indien 
afgestoken in de nachtelijke uren (ná 03.00 uur). 

• Misschien ook beter controleren 

• Mits gehandhaafd is dit prima, afgelopen jaar werd er in De wijk Abdissenbosch 
vanaf 08:30 tot 03:30 flink 'geknald' 

• Moet een totaal verbod komen en gehandhaafd worden. Boete van €100,00 is 
veel te gering. 

• Moet er wel gehandhaafd worden, Dit gebeurd nu niet of nauwelijks. Ik merk er 
althans niets van. 

• Na 22:00 uur ivm overlast voor huisdieren 

• Niemand houd zich aan deze tijden en het is niet te handhaven 

• Nu al wordt buiten periode gewoon vuurwerk afgeschoten en is er geen 
zichtbare handhaving, een algeheel vuurwerkverbod maakt handhaving iets 
gemakkelijker en er gaat na enkele jaren gevoel ontstaan dat vuurwerk niet 
hoort. 

• Of gewoon liever niet meer,. Vooral het knalvuurwerk.. 

• Om 12 uur is het nieuwjaar dus van 12 tot 2 uur lijkt me meer gepast. 
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• Omdat ik zoals de meeste (volwassen) vuurwerk afstekers het vuurwerk graag 
fatsoenlijk en veilig afsteek heb ik persoonlijk genoeg aan een tijdsspanne van 
11:00- 1:00 uur met een aanloop vanaf 11:30 en een uitloop tot 1:30 uur. Dus 
eigenlijk van 11:30-1:30 uur. Dan heeft iedereen, maar dan ook iedereen meer 
dan genoeg tijd om behoorlijk veel vuurwerk af te steken. Daarvoor en daarna 
met genoeg politiemensen en andere wetsdienaars pro-actief handhaven en 
misbruik genadeloos hard straffen. Alleen dán én met een dégelijke en 
structurele opvoeding e.d. door ouders, omgeving en overheid zullen de 
vuurwerkincidenten afnemen tot een acceptabel niveau. Je kunt immers niet 
alles (dus óók vuurwerkmisbruik niet) helemáál oplossen. Acceptabel opgelost 
overheid! 

• Ondanks pakkans en boete wordt steeds vroeger vuurwerk afgestoken 

• Ook (ruim) buiten deze afsteektijden wordt vuurwerk afgestoken, dit is zeer 
vervelend, ook wanneer men huisdieren heeft. Er is daarbij ook onvoldoende 
controle hierop. 

• Ook een keer handhaven! 

• Op oudejaarsavond vanaf 21u pas. 

• Overdag verbieden. Alleen van 21:00 tot 02:00. 

• Overlast zo kort mogelijk 

• Persoonlijk zou ik er 23:00 - 01:00 van maken, gewoon de uren rondom de 
jaarwisseling. Op die manier hebben mensen die het vuurwerk niet prettig 
vinden of dieren die bang zijn zo min mogelijk last ervan. 

• Probleem is het handhaven. Rotjongetjes kunnen niet wachten en zijn al dagen 
bezig. 

• Rond 18.00 uur gaan nog veel mensen de hond uitlaten en die hebben er dus 
nog veel overlast van 

• Strengere handhaving 

• Tijden verkorten van 22:00  tot 1:00 

• Tijden zeggen mij niet zo veel want ik heb de indruk dat er nauwelijks wordt 
gehandhaafd. In onze buurt Lauradorp/Waubach wordt ook buiten deze tijden 
regelmatig knalvuurwerk afgestoken 

• Toezicht als er meerdere dagen voor 31/12 al vuurwerk wordt afgestoken 

• Tot 1 uur snachts is m.i. lang genoeg. Op de een of andere manier zou het 
afsteken/knallen in de voorgaande weken beter gecontroleerd moeten worden. 

• Tot 1:00u lijkt mij lang genoeg. Mensen willen dan wel weer slapen vaak. 

• Tussen 0.00 en 01.00 hooguit 

• Tussen 12 en 12.10 uur is voldoende 

• Tussen 18:00 en 22:00 zijn nog veel mensen onderweg naar vrienden of familie 
waar ze mee nieuwjaar gaan vieren. Vaak per fiets omdat er wel wat alcohol 
genuttigd wordt. Persoonlijk vind ik het niet fijn om dan over straat te fietsen 
omdat er dan al vrij veel (knal)vuurwerk wordt afgestoken op straat. Vaak door 
minderjarigen. Er wordt op dat moment absoluut geen rekening meer 
gehouden met de verkeersdeelnemers en vuurwerk wordt zonder na te denken 
afgestoken en op straat gegooid. 

• Tussen 19.00 en 01.00 uur 

• Tussen 22.00uur en 02.00uur is tijd genoeg. 

• Tussen 23.00 en 01.00 uur. Geen knalvuurweek en geen pijlen, zeker niet in de 
bebouwde kom of andere viurwerkvrije zones. 

• Tussen 23.45 en 00.30 uur verder niets 

• Van 18,00-01.00 uur is beter. .Kun je je huis nog even luchten en komen de 
katten tot rust 

• Van 18.00 nasr 22.00 uur 
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• Van 20:00 tot 2:00 lijkt mij beter. Dan kun je altijd nog van werk naar huis 
zonder vuurwerk langs je oren. Of je hond uitlaten. 

• Van 20.00 - 02.00 uur 

• Van 21.00 tot 00.45 uur 

• Van 22:00 tot 02:00 bijvoorbeeld 

• Van 22:00 tot 02:00 is voldoende! 

• Van 22.00 tot 02.00 is lang genoeg 

• Van 22.00 tot 1.00 is lang genoeg. 

• Van 22.00 tot 1.00u is ook lang genoeg. Tot 2.00u is echt niet prettig als je wilt 
slapen (bange hond en kinderen) 

• Van 22.00 tot 2.00u 

• Van 22.00 uur tot 01.00 uur 

• Van 22.00 uur tot 01.00 uur is voldoende tijd maar dan ook handhaven, want nu 
word er al dagen van tevoren vuurwerk afgestoken 

• Van 22.00u-02.00u. Voor die tijd is er nog veel verkeer op straat. En, de dieren 
hebben wat langer rust, en boete mag stuk hoger. 

• Van 22.OO uur tot 1.00 uur is lang genoeg. 

• Van 23.00 tot 01.00 en buiten die tijden hoge straffen en ook echt handhaven. 
Of alleen door de gemeente op een centrale plaats. (2x) 

• Van 23.00 tot 03.00 uur 

• Van 2400 tm 0200uur dus 2 uurtjes 

• Vanaf 12 s nachts tot 2 uur s nachts 

• Vanaf 20.00 uur - 01.30 uur is lang zat. 

• Vanaf 20.00 uur zou beter zijn. Maar tijden instellen helpt niet, er wordt ook 
daarvoor en daarna nog gewoon vuurwerk afgestoken. En dat is vooral 
knalvuurwerk. 

• Vanaf 21:00 lijkt me beter 

• Vanaf 21.00 -02.00 uur 

• Vanaf 22 uur is vroeg genoeg. 

• Vanaf 22 uur. 

• Vanaf de middag last van gehad. Mag van mij verboden worden. 

• Vanaf november wordt er bij ons in de buurt iedere avond en nacht vuurwerk 
afgestoken. Als iedereen zich aan de regels zou houden is het te overzien, maar 
veel mensen doen maar waar ze zin in hebben. Doordeweeks om 1.00 uur. 

• Vanwege overlast vuurwerk afsteken door jongeren ben ik tegen vuurwerk 

• Veel honden zijn bang voor vuurwerk, waardoor je 's avonds niet meer normaal 
je hond kan uitlaten. 

• Veel korter als je het mij vraagt. Neem 00:00 tot 01:00. Stukken minder overlast 
en gezien een gemiddelde pot van 100 euro slechts een minuut meegaat, is het 
nog steeds een ruime tijd om af te steken. 6000 euro de lucht in is best zonde. 
En om die reden mag de boete van mij omhoog. Er zijn genoeg mensen die niet 
meer de straat op durven rond die avond en nacht en dat is vrijheidsberoving. 
Dit feest is leuk en moet zo blijven, maar heeft ook impact op de samenleving. 

• Veel korter. handhaving is slecht. Strenger !! 

• Veel te weinig controle. 

• Verkoop enkel 31 december van 07:00 tot bijvoorbeeld savonds 19u. Afsteken 
van 22:00 TM 01:00 

• Voor honden is de huidige afsteekperiode veel te lang (en bovendien zie/hoor je 
in de praktijk dat er buiten die periode onvoldoende gehandhaafd wordt) 

• Voor mij mag het knalvuurwerk ofwel helemaal afgeschaft worden, of enkel 
tussen 00.00-02.00uur, waarvoor het bedoeld is. 
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• Voorkeur voor verbod maar 8 uur lang mogen afsteken is sowieso véél te lang 
voor een traditie die bedoeld is om om 00:00 de komst van het nieuwe jaar te 
vieren. 

• Voorstel mensen de gelegenheid geven tot 20.00 uur voor de dieren te zorgen 

• Vrijwel niemand houdt zich aan deze tijden. Er wordt al dagen van tevoren 
geknald. Deze afsteekperiode heeft dus sowieso totaal geen zin. 

• Vroeger was het van 22.00 uur tot 2.00 uur. Dat was voldoende tijd. 

• Vuurwerk hoor om 0:00 uur niet eerder ik weet dat het moeilijk is te handhaven 
maar nu steken ze al werken van te voren af. Of doe het lokaal door de 
gemeente zelf. 

• Vuurwerk is bedoeld voor de jaarwisseling. Tussen 22 en 2 uur is voldoende tijd 
voor vuurwerk. Dan kunnen mensen nog veilig over straat (met een hond.) 

• Vuurwerk op centrale plekken in de diverse dorpen van de gemeente kort en 
krachtig  - middernacht maximaal een uur. Misschien oh beter een half uur, kort 
en krachtig 

• Waarom al vanaf 18.00.. 
Denk mee aan de mensen die de honden uitlaten. Afsteken van 23.00 Tot 02.00 
is prima en lang genoeg 

• Waarom vanaf 18.00 uur? 
Ik vind 23.59 uur vroeg genoeg! 
In onze straat steekt "Rambo" de hele avond ononderbroken zware illegale 
bommen af. Je verstaat je eigen woord niet. Visite vragen doe je niet, tv kijken 
kun je niet!!! 
En de volgende ochtend kun je de hele zooi van hem bij elkaar vegen, daar is hij 
te stoer voor!!! 

• Waarom vanaf 18.00 uur?? ...echt belachelijk heeft toch geen meerwaarde 
...24.00 uur is oud op nieuw daar gaat het nieuwe jaar beginnen en een uurtje 
afsteken is meer dan genoeg.Het beste is niet meer alleen nog via gemeente 
genieten van een half uurtje. 

• Waarom vanaf 18.00u? 

• Wat de afsteektijden betreft... er is niemand die zich daaraan houdt! 

• Wat mij betreft mag er helemaal niks meer afgestoken worden in Nederland 
door particulieren, dus mogen ook de zogenaamde 'afsteektijden' worden 
afgeschaft. 

• Weken van te voren zijn ze al bezig en geen hand haver te zien 

• Weken, dagen tevoren wordt al geknald. Handhaven en optreden hiertegen is 
nodig ! 

• Wellicht een transitie vanuit een veel smallere bandbreedte naar op termijn 
geen vuurwerk meer. Of alleen licht siervuurwerk. 

• Word al te vroeg afgestoken vooral jongeren onder 18 jaar!! 

• Word er wel gecontroleerd op afsteken buiten de gestelde tijd? 

• Ze beginnen toch al veel eerder dan vastgesteld. 

• Ze houden zich er toch niet aan, hele dag door en dag erna nog knallen 

• Ze houden zich toch niet aan de tijd. ze zijn al 1 week vantevoren al bezig met 
afschieten 

• Ze mogen later beginnen, al vind ik hier "verbod voor of na" ook discutabel 

• Ze zijn almeer dan drie dagen aan het knallen. 

• Zie 2. 

• Zie mijn antwoord op vraag 1 

• Zonde geld en zie er de fun niet van in. 

• Zou echt alleen een half uur na de jaar wisseling moeten zijn. dat is "de traditie" 
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Dit mag wat 
mij betreft 
langer 

• Als het mag, laat mensen dan ook langer genieten. 

• Er wordt nu ook al voor 18u vuurwerk afgestoken. 

• Er wordt toch al afgestoken voor 6, de oude afsteektijden waren prima. Door de 
afsteektijden in te perken ontstaat conflict met de buurt terwijl het niet mensen 
stopt om af te steken 

• Gun de kinderen een dag in het jaar dit plezier. 

• Het gehele jaar maar uitsluitend voor siervuurwerk waarbij anderen niet 
worden gestoord. 

• Het is maar 1 dag per jaar. Laten we dan beginnen om 12.00 uur of zo 

• Kinderen willen op 1januarie (nieuwjaarsdag)ook nog wel wat knallen. 

• Langer is realistischer. 

• Men heeft het altijd over een Europa, kijk eens naar de landen om ons heen 
waar de vuurwerkregels veel soepeler zijn en er minder overlast is, wij hebben 
geen vuurwerkprobleem maar een gedragsprobleem bij bepaalde mensen. 

• Persoonlijk prefereer ik een algeheel verbod. De afsteektijden zijn goed 
bedoeld, maar niemand houdt zich eraan, mogelijk omdat het onmogelijk 
gehandhaafd kan worden en er dus de pakkans erg klein is. 

• Vanaf 30 december 00.00 uur tot 1 januari 12.00 uur 

• Wellicht eerder beginnen op 31 december, bv. vanaf 14.00 uur 
 

Andere 
optie, 
namelijk: 

• Aan afsteektijden houd zich niemand, er wordt niet ingegrepen waarom zou 
men dan ook zich aan afsteektijden houden. 

• Aangezien er net zo veel of meer illegaal vuurwerk is afgestoken als legaal moet 
je je afvragen waar deze explosieven opgeslagen zijn geweest. Als je dat 
meeneemt in je denkpatroon schrik je je kapot. Enschede komt ineens heel 
dicht bij. 

• Absoluut geen vuurwerk dus ook geen afsteektijden. 

• Afsteek tijden hebben GEEN zin, er wordt toch geschoten wanneer men 
WIL....en wordt men toch gepakt , veel geld uitgeven voor vuurwerk kan men 
schijnbaar, dus mag van mij de boete naar verhouding zijn ... € 100,- boete 
NU.... verhogen naar € 10000,- ( te besteden aan een goed doel binnen de 
gemeente !!!!!!) 

• Afsteken op een centrale plek. 

• Afsteken pas om 00:00 uur 

• Algeheel verbod en zeer hoge boetes. Als er sprake is van zwaar en veboden 
vuurwerk de explosievenwet hanteren. 

• Algeheel verbod.!!! De kosten die hierdoor worden bespaard, door minder 
noodzakelijke handhaving, gebruiken voor collectief af te steken vuurwerk door 
gemeente of verenigingen. Als blijkt dat teveel overlast niet meer kan , kan er 
geen sprake meer zijn van 'traditie" !  Ook tradities moeten weleens afgebouwd 
worden. Het afsteken van vuurwerk op de openbare weg is een farce. De 
rotzooi wordt bij buren in de tuin en op het dak en in goten geschoten.  Wat 
zegt de wetgever hiervan?  
Makkelijk als er maar altijd gesproken wordt over ...... handhaven ivm traditie!  
Denk eerst aan  de ellende voor anderen en dan pas aan traditie. 
Wie draait er op voor de kosten van gewonden. ? 

• Algeheel vuurwerkverbod invoeren en vooral handhaven want het geknal 
begint al dagen van tevoren en gaat door tot na 1 januari 

• Alle soorten zijn niet goed 

• Alleen centraal geregeld vuurwerk op vaste plek(ken) laten afsteken 



 
 

118 
 

• Allen op één speciale plek per gemeente voor massaal bezoek ,alleen 
goedgekeurd siervuurwerk, met minimale  milieuschade en ontstoken door 
echte professionals.belastend 

• Als het gehandhaafd blijft, de "afsteek tijd"veel korter en boete buiten de tijden 
mag vele male hoger zijn! Als men voor honderden euro's vuurwerk kan kopen 
kan men ook een hogere boete betalen!!! 

• Als het voor jaarwisseling mag, dan ook Alleen om 24.00 uur 

• Als mensen zich toch niet aan de afsteektijden houden, hebben ze geen nut - 
wat mij betreft hoort vuurwerk bij de jaarwisseling, en dus van 31-12 00:00 tot 
01-01 01:00 maar dagen van te voren wordt er al geknald en zelf vandaag 
hoorde ik nog vuurwerk in de wijk 

• Als we al een afsteektijd hadden werd daar niet op gehandhaafd. Iets wat m.i 
ook zeer moeilijk is. Derhalve zou een definitief verbod het beste zijn. (3x) 

• Aub verbieden, veroorzaakt zoveel ellende voor mens, dier en milieu 

• Belangrijker is dat de betreffende regel ook gehandhaafd wordt. 

• Ben voorstander van een LANDELIJK vuurwerkverbod vermits dit te handhaven 
is (verkoop, bezit, afsteken alleen voor vergunninghouders). 

• Bij een algeheel vuurwerkverbod is deze vraag overbodig 

• Bij een algeheel vuurwerkverbod zijn afsteektijden niet relevant. 

• Boetes moeten veel hoger worden en voor de jeugdigen een taakstraf van 240 
uur in de vakantie periode. Zo kunnen ze niet op vakantie met het gezin en op 
die manier pak je op deze manier de ouders, die uiteindelijk verantwoordelijk 
zijn. 

• Buiten de stad een plek aanwijzen waar afgestoken mag worden. Is dan ook 
beter te handhaven. 

• Compleetafschaffen, dan is er ook geen afsteektijd 

• Dagen van te voren hoor je het al overal knallen. Er wordt niet of nauwelijks op 
gecontroleerd. 

• De jeugd doet wat ze wil, ik heb niet een handhaver gezien die dag, of de dagen 
ervoor. Die harde knallen dat is vreselijk, het lijkt soms wel een bom ontploffing. 
Ik begeleidt syrische mensen, nou die kinderen schrikken zich te pletter. 
Bepaald vuurwerk prima, maar die harde knallen vinden we niet kunnen. 

• De mensen die van vuurwerk houden, zoeken toch de grenzen ( van het 
afsteken ) op. En een verkoopverbod lost ook niets op, omdat er in Duitsland en 
België toch vuurwerk gekocht kan worden. Ook dit wordt dan hier afgestoken, 
omdat er (haast) geen controle is. 

• De tijden dat het mag worden totaal niet nageleefd. Het knalt de hele dag 
oorverdovend, en er wordt niks tegen gedaan!!! Dus gewoon helemaal 
verbieden!!! 

• Denk eens aan de oudere inwoners . 

• Dieren en mensen hebben er last van. 

• Dieren in het wild worden ook angstig van en de troep blijft weken lang op de 
straat en andere plekken liggren plus ik vind het geldverkwisting. 

• Dit is volkomen zinloos als er niet gehandhaaft wordt 

• Doe het centraal op 1 of meerdere locaties.  Beter voor veiligheid, milieu en de 
natuur. 

• Een algemeen plaatselijk vuurwerk in het centrum waar burgers zich ook 
kunnen ontmoeten! 

• Een verbod handhaven kun je beter als er geen uitzonderingen zijn. 

• En boete? Ik heb nog nooit een agent gezien die hier tegen optrad 

• Er is geen handhaving. Dus die afsteektijden, daar houd niemand zich aan. 

• Er is hier helemaal geen controle op 
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• Er schijnen zich weinigen aan te houden. er werd nl. bij ons al 3 dagen eerder 
incidenteel vuurwerk afgestoken. De voortdurende doffe maar harde knallen 
geven meer de indruk van oorlog dan van 'vreugde' 

• Eventueel wel siervuurwerk door de gemeente, rond de jaarwisseling, maar 
beslist niet door "iedereen". Mensen, maar vooral dieren lopen trauma's op. 

• Extra vele vrije vuurwerk zones. 

• Geef de jeugd een vaste plek waar ze hun knalvuurwerk kunnen afvuren. 

• Geen afsteektijden. 
TOTAAL VERBOD 

• Geen overlast 

• Geen vuurwerk (2x) 

• Geen vuurwerk! 

• Gemeentelijk e Vuurwerkshow!! 

• Gezien men zich niet aan de regels wil houden is een al geheel verbod nodig. Als 
iedereen zich aan de regels zou houden kunnen mens als dier zich tijdig veilig 
stellen nl. 

• Goede Informatie via media... 

• Grens bestaat niet.hele dag geknal. 

• Handhaven eenvoudiger, want er mag nooit, niks aan welk vuurwerk dan ook 
door consumenten worden afgestoken 

• Handhaving is vrijwel onmogelijk 

• Handhaving laat te wensen over 

• Helemaal geen afsteek mogelijkheden, weg met al dat vuurwerk! 
Bedenk een goed alternatief. 

• Helemaal geen afsteektijden … tijden zijn niet te handhaven …. en men houdt 
zich er toch niet aan... 

• Helemaal geen vuurwerk afsteken 

• Helemaal verbieden, al het andere is niet te handhaven. 

• Helemaal verbieden, dat vuurwerk 

• Het afsteken van vuurwerk maakt aggresief en men wordt 
ontoerekendingsvatbaar 

• Het gaat er juist om om mooi het nieuwe jaar in te gaan samen, en dat kan met 
siervuurwerk op bepaalde plaatsen. 
Eerder en later voegt niets toe. 

• Het is bar en boos dat in 2 uur voor zoveel geld sommige mensen plezier 
hebben, terwijl andere niets te eten hebben en in hutjes wonen. 

• Het is een wassen neus als er niet gecontroleerd wordt. Bij een algemeen 
verbod is elke knal illegaal maar dan zullen agenten wel moeten optreden en 
niet zich zo snel mogelijk uit de voeten maken zo van ik heb niets gehoord, ik 
heb niets gezien. 

• Het is té gek voor woorden dat zoveel mensen en dieren er last van hebben en 
zelfs een vakantie moeten boeken om het maar niet mee te hoeven maken. 
Zoveel ongelukken, zoveel mensen gedupeerd die er niet eens iets mee te 
maken hebben. Er wordt totaal niet gehandhaafd. Daarbij een grote aanslag op 
het milieu! 

• Het korter maken van afsteektijden 
doet niks aan het feit dat men half november al begint met die rotzooi 

• Het liefst op een vaste plaats per dorp/stad 
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• Het verschil tussen de categorieën F1, F2, F3 is voor een doorsnee burger niet te 

onderscheiden. Voor dieren sowieso niet. Men kan niet gewoon wandelen met 
een (hulp)hond, denk aan alle verschrikkelijk zaken welke met dieren en 
vuurwerk zijn geprobeerd. Daarbij alle dieren die van boeren in de wei staan, 
alle dieren die in het wild leven. Dit is onverantwoord omgaan met moeder 
natuur. Hier MOET verandering in komen. 

• Het werkt de criminaliteit in de hand. 

• Hoe gaat men bovenstaande handhaven? Politie kan niet op meerdere plekken 
tegelijk zijn. Dit kan onnodige onenigheid in de hand werken: buren die politie 
bellen omdat andere buren buiten de tijden toch vuurwerk afsteken.  
Vuurwerk is tegenwoordig geen vuurwerk meer, maar bommen. Pubers gooien 
doelbewust hun vuurwerk richting doelwitten uit baldadigheid en pubergedrag, 
zich te weinig bewust van de fatale gevolgen. 
Gewoon geen vuurwerk. Punt. 

• I.h.k.v. veiligheid en vermindering van overlast locatie(s) in de gemeente 
aanwijzen waar tijdens de jaarwisseling (onder professioneel toezicht) 
georganiseerd vuurwerk word afgestoken. 

• Ik ben tegen vuurwerk. 

• Ik ben voor algeheel vuurwerk verbod, dus geen afsteektijd! 

• Ik ben voor centraal georganiseerd siervuurwerk 

• Ik heb dagen voor 31 december de nodige knallen gehoord, soms enige tijd 
achter elkaar op dezelfde plaats. Er wordt dus onvoldoende gehandhaafd. Ik 
heb 29 december 3 jongeren aangesproken dat ze met vuurwerk aan het spelen 
waren en dat het niet mocht. Bijna vuurwerk naar mij en mijn hond gegooid 
gekregen. Maar doordat op dat moment nog meer mensen in de buurt waren 
met honden denk ik dat ik geluk heb gehad, maar vooral mijn hond.  
Schandalig!!! 

• Ik heb nog niet één jaar meegemaakt waarin men zich aan de afsteektijden 
hield. In sommige jaren was men al in november bezig met het afsteken van 
vuurwerk en de laatste week nagenoeg elke dag/nacht. 

• Ik heb nog nooit gezien dat de jeugd zich hier iets van aantrekt. 

• Ik heb politie gebeld omdat al in oktober gestart is met afsteken. 
Politie gaf aan dat er veel klachten waren en dat het ondoenlijk is om hierop te 
controleren. 

• In deze uren hebben mensen en dieren die bang zijn voor (knal)vuurwerk de 
gelegenheid om in hun huizen te blijven. 
Tevens is er zo meer gelegenheid voor politie en handhavers om hun controles 
uit te voeren. 

• Indien het traditie betreft en niet totaal verboden wordt,is dit een optie en 
alleen met legaal spul. 

• Jammer genoeg houdt men zich hier totaal niet aan. Ook véél te lang, Nieuwjaar 
is om 00.00 uur! 

• Je kunt natuurlijk tijden vaststellen, maar het is duidelijk : daar houd geen mens 
zich aan. 3 dagen tevoren hoor je het ook vaak en 2 dagen erna ook. Dus 
proberen te handhaven, maar dat makkelijker gezegd dan gedaan, want 
degenen die het doen zoeken gewoon een kort moment uit en verdwijnen dan. 

• Je mag op 31 december rond 18 uur afsteken maar blijkt al jaren dat het 
vuurwerk van vorig jaar over is al ergens in november of begin december 
worden afgestoken 

• Korte of lange afsteekttijd de mensen hebben er schijt aan ze steken al weken 
van te voren vuurwerk af. 
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• Mag voor ons helemaal verboden worden wat het knal vuurwerk betreft, 
handhaven heeft geen zin of je nu belt of niet komen toch niet. 

• Maximaal 10 minuten! 

• Men houdt zich er toch niet aan, dus zijn die tijden weinig zeggend. Hier is men 
2 weken voorafgaand al aan het knallen en op de dag zelf eveneens gewoon. Als 
er geen controle op is, waarom dan afsteektijden? 

• Mensen steken al dagen voor de toegestane tijd (groot) vuurwerk aan. Het is 
onmogelijk om te handhaven (en er zijn belangrijkere taken voor Team 
Handhaving), waardoor mensen zich niet aan de tijd houden. 

• Met de tijden op zich is niks mis, als iedereen zich daaraan zou houden. Vanaf 
begin december tot ver in januari wordt er zwaar vuurwerk afgestoken! 

• Mijn inziens heeft een tijdsbeperking geen zin, om 17.00 uur kwamen wij de 
wijk weer in en waren de achterburen met hun kinderen al volop aan het 
afsteken. Wie geen tijd kan aflezen, mag al helemaal geen vuurwerk afsteken. 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 december 
dag in dag uit jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 

• Nee stoppen hier mee , 

• Niemand houdt zich aan de afsteektijd 

• Niemand houdt zich aan die tijden, al weken van tevoren overlast. 

• Niemand trekt er zich ook maar iets van aan! 

• Niet in een woonwijk.... 

• Nvt 

• Onze honden worden er HEEL erg nerveus van denk iedere keer halen ze zo het 
nieuwe jaar wel zo zielig om tezien  vreselijk zeker die enorme knallen  
verbieden helemaal die rotzooi. 

• Op vaste lokatie, iedereen die vuurwerk wil zien kan eigen bijdarge storten aan 
de Gemeente die dat dan veilig organiseerd op een lokatie waar toeschouwers 
op afstand van kunnen genieten, brandweer en ambulance aanwezig 

• Regels worden niet nageleefd en er is tekort aan politie om het te sanctioneren 

• Schoolgaande jeugd heeft vuurwerk bij zich op school en steken het af in de 
pauze en na school. 

• Stel een gebied in, zoals Megaland en laat daar mensen vuurwerk afsteken, 
waarbij politie, eerste hulp en brandweer aanwezig is 

• Te hard rijden of een ander " vergrijp" wordt in nederland veel zwaarder 
bestraft ! 

• Teveel overlast van jongeren die het leuk vinden overal hun vuurwerk rond te 
strooien zodat je regelmatig een schrikreactie hebt 

• Tijden zijn wel oké,mits er ook gecontroleerd wordf 

• Tijdvakken of verboden hebben geen zin wanneer er niet wordt gehandhaafd.      
Handhaving is nu al een onhaalbare kaart voor de politie.  Dus hoe verder. 
Totaal verkoop verbod is de oplossing 

• Totaal verbod is beter (2x) 

• Vanaf begin december tot midden januari was er overlast. 
Hoe denkt u straks te handhaven. daar is nu al geen spraken van. 

• Vanwege algeheel verbod 

• Verbod op vuurwerk behoeft geen afsteek tijden. 

• Verbod tot afsteken van iedere vorm van Consumenten Vuurwerk! 

• Verhoog de boete maar eens naar € 500,00  
Om te beginnen. 

• Voor de handhavers een moeilijke taak. 

• Vuurwerk is overlast voor iedereen. Teveel ongelukken, pesten door het gebruik 
van vuurwerk. 
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• Vuurwerk is voor oud en nieuw.... dus om 00.00 niet al om 18.00uur... niet 
alleen voor de huisdieren maar ook voor de dieren in het wild is dit echt veel te 
lang vanaf 18.00 is echt vd zotte... 

• Vuurwerkshow in Mook voor de maaskade als alternatief 

• Wat heeft het voor zin om iedereen  tot last te zijn ? 

• Weke dag vanaf 18,oo. uur.weken van te voren en weken erna word dit nog 
gedaan en NIEMAND doet er wat aan. 

• Wij hebben  een hele week last gehad van knalvuurwerk ,werkelijk vreselijk . 

• Wordt niet gehandhaafd, tijden instellen is zinloos. 

• Ze mogen best de tijden anders inregelen 
van 18:00-23:00 dit is handig ivm jonge kinderen om dan toch samen het 
nieuwe jaar in te luiden  
dan een uur pauze zodat de hondenbezitters hun honden uit kunnen laten  
van 00:00 tot 03:00 

• Zie toelichting bij vraag 2. Regels zijn regels, handhaven is key! 

• Zie toelichting vraag 1 en antwoorden vraag 2. 

• Zolang er niet actief gehandhaafd wordt kun je tijden instellen wat je wilt. Die 
onverlaten storen zich toch nergens aan. Sterker nog: indien je hun als burger 
hierop aanspreekt krijg je een grote bek terug. 
 

Weet niet • Afschaffen 

• Ben geheel tegen afsteken van vuurwerk door particulieren. 

• Die tijd helpt geen moer! niemand houd zich daar aan! 

• Er zijn wel tijden afgesproken maar ook hier ( net als bij vele zaken ) 
ondermijning; hoe kan je de regels controleren? 

• Geen idee wat afsteektijden zijn. Is misschien ook al een issue 

• Geen tijd instellen volledig afschaffen 

• Geen vuurwerk 

• Heeft geen nut. Vanaf de kerst tot ver in januari wordt vuurwerk afgestoken. 

• Het heeft volgens mij geen nut om de afsteektijden te wijzigen als er niet 
gehandhaafd wordt! 

• Ik weet niet precies wat de regels zijn. 

• Is toch niet te handhaven 

• Korter of langer helpt niet. Dit jaar werd al meerdere dagen ook zwaar 
vuurwerk afgestoken. 

• Maakt voor imbicielen niks uit. Men houdt er zich toch niet aan! 

• Merk dat er toch buiten deze tijden om vuurwerk wordt afgestoken 

• Wordt er wel eens een boete uitgedeeld voor te vroeg of te laat afsteken van 
vuurwerk? Kan het me niet voorstellen. 
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in 
onze gemeente? 
 

Toelichting 
Zeer 
voldoende 

• Al dagen van tevoren is er vuurwerk te horen. Geen politie of handhaving te 
zien. 

• Althans dat is mijn indruk. Ik hoor in deze periode vrijwel dagelijks zeer harde 
knallen en altijd vanuit dezelfde richting / locatie.  
Het wekt de indruk dat het jongeren zijn die daar niet (door handhavers) op 
worden aangesproken cq voor beboet. 

• Dagen van te voren wordt er zich al niet aan gehouden. 

• Er is elk jaar weer extra inzet van politie , handhaving en wijkpreventieteams . 
Toch blijft het een kat en muis spel.  
Meestal wordt er vuurwerk afgestoken ergens midden in de nacht! Dit is 
gewoonweg niet te handhaven. 

• Er is nog geen handhaving genoeg om het verkeer voor iedereen in onze 
gemeenschap veilig te houden. Hoe wil men dat dan bereiken bij het 
vuurwerk?? 

• Er is nooit een handhaver te zien! 

• Er is ook al zeker een week van te voren een groep jongeren bezig met 
knalvuurwerk die net binnen zijn in de buurt van en op het Onze Lieve Vrouwe 
plein in Kunder verder ook in centrum heel erg veel knallen overdag en buiten 
de afsteektijdrn 

• Er werd zoveel geknald al dagen ervoor en niemand greep in 

• Erg moeilijk om te handhaven 

• Gehandhaafd wordt er niet. Sterker nog. Na 12.00 uur oudjaarsdag is niemand 
( politie, gemeente) meer bereikbaar om de overlast te melden. Dit jaar zelf 
ondervonden helaas... 

• Heb dit vsn horen zeggen want wij zijn er klaar mee in Gennep. 

• Het valt niet te handhaven, te weinig politie en iemand is zo weg als iets 
afgestoken wordt 

• Ik heb nog nooit iemand gezien!!!! 

• In andere gemeentes zoals gemeente Eindhoven, Heerlen en Weert hoor je al 
vanaf 13:00 uur geknal. 

• In november al geknetter 

• Jammer genoeg al weken van te voren zwaar vuurwerk tot laat in de nacht. 

• Laat alle mensen ten alle tijden, rond oud&nieuw hun lolletje hebben. Loop 
niet te jankeballen alsjeblieft! De Politiek beweert toch graag dat we in een 
vrij land wonen, nou ga dan niet voor elke scheet bekeuren dan!  Er moet 
enigszins souplesse zijn in een vrij land lijkt mij. lik op stuk beleid is dus 
ongepast in een zogenaamd vrij land! 

• Lange tijd voor de jaarwisseling werd her en der al behoorlijk vaak geknald. 

• Maar in ieder geval handhaving. Nu wordt er minimaal van twee weken voor 
tot twee weken na oudjaar vuurwerk afgestoken en naar huizen en mensen 
gegooid en geschoten. 

• Meerdere meldingen gedaan bij Politie en Handhaving, maar er gebeurt niets. 
Verder is Handhaving buiten de kantooruren niet bereikbaar en dat juist in 
een periode die juist extra vraagt om handhaving. 

• Met name dit jaar werd al weken voor en ook nog bijna een week na oud en 
nieuw veel tamelijk zwaar vuurwerk afgestoken. 
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• Op de parkeerplaats van winkelcentrum donderberg nabij flat het roosendael 
is zwaar vuurwerk afgeschoten vanaf 18.30 tot 1.00 uur. verkeersborden 
vernield en 
en afvalbakken tot ontploffing gebracht. het zijn steeds dezelfde figuren die 
ook door de week veel rotzooi hier achterlaten. vraag me af of de camera,s 
wel werken. 

• Pakkans door handhavers en politie is nagenoeg nihil. 

• Sowieso zie ik vrijwel nooit politie in de straat. Er wordt volop geknalt (nu nog 
steeds regelmatig) en ik heb nog nooit gehoord dat iemand in het dorp een 
boete kreeg. Heeft u zelf wel eens navraag gedaan bij de politie/boa’s of zij 
überhaupt in Heel en Beegden uit de auto zijn gestapt om mensen aan te 
spreken mbt vuurwerk? 

• Veel teveel ze mogen van mij wat minder controleren (2x) 

• We hebben "hulpsheriffs" in de gemeente, maar dat zijn/waren de grote 
afwezigen als het gaat om te handhaven tegen het te vroeg afsteken van te 
zwaar vuurwerk. Het enige wat ze kunnen is kinderen op de bon slingeren om 
kleine vergrijpen. Grote vergrijpen aanpakken durven ze niet. Het enige wat ze 
goed kunnen is hun kloten warmen in de auto. Bah. Gemeente geef het geld 
uit aan iets wat helpt. 

• Wij hebben afgelopen oud- en nieuw gemerkt dat men al dagen van tevoren 
vuurwerk aan het afsteken was. Het is dus blijkbaar niet te handhaven dat 
men de gestelde tijden niet respecteert. Ook illegaal (zeer hard) vuurwerk 
werd regelmatig afgestoken. Ook binnen de afgesproken tijden. Ik heb in 
Limbricht geen politie gezien. 

• Wordt niet gehandhaafd.  Op een melding van gevaarlijke situatie wordt niet 
of ken niet worden gereageerd, 

• Ze moeten zich bezig houden met belangrijke dingen 
 

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

• Dit geldt voor Boschpoort. Ik kan niet over de gehele gemeente spreken 

• Een individuele vuurwerk afsteker is natuurlijk niet te traceren. 

• Gezien de mogelijkheden binnen onze gemeente. Er zijn te weinig mensen om 
in iedere kern aanwezig te zijn. 

• Het aantal Handhavers is te gering om voor goede handhaving te zorgen. 

• Het valt niet te handhaven,  eer de handhaver er is is de vogel gevlogen. 

• Hoe meer manuren hieraan besteed worden, hoe minder er overblijft voor 
andere, echte problemen. 

• Toezicht en handhaving op andere terreinen is in de gemeente al minimaal; 
toezichthouders lijken alleen met mooi weer buiten te zijn. 

• Vond het vrij rustig tot 18.00 een enkele knal maar niet storend. 
 

Neutraal • Als alles verboden is, is gemakkelijker te handhaven. Geen verschil tussen wat 
wel/niet mag, geen discussies. 

• De jeugd steekt al dagen van 't voren vuurwerk af  dus heb je niet veel aan de 
tijden 

• Dit is bijna niet te handhaven,dan moet in elke wijk handhavers geplaatst 
worden. Op dat moment zijn er altijd te weinig handhavers. 
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• Dit is oncontroleerbaar voor de gemeente. Zelfs met een vuurwerkverbod zal 
er toch door bepaalde personen vuurwerk wat nog zwaarder zal zijn 
afgestoken. 

• Dit jaar viel het mee met afsteken buiten de toegestane tijden 

• Er zijn wel vuurwerkteam die handhaving proberen (beter dan niets) maar de 
overtreders zijn slimmer en in grotere getalen dan de handhavers. 

• Geen overlast ervaren. Weet niet of dat door handhaving of braaf 
burgerschap komt 

• Handhaven is niet te doen. Dit kan alleen met één vuurwerkshow. Dan wordt 
er ieder jaar minder vuurwerk gekocht. 

• Handhaven? Onmogelijk! Wie wordt er dan gepakt? Niet diegene met de 
vuurwerkbommen! Want die bellen op dat er overlast is in bijvoorbeeld het 
Brukske, handhaving daarheen en zelf staan ze te lachen en knallen in 
Landweert. 

• Het is gewoon onmogelijk goed te handhaven 

• Het is naar mijn idee onmogelijk om dit te handhaven. 

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

• Het is niet bij te houden voor politie 

• Hier heb ik niet echt een goed beeld van. 

• Hier hoor ik verder eigenlijk weinig over 

• Ik ben benieuwd naar het volgende 31 December,de tijd zal het uitwijzen 

• Ik had de indruk dat er overdag minder werd afgestoken dan andere jaren dus 
dat is gunstig. 

• Ik heb daar geen kijk op maar lees in kranten dat gemeentes dat nauwelijks 
handhaven. 

• Ik heb er minder problemen mee op 31 december. Wel irritant is wanneer na 
nieuwjaar nog vuurwerk geknald wordt. 

• Ik heb geen idee hoe gehandhaafd wordt 

• Ik hoor regelmatig buiten deze tijden vuurwerk, maar denk dat het vrijwel niet 
handhaafbaar is... 

• Ik kan alleen een mening hebben over ons eigen dorp. Daar lijkt het wel goed 
te gaan. 

• Ik vind dat de politie dat goed doet. Een aantal jongens werd rond 16.30 uur 
door de politie aangehouden omdat ze op de Markt vuurwerk aan het 
afsteken waren. Erg tof van de politie was om hun enkel een waarschuwing te 
geven. Zo hoort het. 

• Ik weet niet hoe vaak mensen in Venray hiervoor beboet worden en ik snap 
dat het moeilijk is om personen hiervoor op heterdaad te betrappen, omdat 
het soms moeilijk te achterhalen is, waar bijvoorbeeld een knal van af komt. 

• In de wetenschap dat handhaving van de regels zoals deze nu gelden met de 
huidige bemensing onmogelijk is 

• In Epen wordt er zich goed aan gehouden , maar is niet overal zo 

• Is niet te handhaven 

• Is niet te handhaven!! 

• Kan beter maar het blijft moeilijk. Het dweilen met de kraan open 

• Lijkt me onmogelijk goed te handhaven 

• Meeste hinder ervaren vanuit buur gemeente Hoensbroek 

• Moeilijk controleerbaar 

• Vaak hoor je al dagen van tevoren knallen wat veel mensen en dieren doet 
schrikken, je bent er dan niet op voorbereid. 

• Veel te weinig manschappen om controle uit te voeren 
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• Vuurwerk verbieden is onzin, de échte overlast voorkom je daar niet mee.Pak 
mensen aan die toch al rotzooi willen schoppen. En daarbij: ik ervaar het hele 
jaar door zeer veel overlast van: barbeque's, (6 maanden per jaar) stinkende 
en protesterende boeren, stinkende fabrieken, veel te hard rijdende auto's in 
mijn 30 km straat, bakken en bakken hondenstront, keiharde muziek (ook op 
doordeweekse avonden buiten de vakantie), stakende leraren, corrupte 
politici, bestuurders en ondernemers, crimininaliteit die niet wordt bestreden 
en zorgcowboys die zelfs worden gestimuleerd om te frauderen, een 
belastingdienst die ons besodemieterd etc. etc. Misschien zou het zinvol zijn 
om eens échte prioriteiten te gaan stellen. Want die ophef over een beetje 
vuurwerk één keer per jaar is natuurlijk een geweldige bliksemafleider om de 
grote problemen niet aan te hoeven pakken. Succes verder! 
 

Onvoldoende • Afgelopen december zeer geregeld knalvuurwerk in de omgeving gehoord, 
ook in de nachtelijke uren. Dit ervaar ik als zeer hinderlijk. 

• Afgelopen jaarwisseling werd er ook al voor oudjaar en op oudjaarsdag voor 
18 uur flink vuurwerk afgestoken. Ik heb niet gemerkt dat daar tegen op werd 
getreden. (Maar ik snap ook wel dat er onvoldoende capaciteit is om écht 
effectief op te treden.) 

• Afgelopen jaarwisseling zijn ze vanaf de middag tot zeker na 2.00 uur aan het 
afsteken. En ook echt met zware knallers 

• Al dagen/weken voor de 31e zijn overal knallen hoorbaar 

• Al een week van te voren is er om de haverklap geknal van vuurwerk en zelfs 
afgelopen zaterdag nog. 

• Al is dit ook onmogelijk te handhaven met de beschikbare inzet 

• Al maanden vooraf ' s avond keiharde knal(len). Avond na avond... 

• Al op 30 december is er de hele dag vuurwerk afgestoken. En in onze straat 
wordt er vaker een zwaar vuurwerk afgestoken. Dit lijkt er eentje leuk te 
vinden, om de hele straat te laten schrikken. Ik heb niemand gezien die deze 
praktijken tegen gaat. 

• Al uren voor 18.00 uur wordt er ruimschoots geknald. Ik noem dit overigens 
geen vuurwerk, maar rotjes, gillende keukenmeiden en dat soort spul. 

• Algeheel verbod is de enige en beste optie 

• Allen om 24.00 uur 

• Als je ongeoorloofd afsteken van vuurwerk constateert kun je bellen, maar als 
er al iemand komt zijn de daders al lang gevlogen. 

• Begrijp helemaal dat het voor toezichthouders niet te doen is. Vaak wordt er 
geknald vanuit natuurgebieden 

• Ben nu 75 jaar en heb voor dit onderwerp nog nooit een handhaver gezien. 
Ook voor andere zaken heb ik ze ook niet gezien. 

• Beschikbaarheid is voor mij niet duidelijk. Men begint al in november. 

• Bij ons in de buurt heb ik de hele week voorafgaand aan oudjaar vuurwerk 
gehoord. Ik heb niet de indruk dat er gehandhaaft werd. 

• Blijft moeilijk! 

• Buiten deze tijden hoor je genoeg knallen 

• Constateert dat overheid geen afsteektijden handhaaft. Afsteektijden worden 
gewoon genegeerd. 

• Dagen er voor word er al wat afgestoken 

• Dagen van te voren en op oudjaarsdag zelf wordt er al regelmatig vuurwerk 
afgeschoten. Met voor ons veel stress bij onze katten 

• Dagen van te voren zijn er kinderen die al vuurwerk afsteken. Politie of ander 
toezicht zie ik nooit 
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• Dagen voor 31/12 word je al gek van de knallen. 

• Dat is ook heel moeilijk 

• De jeugd trekt zich hier niets van aan ! 

• De weken voor oud en nieuw hoor je ‘s avonds al rotjes e.d. 

• Denk ook niet dat dit mogelijk is de politie heeft niet voldoende bezetting. En 
als je er als burger wat van zegt krijg een grote mond terug of nog erger je 
wordt met vuurwerk bestookt 

• Die jeugd hier kan ze gang gaan zonder gestraf te worden daar bij winkels in 
de gemeenten moeten niet als  5dec vuurwerk in de winkels hebben liggen 
daarbij je kunt bellen wat je wilt politie komt niet en als je er zelf wat van zegt 
kun je beter je brievenbus dicht maken 

• Dit is niet te realiseren. 
Dan moet je op iedere hoek van de straat ee 
n agent neerzetten 

• Dit jaar werd er al weken van tevoren geknald. Is natuurlijk ook moeilijk om 
dit allemaal te controleren,  maar toch... 

• Enkele jaren geleden viel het stuukwerk van onze muren 
nu ergens anders in Venray 

• Er is de gehele dag al vuurwerk te zien en horen. Niet leuk voor de dieren 

• Er is geen handhaving en als jeugd vuurwerk afsteekt ligt de verantwoording 
bij de ouders. 

• Er werd al weken van tevoren vuurwerk afgestoken. 

• Er word al dagen eerder bommem afgestoken 

• Er wordt al dagen vantevoren geknald, en niemand doet er iets aan 

• Er wordt al dagen vantevoren vanalles afgestoken! 

• Er wordt al zeker 3 dagen eerder geknald 

• Er wordt dagen voor de jaarwisseling al vuurwerk afgestoken 

• Er wordt de hele dag al knal vuurwerk (bommen)afgestoken en niet alleen 
rotjes. 

• Er wordt toch helemaal niet gehandhaafd. De enige handhaving waar we iets 
van merken is die op snelheid als je 5 km te hard rijdt.  
Maar een agent te voet op ivm de grotere afstanden op een (snelle 
electrische) fiets heb ik in Leudal nog nooit gezien. 

• Er wordt vrolijk geknald de dagen voor de jaarwisseling 

• Er zijn altijd mensen die hun vuurwerk al voor de kerst afsteken. Daar wordt 
niks mee gedaan, geen handhaving te bekennen. Ook op oudjaarsdag voor 
18.00 zie je totaal geen handhaving 

• Er zijn te weinig BOA's of politie in de avonduren 

• Geen enkele handhaving 

• Handhaven op lokaal niveau op afsteektijden is bijna niet mogelijk - als 
iemand handhaving of politie waarschuwt, zijn betrokkenen alweer 
verdwenen voordat politie ter plekke is. 

• Handhaving is moeilijk, en niet te controleren. 

• Het begint al weken van te voren en niemand die er wat aan doet! 

• Het geknal is de hele dag in de straat te horen. 

• Het hele jaar door klinken er 's nachts harde knallen in het bos waar wij 
tegenaan wonen. Rond de jaarwisseling is dit nog erger. Gaat vaak ten koste 
van nachtrust. 
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• Het is door de politie of toezicht niet te handhaven door te lage bezetting, 

Heel terecht zijn er belangrijker item om te handhaven. Dus totaal verbod op 
verhandelen, bezitten en gebruiken van alle soorten vuurwerk. In de laatste 
maanden van het jaar grenscontroles voor diegene die vuurwerk uit het 
buitenland halen in beslagname van het materiaal en zeer hoge boetes. 
Misschien komen we dan ooit uit de kosten die door hulpverleners in het 
verleden zijn gemaakt door huftergedrag met vuurwerk. 

• Het is dus ook niet te controleren. 

• Het is vooral de jeugd die dat doet 

• Het knalt al dagen van tevoren en ik heb nog nooit gezien dat daar een sanctie 
voor werd gegeven. 

• Hoewel was aangegeven dat er gehandhaafd zou worden heb ik dat 
onvoldoende gemerkt. jeugd stak toch zeer regelmatig vuurwerk af 

• Hoor al dagen vooraf en nadien knallen. 

• Hoor regelmatig nog knallen buitenom de afsteektijden. Soms wel maanden 
van te voren al. Lijkt me wel moeilijk om dit tegen te gaan. Meestal zijn dit 
kinderen en zijn al weg voordat je het kan zien. 

• Huidige normen zijn niet goed te handhaven 

• Iedere dag wordt zwaar knalvuurwerk afgestoken inde buurt van de Doort  
Gebroek en Bocage  . Hoezo handhaving? 

• Ik heb handhaving niet gezien... 

• Ik heb het krantenbericht gelezen dat Brunssum zich bij de afgelopen 
jaarwisseling erg sterk op handhaving zou richten. En ik begrijp dat men niet 
overal kan zijn maar persoonlijk heb ik geen handhaving gezien. Zee zijn lastig 
te pakken, dat is helder maar preventief lopen in sommige wijken is sterk aan 
te raden. Wij hebben er hier in de wijk behoorlijk veel last van gehad. Zelf 
aanspreken is bijna spelen met je gezondheid 

• Ik heb niks meegekregen van handhaving maar weet dat ook voor en na die 
tijd nog geknal te horen was, anderzijds begrijp ik goed dat de politie dat niet 
allemaal kan tegenhouden. 

• Ik hoor regelmatig geknal buiten de afsteekt tijden en merk niets van 
handhaving want het blijft zo 

• Ik kan me goed voorstellen dat er andere prioriteiten zijn. 

• Ik snap dat het onmogelijk is om te handhaven maar ze knallen de hele maand 
december en half jan hoor ik ze nog. 

• Ik vermoed onvoldoende. Ik kan natuurlijk geen echt oordeel geven over de 
gehele gemeente. 

• Ik weet dat hand haven bijna niet te down is 

• In 2019  hoorde je  weken van tevoren al knallen 

• In buitengebied is m.i. minder controle.  Veel rotjes dit jaar in/nabij 
sluizencomplex 

• In Neer schieten ze de hele dag met karbiet. Mag dit? 

• Is bijna niet te handhaven, maar meer zichtbaar zijn van politie ook in de 
nacht, want dan worden de keiharde bommen vaak afgestoken 

• IS HELEMAAL NIET TE HANDHAVEN IN BEPAALDE WIJKEN 

• Is niet te handhaven ???? 

• Is ook geen capaciteit voor 

• Is ook heel moeilijk te handhaven ze waarschuwen elkaar met hun mob. 

• Is ook niet te doen om overal te zijn 

• Is ook niet te realiseren! 

• Is ook niet te realiseren. 



 
 

129 
 

• Is ook niet tegen op te treden.Dan zouden we een politiestaat moeten 
worden. 

• Je  kunt als handhaving niet overal zijn 

• Je hoort al in november vuurwerk 

• Je hoort het dagen van te voren en 1januari de hele dag 

• Je kunt nooit voldoende handhavers inzetten wat onder andere wordt 
veroorzaakt door de ingewikkelde zoneringen. 

• Je ziet nooit iemand 

• Juist het handhaven op het te vroeg af steken van vuurwerk zou beter 
moeten. Zelf heb ik er geen last van als er te vroeg vuurwerk word afgestoken, 
maar ik kan me voorstellen dat meerdere mensen dit wel vinden. 

• Kan ik mij ook voorstellen. Wij wonen in een afgelegen landelijk gebied ( 
Borghare) en onvoldoende toezicht. 

• Lijkt onmogelijk te beheren. Het duurt maar een paar seconden om een 
vuurwerk aan te steken... 

• Maar snap ook dat er onvoldoende mensen voor zijn. 

• Mag meer controle op gehouden worden. Ook op wat er afgestoken word. 

• Mag veel meer blauw op straat 
Super dure boetes bij te vroeg af steken 

• Met oudjaar zelf wordt er wel voldoende gehandhaafd. Maar hier op de 
Donderberg werd al sinds oktober (zwaar) knalvuurwerk afgestoken. 
Meerdere malen meldingen van gemaakt maar ging gewoon door. Dit had 
echt strenger aangepakt kunnen worden want het zorgde voor ontzettend 
veel overlast, zeker laat in de avond. 

• Mocht beter op toezicht gehouden worden 

• Nog nooit gemerkt dat knalvuurwerk in de dagen ervoor gehandhaafd wordt. 
Rondom Valkenburgerweg. 

• Nul toezicht in wijk gezien in dagen rondom jaarwisseling. 

• Om 01.30 u hoorde ik nog harde klappen in de buurt.. 

• Omdat ik de jeugd met rugzakken waar hun vuurwerk in zit al vroeg zie en 
hoor knallen . En niet alleen op 31 december 

• Op 30 december wordt er al knalvuurwerk afgestoken en dat gebeurt ook de 
hele dag op 31 december 

• Op 31 december heb ik geen politie gezien in mijn omgeving. 

• Op de Bossen in Eygelshoven waren ze zeker al een week met idioot vuurwerk 
bezig. Normaal zie je regelmatig wel eens handhaving of politie rijden, maar in 
die tijd heb ik niemand gezien. 

• Op de dag voor oudejaar werd er al op diverse plaatsen in Kunrade vuurwerk 
afgestoken. Beter hierop controleren zou goed zijn. 

• Op het moment dat ze het afsteken en weg gooien zie je al niet meer wie het 
gedaan heeft. 

• Op st Pieter werd er al een week eerder vuurwerk afgestoken 

• Opvoeding!!!!! 

• Periode dat het hard knalde was erg lang 

• S morgens om 6 uur wordt er hier al vuurwerk afgestoken 

• Snap dat de handhavers niet overal kunnen zijn. 

• Snap dat handhaven heel lastig. Wel/geen illegaal vuurwerk valt moeilijk te 
controleren. Ter plekke constateren is lastig. Etc. 

• Uit ervaring helemaal niet 

• Vaak genoeg wordt er al (enkele) dagen voor of na nieuwjaar al/nog geknald; 
ik heb de indruk dat dit voor  politie en gemeentelijke handhaving niet 
bepaald de hoogste prioriteit heeft! 
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• Vanaf ruim een week voor oudjaar hoor je het al de hele dag door knallen in 
veel buurten en zelfs dicht bij het Stadspark 

• Veel geknal dagen voor oudjaar. 

• Veel knallen ruim voor de toegestane tijden 

• Veel knalvuurwerk geweest al dagen voor de toegestane tijd 

• Veel vuurwerk wordt al afgestoken voor 31 dec. En ook nog na 1 januari. 

• Voor 18.00 wordt er al afgestoken en dat moet niet , dit ivm uitlaten van 
dieren en de tijds duur is voor de dieren dan ook te veel 

• Waar is de mankracht hiervoor? 

• Waren hier vorige nog aan het knallen 

• Wonen in de binnenstad. Tussen de Oranjerie en Reijershof is het een geknal 
omdat het zo hard klinkt tussen de gebouwen. 

• Wordt al ruim voor de toegestane datum vuurwerk afgetoken. Dan praat ik 
over Wessem. 

• Ze beginnen hier al weken tevoren, waar blijft de handhaving? 

• Zie nooit geen handhavers in well 

• Zie ook vorige vraag. 

• Zie toelichting vraag 2 en 3. 

• Zoals bij de meeste mensen wel bekend zal zijn hoor je in je omgeving en ook 
via meldingen op de tv. dat ze het geduld niet hebben om te wachten op de 
gestelde tijden. 
Her ergste is dat de dieren er zeer veellast van hebben omdat de eigenaren 
geen maatregelen hebben kunnen treffen. 

• Zoals boven gezegd, niet te handhaven 
 

Zeer 
onvoldoende 

• 2019 was weer verschrikkelijk. Elke dag soms 15 min knallen. Vaak super hard 

• 9 maart werd er al vuurwerk afgestoken 

• Afschaffen 

• Afsteken gebeurde al ij oktober....... 

• Al 3 weken van te voren waren elke avond loeiharde knallen te horen, vlakbij. 

• Al begin dec. Regelmatig knallen  huisdieren en je zelf schrikken 

• Al dagen voor oudjaar werden er regelmatig rotjes afgestoken 

• Al een maand van te voren hoorde we vuurwerk knallen in de buurt 

• Al een week van te voren wordt er afgestoken. Politie die het zag deed er niets 
aan. 

• Al in november wordt al geregeld vuurwerk afgestoken. 

• Al meer dan een maand vóór de jaarwisseling én nog steeds wordt er veelal 
zwaar knalvuurwerk afgeschoten 

• Al tien dagen voor nieuwjaar werd vuurwerk afgestoken en zelfs nu, 13 dagen 
in het nieuwe jaar, word nog elke dag vuurwerk afgestoken. 

• Al weken van te voren geknal 

• Al weken van te voren veel knallen van heel zwaar vuurwerk te horen 

• Al weken van tevoren overlast door harde knallen 

• Al weken voor dat het mocht werd er volop geknald 

• Al weken voor de jaarwisseling hoor je ze steeds op dezelfde plekken knallen, 
en zelfs op dezelfde tijd. Handhaving zie je er nooit 

• Al weken voor nieuwjaar en ook nog een week na nieuwjaar werd er al/nog 
hard knalvuurwerk afgestoken 

• Al zeker 2 weken voor 31 december word er knal vuurwerk afgestoken 
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• Als er al dagen en zelfs weken voor het einde van het jaar bommen afgaan en 
doorlopend knallen door de wijken daveren, dan zit er iets niet goed met de 
controle, handhaving en beboeting. 

• Als er in de wijk (Heerlerbaan) voortdurend dezelfde groepjes, op nagenoeg 
dezelfde plaats aan het 'klooien' zijn, komt er geen handhaving of zr komen 
met 'toeters en bellen'. Zet gewoon een aantal in burger geklede opspoorders 
in, maak per wijk een (App) meldpunt, waardoor de overlast snel en 
nauwkeurig is te bepalen. 

• Als er streng gecontroleerd wordt waardoor er echt alleen tussen de gestelde 
tijden vuurwerk wordt afgestoken. Lijkt een algeheel verbod me zwaar 
overbodig! 

• Als er voor die tijden knalvuurwerk bij o.a. de Aldi aan kinderen verkocht 
wordt, wordt er ook buiten die tijden dat knalvuurwerk afgestoken. 

• Als je er iemand op aanspreekt krijg je een grote mond. 

• Als je wekenlang 's nachts uit je slaap wordt gehouden door 1 of meerdere 
personen die urenlang de hele wijk uit de slaap houdt door te wachten tot de 
honden in de buurt gestopt zijn met blaffen, en vervolgens voor de zoveelste 
maal weer een cobra (of iets dergelijks) afsteekt om weer alle honden in de 
wijk aan het blaffen te krijgen, getuigt dat niet van enige effectieve 
handhaving door de politie. Handhaving zou in deze periode een zeer hoge 
prioriteit moeten hebben. 

• Als men belt omdat er ongeveer een bom afgegaan is zegt de wijkagent 
doodleuk het was eerste categorie vuurwerk. 

• Begint al voor de kerst tot na 1 ste week januari 

• Begint te vroeg 

• Begon hier in Amby al in November. 

• Beter controleren, want ik hoor van begin december tot midden januari nog 
vuurwerk. Ook altijd van dezelfde plek, dus er lijkt geen controle te zijn. 

• Bij mij in de buurt al dagen van te voren enorme knallen, geen handhaving 
gemerkt 

• Bij ons in Pottenberg begint het al in november. En op oudjaarsdag al vroeg in 
de ochtend 

• Continue vuurwerk vanaf begin september tot tweede week januari. Ook in 
buitengebieden waar veel vee en wilde dieren verblijven. 

• Controle wordt niet uitgevoerd. 

• Dagen van te voren wordt er veel vuurwerk afgestoken 

• Dagen vantevoren al veel overlast door afsteken knalvuurwerk , wordt totaal 
niet gehandhaafd 

• Dagen vantevoren al veel overlast en gaat gewoon door 

• Dagen voor Oud-op-Nieuw werd er al volop vuurwerk afgestoken: geen 
handhaver gezien. Zelfs dagen erna nog steeds veel knal vuurwerk in de buurt 
afgestoken 

• Dagen voor oudjaar is er al vuurwerkoverlast 

• Dagen voorafgaand en na jaarwisseling hoor je nog vuurwerk. 

• Dagen zoniet weken vooraf aan toegestane tijden wordt vuurwerk m.n. 
knalvuurwerk afgeschoten. 

• Dat heeft gewoon te maken dat er niet en te zacht wordt gehandhaafd 

• Dat kan ook niet aangezien de politie onderbemand is. De politie kan daar 
niets aan doen. Dat is een politieke keuze. Ik ben voor uitbreiding van de 
politie want dan kunnen ze dit probleem(en ander) ook aanpakken. 
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• De burger zelf trekt zich niets aan van de afsteektijden. Als u bedoelt 
"controle" met handhaven: handhaven op verbod is onmogelijk door BOA / 
politie. Op heterdaad betrappen is bijna niet te doen. 

• De dag/dagen ervoor en op de dag zelf voor de afsteektijden wordt er veel en 
hard vuurwerk afgestoken. 

• De eerste knallen beginnen in november. Vanaf kerst woon ik in een warzone. 
verder wordt er tot in de zomer vuurwerk afgestoken bij feesten en partijen 

• De hele maand december werden op de gekste tijden, ook midden in de nacht 
knalvuurwerk afgestoken. Er werd niets tegen gedaan,. 

• De jeugd loopt de hele dag met knallers door het dorp 

• De overlast van al vele weken, zelfs maanden voor oudjaar is één grote 
ergernis. En dan vooral midden in de nacht. 

• De Politie heeft zogenaamd geen tijd bij een melding van zeer zwaar 
vuurwerk,en Handhaving is al naar huis toe. 

• De politie kan niet voldoende straffen en mensen betrappen op het afsteken 
van vuurwerk buiten de uren waar vuurwerk niet mag worden afgestoken 

• De uiterwaarden van de Maas of het Heidekamppark maar daar zijn ook 
dieren 

• Dit heeft geen prioriteit bij de handhavers/politie 

• Dit is geen verwijt maar simpelweg een voldongen feit. Dit valt niet te 
handhaven. 

• Dit is gewoon niet te controleren omdat er veel te weinig personeel is om het 
te controleren! 

• Dit is niet te handhaven, een hele week voor oud en nieuw werd er al op vele 
plaatsen knalvuurwerk afgestoken 

• Dit is niet te handhaven, te groot gebied en te weinig capaciteit 

• Dit is toch geen serieuze vraag. Handhaving is er totaal niet in onze gemeente. 

• Dit jaar al knalvuurweek eind oktober en dat is niet gestopt tot begin januari. 
Het is overigens geen verwijt, er is geen capaciteit of geld voor handhaving op 
iedere hoek vd straat.  
Ben wel van mening dat handhaving in deze periode vooral moet worden 
ingezet in de avonden. Dus op de tijden van de meeste overlast En wellicht 
een app waarop je als burger hinder kunt melden. 

• Dit zal moeilijk te handhaven zijn. De knallers worden afgestoken en per 
fiets/scooter zijn de daders er tussen uit. 
Politie bellen heeft totaal geen nut. Er zijn belangrijkere zaken dan onnodig 
zoeken naar deze daders. 

• Eigenlijk helemaal niet. politie is ook bang voor vuurwerk! 

• Eigenlijk idem als vraag 3. De afgelopen jaarwisseling is het helemaal niet 
gehandhaafd. Iemand die zich er niet aan wil houden doet dat ook niet. En wie 
houdt toezicht? 

• Elk jaar lopen hier dezelfde jongens knalvuurwerk af te steken vanaf eind 
november. Ik heb dat gemeld en als dank heb ik ELKE avond achter mijn huis 
een verboden knal ‘gekregen’. 

• Er is al de hele dag vuurwerk, zelfs al weken van te voren 

• ER IS HELEMAAL GEEN CONTROLE OP HET AFSTEKEN VAN VUURWERK 
DE HELE WEEK, EN ZEKER OP 31 DEC HOOR JE DE HELE DAG DIE VERVELENDE 
GELUIDEN. IK DENK DAN VOORAL AAN MIJN HOND, DIE BLAFT DAN IEDERE 
KEER EN IK WORDT DAAR HELEMAAL GEK VAN. 

• Er is helemaal geen controle, tenminste, wij hebben geen enkele keer iets 
gezien of waargenomen van handhaving 
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• Er is naar mijn mening geen handhaving. Is ook niet mogelijk denk ik met de 
weinig politie die per dienst aanwezig is. 

• Er is nauwelijks controle, de pakkans is veel te gering. Dit alles heeft te maken 
met capaciteit en is absoluut geen verwijt. 

• Er is totaal geen extra controle?!?! 

• Er was geen handhaver te bekennen in het dorp terwijl er dagen achter elkaar 
is geknald. 

• Er werd al dagenlang afgestoken. Daar valt niet tegenop te handhaven. 

• Er werd al ruim voor oudjaar op veel plekken vuurwerk afgestoken terwijl daar 
niets tegen gedaan werd 

• Er werd bij mij in de buurt al maanden vuurwerk afgestoken. 

• Er werd nu al niet gehandhaafd 

• Er word helemaal niet op gecontroleerd. Er word nu nog vuurwerk afgestoken 
! 

• Er wordt afgestoken zodra vuurwerk beschikbaar is vanaf Kerst tot 1 januari 
23.00 uur zonder dat er een boete wordt uitgedeeld, maar o wee als je 1 km 
te snel rijdt.... 
Daarnaast wordt gedurende het gehele jaar vuurwerk afgestoken, bruiloften 
en andere gelegenheden, hier wordt ook niet tegen op getreden. 

• Er wordt al enkele weken voor de jaarwisseling met vuurwerk geknald! 

• Er wordt al veel geknald in oktober. 

• Er wordt al weken van tevoren afgestoken. 

• Er wordt dagen van tevoren al vuurwerk afgestoken en hier wordt niks 
aangedaan 

• Er wordt héél veel vuurwerk veel te vroeg afgestoken. Soms al weken voor 
kerst. Maar je ziet geen politie of handhaving op straat 

• Er wordt helemaal niet gehandhaafd. Er  was al weken van te voren vuurwerk. 

• Er wordt hier in Sittard oost al maanden vuurwerk afgestoken. Bijna ieder 
weekend. Niet heel veel, wel heel harde knallen. Klinken als bommen. 

• Er wordt hier wekenlang geknald, maar meldingen doen er dagen over om 
gelezen te worden (melding via BuitenBeter van voor kerst werd na nieuwjaar 
beantwoord) 

• Er wordt m.i. Niet gehandhaafd. 

• Er wordt niet gecontroleerd! Een hele week overlast gehad elke avond. En dat 
bij een woonzorgcomplex! 

• Er wordt niet gehandhaafd, al een maand van te voren wordt er intensief veel 
geknald rond de wijk vlekkenkamp naar nooit is er politie of handhaving. 

• Er wordt op 31-12 de hele dag door vuurwerk afgestoken, zelfs de dagen 
voorafgaand. 

• Er wordt te weinig gehandhaafd! Er is veel knalvuurwerk al weken van te 
voren!!! In Geleen -Zuid en Lindenhoeve, zelf woon ik in de stad en op de 
parkeerplaats Glanerbrook wordt ook knalvuurwerk afgeschoten. Met name 
na 23 uur, zeer ergerlijk! 

• Er wordt toch helemaal niet gehandhaafd buiten de toegestane tijden. 

• Er wordt totaal niet gehandhaafd. Het enige wat handhavers doen in de 
decembermaanden is kijken of de hondenbezitter de poep van de hond 
opruimt 

• Er zijn al zware knallen te horen vanaf oktober, het is hier ook duidelijk dat het 
om illegaal vuurwerk gaat. Als je dan contact opneemt met de politie krijg je 
te horen dat ik dat niet kan bepalen en dat ze wel eens zullen kijken als er 
iemand vrij is, ja tegen die tijd is dat vogeltje al gevlogen natuurlijk  
Dus melden heeft geen zin 
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• Er zijn snachts in Wanssum echte bommen afgegaan 

• Geen enkele handhaving gezien!! 

• Geen handhaving 

• Geen handhaving te zien. Politie heeft geen tijd 

• Geen politie paraat,dan lacht ieder mens zich kapot over wat de regels zijn. 
Eigen schuld van de staat en blinde politiek wat de gemeente ambtenaren 
aangaat,zo zie je maar hoever een ambtenaar van de bevolking afstaat. 

• Gewoon niet 
Kerkrade West is al ruim week voor data niet te doen op straat. Ik laat in 
iedergeval mijn hondje een week lang niet uit door deze ellende 

• Gister 12/1 hoorde ik nog regelmatig knalvuurwerk... 

• Gotcha wollah bushokjes 

• Hand having vind er nauwelijks plaats 

• Handhaven en zwaarder straffen. Ook al zeuren mensen dat zwaarder straffen 
niet helpt dan zeg ik dat is onzin. Er zijn plaatsen in de wereld waar dat wel 
helpt! 

• Handhavers zie je nooit in onze buurt. Oh jawel. Ze vliegen met hun auto 
voorbij 

• Handhaving en politie kun je vergeten in Kerkrade 

• Handhaving en politie onzichtbaar maar wel de rest van het jaar onzinnige 
boetes uitschrijven 

• Handhaving is bijna onmogelijk. Je kan niet op elke hoek van  de straat een 
handhaver neerzetten. Je kan alleen maar reageren op meldingen. Dat noem 
ik geen handhaving 

• Handhaving is überhaupt een probleem in deze gemeente. 

• Handhaving kan intensiever. Hoorde eind januari nog regelmatig, dat 's 
avonds vuurwerk werd afgestoken in Hoensbroek 

• Heb in de 3 weken voor oudejaarsavond politie gebeld, maar niemand gezien. 
In oolderveste waren er steeds jongens die van die bommen richting de ramen 
van de huizen gooiden, waardoor je je helemaal rotschrikt en de rotzooi in de 
tuin hebt 

• Heb nergens politie zien rond rijden in Heel 

• Heb niemand gezien om de overtredingen te handhaven. 

• Heb nog nooit gehoord dat ze iemand gepakt hebben buiten die tijdzone dus 
heeft het wel zin 

• Helaas werden er een week voor oudjaarsdag, en op oudjaarsdag de hele dag 
(knal) vuurwerk afgestoken 

• Helaas worden de handhavers veelal gerecruteerd uit die lagen van de 
bevolking waar vuurwerk afsteken prachtig gevonden wordt. Handhavers 
kijken dus gewoonlijk de andere kant op. Alle consumentenVuurwerk 
afschaffen, dan kun je iedereen die iets afsteekt op de bon slingeren.... hoe 
moeilijk kan het zijn....maar ja, slappe knieën zitten de gemeenteraad in de 
weg.... 

• Helaas wordt in de praktijk vuurwerk afgestoken vanaf - laten we zeggen - 10 
december t/m 10 januari. Jammer dat daar zo weinig controle op is. Maar aan 
de andere kant lijkt mij dit ook heel moeilijk te controleren. 

• Helemaal niet 

• Het afsteken begint al dagen van tevoren. 

• Het afsteken van legaal en illegaal vuurwerk is, zoals ook in voorgaande jaren, 
al sinds half december begonnen. 

• Het afsteken van vuurwerk begint al 2 dagen voor nieuwjaar ! ! 

• Het afsteken van vuurwwerk begint inmiddels al begin december 



 
 

135 
 

• Het begint al met de kerst misselijk makend 

• Het begint hier in de herfstvakantie. Daarna gaat men door in de weekenden. 
Vervolgens toename in kerstvakantie en als vuurwerk verkocht mag worden 
kan men zich helemaal niet meer beheersen. 

• Het begint vaak ruim een week van tevoren al. 

• Het geknal begint al meteen na kerst (2x) 

• Het geknal ging veraf door tot 02:30 uur. In onze straat een quasi inferno van 
onregelmatige daags ervoor tot oudjaar continue van 18:00 tot 02:00 uur. 
Ruiten trilden in sponningen, overgordijnen dicht gedaan uit angst voor 
scherven. Zelf binnen kreeg ik een dure smaak in de mond van de kruitdamp, 
die de silhouetten van de huizen tegenover onzichtbaar maakten en alleen 
een dof lichtje te zien was nl de straatlamp. Dat tomeloos  afschieten bij mist 
is misdadig. Hoeveel giftig fijnstof al die uren de lucht  ingejaagd zijn uit die 77 
miljoen aan gewicht geschat al gauw bij €10 per 1kg wordt dat 
77.000.000/10= 7,7 miljoen kg dat is bijna 8.000 ton !!!!. Urgent: 
ONMIDDELLIJK STOP door particulier afsteken, al het vuurwerk oook 
siervuurwerk. Alleen door gemeente en pdan nog door profi's 

• Het hele jaar door zijn er harde knallen te horen maar in de kerstvakantie is 
het helemaal prijs 

• Het is bijna onmogelijk te henadhaven vanwege de inzet van mensen en het 
op heterdaad betrappen.. Verbieden is de enige oplossing. 

• Het is natuurlijk heel moeilijk om met het huidige politietekort voldoende te 
handhaven. 

• Het is natuurlijk ook super lastig. Want waar is de overlast precies en vaak 
lopen de jongeren/kinderen rond. 

• Het is voor de politie niet te doen. Ik neem het ze niet kwalijk. 

• Het is wel ieder jaar wat minder maar de knallen zijn de hele dag van 's 
morgens vroeg al te horen. 

• Het knallen begon al dagen van tevoren/ 

• Het knallen is er al weeeeken van tevoren en handhaving ho maar waar zijn 
die boa's 

• Het knalt hier echt een maand lang en er wordt volgens mij niks aan gedaan . 

• Het lijkt me onmogelijk om voldoende personeel op de been te hebben om 
overal tegelijk te zijn. Wanneer er een melding komt is het al te laat en zijn de 
vogels gevlogen voordat er gehandhaafd kan worden. Met andere woorden: 
Het werkt niet! 

• Het lijkt me ook erg moeilijk om te handhaven. 

• Het word toch wel gedaan. En heb in maasbree geen handhaving gezien. 

• Hier in de Klingelsberg wordt te pas en te onpas buiten deze tijden vuurwerk 
afgestoken! 

• Hier in Sittard word er helaas het hele jaar door vuurwerk afgestoken. Maar 
vooral de 1e week voor oudejaarsavond.Ik merk al jaren niet dat dit afneemt. 
Verder heb ik ook nog nooit een controle hierop gezien. In het verleden heb ik 
al vaker een melding gedaan. Tja en voordat iemand ter plaatse is , is de vogel 
natuurlijk allang gevlogen. 

• Hier is verder geen politie maar wel toezicht door BOA's, althans dat zou zo 
moeten zijn. Echter, je ziet ze bijna nooit ook niet in het centrum waar ik zelf 
woon. Op 31 dec heb ik ze ook niet gezien. Al eens beklag gedaan bij 
gemeente maar dat wordt weggewuifd zoals gebruikelijk. Ze zouden 
voldoende surveilleren maar dat is een wassen neus! 

• Hier knalt het al dágen van te voren 

• Hier veel knalvuurwerk in weken ervoor 
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• Hier werd in november al afgestoken. 

• Hoor en zie genoeg vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden, dus 
handhaving is ontoereikend. 

• Hoor het vuurwerk soms al maanden van te voren afgaan . 

• Hoorde knallen van ruim 1 week voor jaarwisseling tot 's-nachts ruim 1 week 
na jaarwisseling 

• Ieder jaar wordt her en der in de gemeente vuurwerk afgestoken overdag dus 
ruim voor 18 uur, de huidige tijd en op Nieuwjaarsdag wordt ook vaak nog 
vuurwerk afgestoken overdag 

• Iedere week wordt op meerdere dagen in mijn buurt (Hoensbroek centrum) 
vuurwerk afgestoken, en ik heb nog nooit meegemaakt dat de politie en/of 
handhaving hier iets tegen deed. 

• Ik begrijp dat dit zeer moeilijk te handhaven is. Afschaffen dus! 

• Ik heb diverse meldingen gedaan. Heeft niet gewerkt. 

• Ik heb gebeld naar de politie omdat een groep jongeren vuurwerk in de putten 
stopte op 29-12. De politie gaf aan geen tijd te hebben. 

• Ik heb hierover al contact gehad met een wijkagent begin januari 2020! 
Ongelooflijk, dat er in onze buurt een maloot ruim voor oud op nieuw en na 
nieuwjaar bijna dagelijks (mn in weekends) gewoon doorgaat, vaak met flinke 
knallers, soms na 12 in de nacht...!!! Dus handhaving is een lachertje, 
waarschijnlijk na strengere regels ook. 

• Ik heb ieder jaar geprobeerd door te klagen dat er gehandhaafd wordt. Maar 
de gemeente is met de jaarwisseling gesloten en dus onbereikbaar en de 
politie heeft de mankracht niet om te handhaven. Dat weten die rotzakken die 
met gevulde rugzakken weken van te voren al de buurt treiteren door vooral 
in de nachtelijke uren, maar ook overdag, knalvuurwerk massaal af te steken. 
Van handhaving is in Brunssum geen enkele sprake. 

• Ik heb in de laatste week voor nieuwjaar de hele dag door vuurwerk gezien en 
gehoord 

• Ik heb nog nooit één handhaver gezien. En toen ik enkele jaren geleden bij de 
Gemeente Beek een melding heb gemaakt over het afsteken van behoorlijk 
zwaar vuurwerk, royaal buiten de reguliere afsteek-tijdvensters, werd mij door 
de gemeente teruggemeld dat zij niet in staat zijn dit 100% te handhaven... En 
dat zijn ze in mijn optiek ook niet... Zoiets Is volledig on-handhaafbaar. 

• Ik heb nog nooit een handhaving in onze buurt gezien, niet in de afsteek tijd 
maar ook niet er buiten. 

• Ik heb nog nooit gezien dat er gehandhaafd wordt terwijl al een paar dagen 
voor oudjaar vuurwerk wordt afgestoken. 

• Ik heb nog nooit in Roosteren ook maar een politieauto of handhaving gezien. 

• Ik heb nooit iets gemerkt van enige controle op de afsteektijden. Weken voor 
en weken na ouder op nieuw wordt vuurwerk afgestoken, schijnbaar zonder 
wat voor controle dan ook. 

• Ik hoor van november tot nu toe vaker, zelfs bijna dagelijks nog harde knallen. 

• Ik kan het natuurlijk niet echt beoordelen, maar ik heb er niets van gemerkt. 
Lijkt me een mooie taak voor BOA 's 

• Ik vraag me af of er überhaupt gecontroleerd wordt 

• Ik weet dat handhaving moeilijk is ivm capaciteit. Ik vind de mentaliteit van 
mensen zorgelijker. Geen respect voor regeltjes, huis en have van anderen. 

• Ik zie nooit toezichthouders 

• In Bleijerheide werd twee weken voor oud en nieuw al vuurwerk afgestoken 
en ook nog dagen na oud op nieuw. 
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• In burger met een politieagent en twee buurtbewoners. Boete op het in bezit 
hebben van vuurwerk  1.000,- 

• In de tunnel op de heide is al van S morgens vroeg zwaar vuurwerk gegooid, ik 
heb geen enkele keer handhaving gezien 

• In de wijk Aan de Beuk wordt al vanaf s'morgens 31 december 9.00 uur de 
gehele dag geknald , vermoedelijk door jongeren die aan de Kleikoelew wonen 
en van wie de achtertuin grenst aan aan  de Beuk 

• In Leunen zijn ze in nivember al bezig, en dan ook nog vuurwerk dat knalt als 
een bom. 

• In mijn buurt (spekholzerheide) heb ik (tot nu toe) 2 dagen geleden voor het 
laatst knallen gehoord. Dat is dus op 15 januari geweest. En dan echt een 
aantal knallen achter elkaar gedurende zeker een uur. Dit is al begonnen op 29 
december en geen een keer iets van handhaving in de buurt gezien. 

• In mijn omgeving wordt al dagen van te voren aan één stuk door geknald, 
zonder ingrijpen. 

• In mijn wijk heb ik geen handhaving gezien terwijl er veel vuurwerk is 
afgestoken vanaf begin december 

• In november hoor je bommen afgaan , deze moeten verboden wirden en er 
moet sneller ingegrepen worden als er melding gemaakt wordt 

• In november werd er in Ospel al knalvuurwerk afgestoken, er is geen politie te 
zien. Ik heb een jaar of twee geleden al eens gebeld wegens het afsteken van 
illegaal vuurwerk maar er komt niemand. 

• In onze buurt werd al voor de kerstmis vuurwerk afgestoken (vooral de 
scholieren) 

• In onze wijk zijn ze op 15 november al begonnen met vuurwerk afsteken! 
Gewoon niet normaal! Arme dieren, die konden niet eens hun behoefte doen! 

• In Ospel waren weken voor de jaarwisseling al flinke knallen te horen. 

• Incidenteel al 3 dagen vooraf en oudjaarsdag gedurende de hele dag. 
Ons huisdier dit jaar 22 !! uur totaal van streek. 

• Is hier in Maasbree vanaf 1 december kassa met het geknal. En zie nergens 
handhavers en of politie lopen. 

• Is natuurlijk ook bijna niet te doen. 

• Is niet te handhaven 

• Is niet te handhaven. Je kunt moeilijk op elke hoek van de straat een agent 
neerzetten. 

• Is onmogelijk te handhaven door de politie, Gebrek aan mankracht. 

• Is ook niet te doen. 

• Is voor politie natuurlijk niet mogelijk om overal te zijn. Daarom is algeheel 
verbod veel beter en humaner voor eenieder. 

• Ivm te geringe bezetting kan men gedurende dagen toch niet 24h per dag 
handhaven 

• Je hoort al dagen vantevoren geknal.  Maar zeker    voor dierenbezitters is het 
misschien  nog erger. Maar je kan het moeilijk tegen houden. Het is al vroeg te 
koop en om ze op te sporen is al een hele klus. (2x) 

• Je hoort de hele dag overal geknal en ziet de jeugd met rugzakken vol rondlop 
en door de wijk. 

• Je kunt volgens mij niet voldoende handhaven. Een paar jaar geleden zag ik 
dat twee kinderen van 10 jaar op oudejaarsdag overdag gesnapt werden. Ze 
moesten de ouders bellen, hoe dit verder afgelopen is weet ik niet. Maar dit is 
nog het minst erg. Het illegale vuurwerk komt toch wel NL binnen, daar kun je 
als politie niet tegenop. 
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• Jongeren lopen hier al jaren door de straten dagen van te voren en ik heb nog 
nooit een handhaver gezien!!! 

• Kan niet gehandhaafd worden in een gemeente met zoveel kernen (2x) 

• Kinderen lopen al om 10 uur in de ochtend rond met rugzakjes gevuld 

• Kunt Politie of Handhaving bellen maar er gebeurt niets. 

• Maanden van te voren begint het knallen al. Moet toch illegaal vuurwerk zijn 
(bommen dus) want de verkoop van vuurwerk is nog niet begonnen. Afsteken 
buiten de toegestane afsteektijd 100 euro boete? Dan moet de gemeente nu 
wel heel veel geld in  kas hebben. 

• Maanden voor oud op nieuw hoor je het vuurwerk elke dag zelfs midden in de 
nacht om 4 uur of zo is het heel vaak raak dan schrik je je rot. Afgaande op die 
maanden lange overlast moet ik constateren dat er niet gehandhaafd word. 
Parkeerboetes uitschrijven is ook zoveel gemakkelijk om geld binnen te 
harken! 

• Maar er is ook gewoon geen geld voor de politie 

• Meer als een maand van te voren begint de overlast en er wordt helemaal 
niets aan gedaan. (2x) 

• Meer dan 2 weken voor en erna wordt nog afgestoken. Ook ruim eerder dan 
18u op oudejaarsdag. 

• Melden werkt niet, handhaving niet uitvoerbaar. Geen patrouilles te zien. 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 december 
dag in dag uit jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 
Verder knalt iedereen momenteel lukraak en is de politie danwel handhaving 
telkens als mosterd na de maaltijd aanwezig en vissen ze achter het net. 

• Mn steekt de heleweek voor oudjaarsdag al vuurwerk af en ik heb nog nooit 
gemerkt, dat daarop gehandhaafd wordt. De laatste twee dagen voor oudjaar 
kan ik niet meer met onze hond zijn gebruikelijke rondje wandelen. 

• Momenteel is er gedurende de hele dagen voor oud en nieuw overal in de 
gemeente overal overlast van vnl knalvuurwerk. Mens en dier wordt er zelfs 
moedwillig mee bestookt. Ook worden er veel vernielingen mee verricht. Er is 
geen controle van b.v. politie te zien. Aangifte doen heeft geen zin want de 
politie heeft geen tijd. Als je als burger de daders aanspreekt loop je het risico 
het ziekenhuis in geslagen te worden. In welke gemeente/land leven wij 
eigenlijk? Hebben we nog een overheid die voor veiligheid zorgt? 

• NEDERLAND GEDOOGLAND IN OPTIMA FORMA ! 

• Nee, er is geen controle dus men gaat zijn gang. 

• Niemand gezien die controleerde. 

• Niemand houdt zich aan deze tijden, weken van te voren begint het gedoe, 
flinke bommen, tot zelfs dagen erna.  
Ik krijg de hond bijna de hele maand december niet naar buiten, trauma's 
lopen de dieren zich op, door dat ontzettend frustrerend afsteken van 
vuurwerk en bommen. Je voelt zelf nog je hart in de keel kloppen wanneer je 
er zelf van schrikt. Een verbod erop en flink straffen! 

• Niet alleen met  Oude Jaar zijn knallen te horen maar het hele jaar door. Vaak 
midden in de nacht hoor ik in Oost Sittard ( kan nooit  zeggen waar nu precies 
) dat er  een harde knal is, heel vaak  midden in de nacht ook. Vaak maar 
eentje. tja mensen zijn vreemde wezens en dat blijven ze 

• Niet meer toestaan want is gewoon niet te handhaven 

• Niets van gezien of van anderen vernomen. 

• Nog nooit iets van handhaving gemerkt in ieder geval (2x) 

• Nooit gemerkt dat er überhaupt gehandhaafd wordt 

• November tot 10 januari last gehad van afsteken van vuurwerk 
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• Om zes uur s,morgens waren ze nog bezig 

• Omdat er zoals ik eerder al aangegeven heb in de gemeente de hele maand 
december al vuurwerk afgestoken wordt. 

• Ondanks de tijden wordt er buiten die tijden nog ruimschoots geknald en 
geschoten. Het is mission impossible als we spreken over het handhaven van 
die tijden, laat staan uberhaubt het afsteken ervan. 

• Ondanks het verbod weken van te voren zie je geen agent of BOA op de 
plaatsen waar het vuurwerk wordt afgestoken. 

• Onder de brug bij het julianakanaal in urmond werden al vanaf oktober rotjes 
afgestoken 

• Onmogelijk te controleren en te handhaven 

• Onze dieren waar ik een behoorlijk belasting voor betaal hebben toch ook 
rechten? 

• Ooit politie gebeld weken voor oud en nieuw. Werd mij door mevrouw aan de 
telefoon gezegd dat ze niet wist of het vuurwerk niet afgestoken mocht 
worden. Nou dan bel je inderdaad geen tweede keer. 

• Op het raadsplein werd tussen 7 en 10 uur 's avonds met regelmaat 
knalvuurwerk afgestoken. we schrokken iedere keer. er werd een vuurstapel 
gemaakt en aangestoken die uren bleef branden ook toen de afstekers al weg 
waren. er werden vuurpijlen afgestoken horizontaal meerdere keren die alle 
kanten opschoten ook over de rijksweg waar verkeer langskwam. ook chinees 
vuurwerk dat wel 10 minuten aanhield. We zijn op een gegeven moment naar 
buiten gegaan en hebben de mensen erop aangesproken met als enig 
antwoord dat het allemaal legaal vuurwerk was. er was geen sprake van sier 
alleen maar van lawaai en gevaarlijk ook. 

• Op verlate terreinen wordt weken voor de jaarwisseling al vuurwerk 
afgestoken. 

• Overdag viel het mee, maar zodra de avond viel waren er 30dec al continu 
knallen te horen. 

• Overgebleven vuurwerk wordt nu 14 dagen na de feestdagen afgestoken 

• Politie zie je gewoon niet en als je belt is het géén prioriteit, de brug over de 
Maas bij de Cuyksesteeg wordt elk jaar zowat opgeblazen 

• Praktijk is dat al eind november vuurwerk is afgestoken en dat dit geen 
incident was. In december werd het frequenter, dus onvoldoende handhaving. 

• Pubers lopen vanaf begin december te "knallen" met alle overlast van dien. 
Hiertegen wordt nauwelijks of niet gehandhaafd (oa iedere dag van school tot 
busstation is niet zo moelijk). 

• Reeds 5 weken voor oud en nieuw al begonnen met afsteken vuurwerk. 
Vooral in aangrenzende buitenpercelen en in de avonduren tot middernacht 
toe 

• Reeds dagen voor oudjaar wordt regelmatig vuurwerk afgestoken 

• Reeds lange tijd ( dagen, soms weken) vooraf al veel hinder en handhaving zie 
ik nooit gebeuren 

• Reeds vanaf november wordt vuurwerk afgestoken en zelfs nog medio januari 

• Ruim voor de begintijd en nog veel ruimer daarna wordt nog steeds vuurwerk 
afgestoken 

• Schooljeugd loopt al in november met vuurwerk te knallen. Wijk/schooldagen 
erover ingelicht ( geen reactie terug!) 

• Sinds begin december werden er zeer regelmatig vuurwerkbommen gegooid 
in en in der omgeving van onze wijk 

• Steken al weken voor oudjaarsdag  knalvuurwerk af 
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• Strak en streng handhavingsbeleid, met forse straffen is noodzakelijk.. 
Opsporingsambtenaren in burger laten suveilleren, met hulp van BOA's, 
reservisten en vrijwilligers 

• Te weinig blauw op straat. Meer blauw = betere handhaving 

• Tegen die tijd zie je nergens handhavers of politie 

• Tot 5 januari 2020 geknal gehoord 

• Totaal geen handhaving 
Niet op tijden en niet op legaal vuurwerk totaal geen handhaving 

• Totaal niet n paar agenten kunnen dit niet oplossen, en bij n burger krijg je al 
gauw ruzie als je netjes vraagt zich aan regels te houden 

• Totaal niet, nooit iemand gezien, ook geen politie. 

• Totaal verbod! 

• Twee weken na de nieuwjaarswisseling word er nog vuurwerk afgestoken. 

• Us hekemaal gee  mankracht voor 

• Vaak veel eerder en langer bezig met afsteken. Veel te weinig controle. Geen 
handhaving gezien 

• Valt ook niet te handhaven. En als burger zeg er maar niets van want de kans 
is groot dat je ook nog een knal voor je hoofd krijgt. 

• Van een maand voor tot ruim een maand na de feestdagen worden in het 
Molenpark gedurende de nacht zware vuurwerkbommen afgeschoten......, 
denk dat dit enkel een genot is voor de afstekers..... 

• Van ver voor Kerst tot een week na Oud op Nieuw werd zwaar vuurwerk in 
mijn omgeving afgestoken. 

• Vanaf 's middags wordt hier op straat al afgeknald 

• Vanaf begin December knalt het voortdurend maar ik zie geen handhaving 
optreden tegen deze knallen. 

• Vanaf de middaguren al last van knalvuurwerk, handhaven blijkt moeilijk, 
wonen een paar agenten in de Jeneverbes! 

• Vanaf eind november tot in de tweede week van januari wordt er vuurwerk 
afgestoken, en dan wel knalvuurwerk. Logisch toch dat je anti vuurwerk wordt 

• Vanaf half november knalt het op bepaalde plekken in de gemeente. Vooral 
rondom begin en einde van schooldagen. 

• Vanaf half november veel vuurwerk overlast  gehad. 

• Vanaf half November waan je je soms al in een oorlogsgebied........ 

• Vanaf half oktober werd er dagelijks zowel overdag als 's avonds vuurwerk 
afgestoken. Het ging om verboden, extreem hard vuurwerk. We hebben dit bij 
de politie gemeld. Ik heb nooit politie/handhaving in de buurt gezien. 

• Vanaf Kerstmis is er dan en nacht knalvuurwerk afgestoken op Caberg; geen 
handhaver gezien.... 

• Vanaf medio december werd er al met regelmaat vnl. KNALvuurwerk 
afgestoken, vaak s'nachts zodat je uit je slaap werd gerukt. 

• Vanaf midden november hoorden we regelmatig harde knallen..niet te 
traceren..maar vreselijk voor de dieren!! 

• Vanaf november tot medio januari zijn vrijwel elke avond flinke knallen te 
horen. Wat mij betreft wordt er dus helemaal niet gehandhaafd. 

• Vanaf november was er vuurwerkoverlast. Heidekamppark, dijk urmond 
richting Meers, brug Meers, de Bath, de Weerd en achter de haven in Stein. 
Tig keer de politie gebeld, maar elke avond prijs. En dat ligt niet aan de politie, 
want die hebben zich super ingezet. Maar ze zijn met veel te weinig mensen. 
Als er een paar avonden gepost zou worden op de voornoemde plekken, dan 
zouden ze heel wat mensen kunnen oppakken. En dan stevige boetes geven. 
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• Vanaf ochtend wordt er hier heel veel vuurwerk afgestoken.  Respect voor 
dier en mens is ver te zoeken... In het losloopgebied hoef je die dag niet te 
gaan wandelen. Bovendien begint het weken van te voren al. 

• Vanaf september wordt hier flink geknald door rugzak hangjongeren. Dus 
geen hamdhaving. 

• Vandaag 14 januari knallen ze nog 

• Veel geknal en geen handhaver te zien laat staan dat er wordt opgetreden. Als 
ikzelf zou mogen optreden had ik een klein vermogen verdiend 

• Veel last gehad gedurende de hele maand december met name in de nacht. 
Twee keer melding gemaakt, niets ondernomen 

• Veel overlast gehad, al vanaf begin november vaak 's avonds of overdag 
knallen. bovendien veel harde knallen, duidt op illegaal vuurwerk 

• Ver ja weken voor en ver na de jaarwisseling werd er vuurwerk afgestoken. 
Het werkt dus niet en er is geen toezicht. 

• Ver voor de afsteektijden en lang erna hoor ik nog steeds knallen in mijn 
omgeving. Mijn honden raken in paniek. Ik krijg ze bijna niet mee naar buiten. 
Ik heb nog nooit 1 handhaver in de buurt gezien. 

• Vuurwerk afsteken begint sporadisch al in het begin van december. Het piekt 
vanaf het moment dat het verkocht mag worden en het houdt niet op tot 1 
januari 03.00 uur. 

• Wanneer men vuurwerk in huis heeft, wordt er ook gebruik van gemaakt , 
ongeacht wanneer, want de verleiding is te groot !!!!!!! 

• Wat wordt er tegenwoordig wel nog gehandhaafd? En als je mee denkt wordt 
je onvriendelijk bejegend door de gemeente. Laat staan als je de mensen die 
er een potje van maken er op aan spreekt ...... Dan laat je dat de volgende 
keer wel uit je hoofd. 
Een hoop moeite, geld en tijd in opvoeding (thuis) uittrekken is helaas geen 
overbodige luxe. Daar moeten we eens mee beginnen.  
Wat is er mis met oud op nieuw om exact 00.00 uur vieren. Veel spannender. 
Ik begrijp mensen gewoon niet, waarom het een maand moet duren. Alles 
moet maar steeds meer en vaker en sneller. 

• We hebben allemaal regels maar er wordt nou eenmaal door ambtenaren 
amper gewerkt. we hebben er steeds meer maar ze voeren steeds minder uit. 
ik vraag me werkelijk af wat ambtenaren hier nog doen hele dagen. het is 
overal een zooitje, niks maar dan ook niks wordt gehandhaafd, en overal zijn 
er tekorten op belangrijke plaatsten. politie is er bijna niet, terwijl het aantal 
ambtenaren baantjes door de jaren heen alleen maar toe is genomen. het 
gaat alleen nog maar om gecreëerde banen om te voldoen aan die achterlijke 
EU eisen. 

• Weken ervoor werd er al afgestoken 

• Weken van te voren al en zelfs nu nog! Onze hond heeft een trauma en durft 
zelfs nu bijna nog niet naar buiten. 

• Weken van te voren wordt er al vuurwerk afgestoken. 

• Weken voor de jaarwisseling en zeker een week erna volop knallen iedere 
avond en nacht 

• Weken voor de toegestane datum werd er al regelmatig 'geknald' en hoe 
dichter bij 31 december, hoe meer. 

• Weken voor nieuwjaar en erna knallen. Het is nu 16 januari en vanavond 
knalde het nog altijd! Geen dag zonder die troep.  Te schandalig voor 
woorden! 

• Weken word er geknald en politie om te controleren zie je niet. 

• Welke handhaving???? 
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• Wie moet dat doen de handhavers, dat zie ik niet zitten dan moeten ze al met 
een heel peleton komen en die hebben we niet en ook geen agenten allemaal 
weg bezuinigd met dank aan RUTTE. 

• Wij hadden zelf op kerstavond al overlast van. Het meeste nog onze hond 

• Wij hebben nog nooit een politieauto gezien bij ons in de wijk, daar is niet 
genoeg mankracht. 

• Wij horen het hele jaar vuurwerk vaak midden in de nacht wordt iets 
afgestoken en dan is het weer stil vindt dit heel hinderlijk 

• Wij wonen aan de Holleweg in Haagsittard park. Daar wordt al 1 maand van 
tevoren vuurwerk afgestoken 

• Wijk lichtenberg al weken van tevoren 

• Woon kort bij de Haamen. Vanaf oktober 2019 werd erop de parkeerplaats bij 
de Haamen reeds zwaar tot zeer zwaar vuurwerk afgeschoten. Diverse keren 
melding gemaakt bij de gemeente en bij de wijkagent. T helpt gewoon niet er 
wordt niks mee/aan gedaan. Wij hebben paarden   Deze dieren zijn zeer 
gevoelig voor knallen. 1 x per jaar vuurwerk op gezette tijden dat is geen 
probleem. 

• Woon tegenover het Gebroek, een maand last gehad van vuurwerk afsteken, 
geen agent gezien, dit was inclusief vuurpijlen en keiharde vuurwerk bommen. 
Geen melding gemaakt om dat allemaal kortstondig was, afsteken en weg 
rennen. 

• Wordt er wel gehandhaafd?????? 

• Wordt helemaal niet op gelet.... 

• Ze beginnen al enkele weken van de voren 

• Ze beginnen in geleen al ruim 2 weken van te voren te kanllen, in steegjes...of 
deponeren het onder een auto, terwijl je aan het fietsen bent gooien ze recht 
voor je neus een bommetje, of door de brievenbus, dit kan echt niet! 

• Ze hebben andere prioriteiten zeggen ze, ze kunnen niet op elke hoek 
staan.Hebben ze ook gelijk in .Daarom algeheel verbod .Vuurwerk is niet te 
handhaven. 

• Ze houden zich er toch niet aan en er word niks tegen gedaan 

• Ze knallen van S’morgens tot s’avonds, en dagen achter elkaar. Vegint al rond 
Kerst 

• Ze waren al de hele maand december ermee bezig. Verschrikkelijk!! Vooral 
voor de dieren!! (2x) 

• Ze waren bij ons in de buurt een week van tevoren al bezig 

• Ze zijn al 7 dagen voor oud en nieuw bezig met vuurwerk afsteken en ik zie 
geen enkele handhaver. 

• Ze zijn nu nog steeds aan het knallen en t is nu 20 januari 

• Zee Ijn van smorgen heel vroeg al bezig met knallen 

• Zeer onvoldoende ,maar ik begrijp dat je daar ook mankracht voor moet 
hebben. 

• Zeer onvoldoende maar het is een ondoenlijke zaak om controle verder op te 
voeren. Je kunt niet op elke hoek een agent plaatsen, wat helpt is dat 
iedereen de veroorzakers aanspreekt op hun gedrag (vaak zeker de ouders). 

• Zeer onvoldoende maar wel begrijpelijk omdat deze handhaving veel geld kost 

• Zelfs dagen erna hoorde ik nog knallen 

• Zie antwoord 3 

• Zie mijn antwoord op vraag 4 

• Zie mijn opmerking hierboven. 

• Zie toelichting bij vraag 3 
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• Zie toelichting hierboven. 
Werd het maar gehandhaafd, dagen ervoor al!! Dan kogen ze van mij de 31ste 
de hele dag wel afsteken. 

• Zie vraag 3 
 

Weet niet • Ach er liepen wat jongeren met wat knalvuurwerk meer niet. Hielden rekening 
met mensen die voorbij liepen. Laat ze 1x per jaar lol hebben 

• Alleen afsteken vanaf 00.00 uur t/m 01.00 uur 

• Begrijp dat het lastig is maar boete mag wel omhoog!! 

• Dat kan ik niet nagaan. 

• Er wordt nu nog knalvuurwerk afgeschoten, 14 januari 

• Geen handhaver gezien en nauwelijks overtredingen gehoord 

• Geen handhaving gezien.  
Misschien waren ze er wel maar heb niets gezien. 

• Geen idee in welke wijze gehandhaafd wordt 

• Geen info 

• Geen vuurwerk 

• GEEN vuuwerk 

• Handhaven is bijna onmogelijk (2x) 

• Handhaven is moeilijk volgens mij. 

• Handhaving is bijna ondoenlijk. Dat is ook het grootste probleem van een 
eventueel verbod of beperking 

• Heb geen controleur gezien. 

• Heb nog geen politie agent(e) gezien,en hier wordt behoorlijk geknald ook 
buiten de genoemde tijd. 

• Heb nog nooit iets van handhaving gezien de laatste jaren. 

• Helaas heb ik geen controle kunnen waarnemen. 

• Het is natuurlijk niet “te zien” of er voldoende wordt gehandhaafd. Ik merk 
alleen maar dat de regels er niet massaal worden overtreden. 

• Het komt me wel voor dat er niet handhavend wordt opgetreden. 

• Hier is niet op te handhaven, dat is de mentaliteit van mensen. Jammer 
genoeg. Nogmaals,maak er een gezellig buurtfeest van en laat plaatselijke 
jongeren met behulp van experts helpen een vuurwerkshow op te bouwen. 
Door ook hun zakcenten erin te steken op vuurwerk te mogen afsteken. 

• Hier zijn mij geen cijfers over bekend. Maar wat ik om mij heen hoor, erg 
weinig. 

• Hoe kan ik weten of dat wordt gehandhaafd? 

• Hoe wil je in een hele gemeente handhaven, 100 man politie of handhavers 
extra, mensen moeten zelf hun hersenen gebruiken 

• Ik denk dat er niet gehandhaafd wordt. Ik heb nog nooit iemand gehoord die 
een bekeruing heeft gehad. Het afsteken van vuurwerk hoort ook bij het 
gedrag van de jeugd. Hiermee maken zij zich los van de ouders en is daarmee 
een normaal onderdeel van het ontwikkelingsproces naar volwassenheid. 

• Ik heb buiten de vuurwerktijden genoeg vuurwerk horen afgaan, maar ik kan 
niet beoordelen of ertegen gehandhaafd is 

• Ik heb eerlijk gezegd het idee dat niet gehandhaafd wordt 

• Ik heb er geen idee van, sinds deze tijden ingesteld zijn zijn er wel minder lang 
dagen waarop vuurwerk afgeschoten wordt dan voordat dit gereguleerd 
werd. Toen was de hele tijd van de kerst vakantie een tijd van vuurwerk 
afschieten. 

• Ik heb nog nooit iemand van toezicht gezien. Ik heb het idee dat er in het 
geheel niet gehandhaafd wordt 
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• Ik heb nog nooiteen controleur gezien.Wie controleert? De politie? 

• Ik hoor vaker nog knallen, met name extra harde knallen, ver na 02.00, dus 
rond 03.00 of 03.30 zelfs. Maar dat is bijna niet te handhaven want dat is een 
enkele knal hier of daar door wat figuren die denken lollig te zijn of zoiets. 
Geen ervaring met handhaving, maar het zal wel in orde zijn aangezien men 
zich in onze buurt redelijk goed aan de afsteek tijden houdt. 

• Ik ieder geval was de controle niet zichtbaar. 

• Ik merk niks van handhaving, maar heb ook niets van overlast gemerkt. 

• Ik ontvlucht de gemeente/ het land in deze periode mede daarom 

• Ik was met oud en nieuw niet in Maastricht 

• Ik was niet in de gemeente 

• Ik weet dit niet, omdat ik geen gegevens heb over de gehele gemeente. In het 
deel waar ik woon, ervaar ik geen overlast en houdt men zich,op een enkele 
uitzondering na, aan de afsteektijden. 

• Ik wil geen vuurwerk meer 

• Ik woon nog maar net in de gemeente Roermond en was met de jaarwisseling 
ergens anders, mijn ervaring in andere gemeentes is dat er veel te weinig 
wordt gehandhaafd en wordt gecontroleerd. 

• Ik zie sowieso niet veel politie in het dorp, dus ik weet niet hoe er 
gehandhaafd wordt. 

• In Boukoulheb ik niets van handhaving gemerkt. 

• In mij directe omgeving viel afsteken van vuurwerk buiten afsteektijden mee. 

• Is voor mij niet te beoordelen, niet zichtbaar! 

• Niemand gezien inons buurt 

• Niet in de gemeente zelf gevierd. 

• Niet of zeer moeilijk uitvoerbaar 

• Niets gemerkt van habdhaving maar ook geen extreme overlast gehad. 

• Om te handhaven moet de Politie de bevoegdheden van vroeger terg krijgen, 
In alle andere landen heeft de Politie wel nog bevoegdheden. Verder dient in 
Nederland een openbaar sociologisch wetenschappelijk onderzoek te komen 
wat de oorsprong is van het belagen van hulpverleners door het gehele jaar 
met aanbevelingen naar de politiek. 

• Te kort. Voor mij mag t van 12:00 pm tot 3:00 am 

• We waren niet thuis met oud en nieuw, maar bij vrienden in een andere 
gemeente 

• Weet niet hoe de handhaving buiten de vertrektijden is 

• Ze kunnen niet overal tegelijk zijn 

• Ze kunnen niet overal tegelijk zijn. (2x) 

• Zelf geen overlast ervaren, ook geen handhaving 

• Zie geen politie lopen of rijden, In de buurt van de Tudderenderweg is vaker 
vuurwerk waar te nemen met name "Als er wat te vieren is." 
Dit is niet erg hinderlijk maar het gebrek aan handhaving valt wel op. 

• Zo als onder staat geschreven 
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5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in 
onze gemeente? 
 

Toelichting 
Nee, 
helemaal 
niet 

• Ben bewust naar rustiger plekje buiten  Maasgouw gegaan met de honden 

• Ben ongeveer 10:00 10:30 naar ben gegaan 

• Binnen gebleven 

• Eas dit jaar niet aanwezig in Roermond 

• Er 

• Gaan altijd ergens in de natuur logeren om vuurwerk te vermijden. 

• Geen last ben binnen gebleven 

• Heb geen geld uit gegeven aan vuurwerk en alles dicht gehouden vanwege dieren 

• Heb gewerkt en geen tijd gehad om hier op te letten 

• Het is maar 1 avondje en men weet het van te voren. 
Iedereen ergert zich wel eens aan iets. En er zijn vaker ergere dingen die 
regelmatiger voorkomen. 

• Het was super mooi wat er afgestoken werd en het lawaai viel wel mee.   
Oordopjes 

• Hou wel van een beetje van vuurwerk en mijn zoon en kleinzoon ook. 

• Iedereen heeft dat gehad of je moet in een hutje op de hei wonen...  
Zeker de mannen hebben het zelf ook gedaan en nu gaan zeggen... de hond word 
er gek van... bla bla bla.... hou toch op man. Het gebeurd en ja maakt het uit 
neen..... 

• Ik ben geen  mens hater , laat ze knallen maar alleen op oudjaarsdag. treed op 
het is geen discriminatie om getint tuig op te pakken 

• Ik ben weg gegaan van oud op nieuw naar een vuurwerkluwe omgeving. 

• Ik ervaar bij ons in de wijk (Overhoven, Thorbeckestraat) door het jaar heen meer 
overlast van de hangjeugd dan met oud en nieuw door vuurwerk! 

• Ik heb wel overlast gehad van mensen die zich niet aan de  regels houden en 
illegaal vuurwerk afsteken buiten de afgesproken tijden. 

• Ik verbleef elders. 

• Ik vind het uberhaud veel te gevaarlijk 

• Ik vind vuurwerk fantastisch en bij oud en nieuw horen. De excessen  en 
ongelukken staan me tegen 

• Ik was dit jaar op vakantie,  maar voor en na de jaarwisseling nog genoeg knallen 
gehoord 

• Ik was in Amsterdam 

• Ik was kamperen in Overijssel. 

• Ik was met de jaarwisseling in Brabant 

• Ik was naar mijn dochter in Brabant 

• Ik was niet hier 

• Ik was niet in de gemeente 

• Ik was niet in de gemeente dit jaar. 

• Ik was niet in Sittard-Geleen 

• Ik was niet in Venray. Verder woon ik in een straat waar weinig mensen wonen 
en er geen overlast is. Maar dat neemt niet weg dat ik tegen vuurwerk in handen 
van particulieren ben. 

• Ik was niet op een plek waar vuurwerk wordt afgestoken 

• Ik was op vakantie 
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• Ik was op vakantie. 

• Ik woon in een rustige straat 

• Ik zat in een buitenlands hutje op de hei... 

• In een andere gemeente nieuwjaar gevierd 

• Natuurlijk knalt het affentoe hard maar ach laat ze hun lolletje hebben toch!! 
Persoonlijk vind ik het heerlijk. Ook omdat ik vuurwerk gewoon prachtig vind in 
elke vorm! Legaal of illegaal,  zelfs liefst het zogenaamde illegale! Waarom moet 
in Nederland alles zo snel illegaal zijn vraag ik mij af!!?  Het legale stelt niets meer 
voor!!! 

• Nee we zaten op de camping waar geen vuurwerk werd afgeschoten 

• Nee, want ik ben het ontvlucht door met vakantie te gaan. 

• Niet rond 0.00 uur wel de dagen ervoor 

• Niet tijdens de jaarwisseling, wel in de weken ervoor. 

• Omdat ik naar elders gegaan ben waar ik geen last had van die rotzooi. 

• Op vakantie, zodat ik de overlast niet meer hoef te ervaren 

• Overlast alleen buiten de toegestaande afsteekuren 

• Tijdens de jaarwisseling geen overlast gehad. Wel overlast van vuurwerk op 
andere momenten (dan dus is toegestaan) 

• Verschillende buren hadden prachtig vuurwerk; daar hebben we van grnoten; 
zelf steek ik geen vuurwerk af 

• Vuurwerk verbieden is onzin, de échte overlast voorkom je daar niet mee.Pak 
mensen aan die toch al rotzooi willen schoppen. En daarbij: ik ervaar het hele jaar 
door zeer veel overlast van: barbeque's, (6 maanden per jaar) stinkende en 
protesterende boeren, stinkende fabrieken, veel te hard rijdende auto's in mijn 
30 km straat, bakken en bakken hondenstront, keiharde muziek (ook op 
doordeweekse avonden buiten de vakantie), stakende leraren, corrupte politici, 
bestuurders en ondernemers, crimininaliteit die niet wordt bestreden en 
zorgcowboys die zelfs worden gestimuleerd om te frauderen, een belastingdienst 
die ons besodemieterd etc. etc. Misschien zou het zinvol zijn om eens échte 
prioriteiten te gaan stellen. Want die ophef over een beetje vuurwerk één keer 
per jaar is natuurlijk een geweldige bliksemafleider om de grote problemen niet 
aan te hoeven pakken. Succes verder! 

• Want ik was niet in Roermond 

• Waren bewust niet in Nederland 

• Waren niet in de gemeente, maar om twee uur was men nog bezig, dit kan en 
moet niet zijn. 

• Waren niet thuis 

• Was buiten Voerendaal 

• Was dit jaar in andere gemeente. 

• Was met vakantie 

• Was niet in Baarlo! 

• Was niet in Maastricht 

• Was niet thuis (2x) 

• Was op wintersport vanaf 29 december 

• We waren nietin Geleen met de jaarwisseling 

• We waren voor het eerst in deze periode op vakantie 

• Wij waren elders 

• Wij waren elders dit jaar 

• Wij wonen dan ook op een hele rustige hoek van het dorp. Van mij zou er zelfs 
iets meer leven mogen zijn, maar dat is een ander verhaal. 

• Wij zijn naar de Eifel vertrokken vanwege de overlast van vuurwerk in Gennep 
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• Woon op de meest gunstige plaats. NLD 11 hoog 

• Zijn altijd dezelfde mensen die klagen. Geluidsoverlast met de 
vastelaovend/kermis? Drukte met Koningsdag! Herrie tijdens de pinkster races in 
Ysselsteyn, enz., enz. 
Laat de notoire klagers gaan verhuizen naar een hutje op de hei!! 
 

Nee, niet 
echt 

• wel in de weken vooraf gaande en de gebruikte zware knallers! 

• Afgelopen jaarswisseling was 't hier in Maastricht relatief rustig wat betreft harde 
knallen.. Ten opzicht van de laatste jaren viel 't afgelopen jaar mee 

• Alleen de pech dat het windstil was. Dus kruitdampen zorgden voor een minimaal 
zicht. Deze ene keer mag niet gezien worden als representatief. 

• Als ieand die in het openbaar vervoer werkt heb ik BUITEN de gemeente andere 
dingen ervaren,  een extra punt is dat ik wel merk dat mensen zich ten opzichte 
van voorgaande jaren zich veel beter gedragen, ook al (en ik snap niet waarom) 
het nieuws een totaal ander beeld neerzet 

• Behalve in de ochtend heel veel vuurwerkrommel achtergebleven in de straten. 
Opruimen is er meestal. Niet bij, dus gemeente is weer de klos. 

• Ben niet naar buiten geweest, heb vuurwerk vermeden. 

• Bij ons in de straat is veel siervuurwerk geweest met tussendoor harde knallen.ik 
heb buiten gekeken en vond het mooi. De jeugd heeft de rommel zelf opgeruimd. 
Ze kwamen vuilniszakken tekort. Kwamen bij mij aan de deur vragen of ik er nog 
had. Ik heb ze die met liefde gegeven en een pluim gegeven  om dat ze de 
rommel opruimen.de volgende dag heb ik wel mijn auto moeten poetsen omdat 
er een roodbruine stof op lag. Ik denk door de mist die avond/nacht. 

• De dagen er voor en erna wel 

• De dagen ervoor af en toe een keiharde knal in de buurt 

• Enige wat overlast gaf, waren die harde knallen. En dan vooral die op de gekste 
tijdstippen 

• Geen overlast aangezien we het hebben ontvlucht naar een buitengebied waar 
weinig tot geen vuurwerk werd afgestoken 

• Het is niet in onze straat en we hebben geen kleine kinderen of huisdieren, dat 
scheelt!! 

• Het knalvuurwerk zou je moeten verbieden zoals de nitraatbommen. Dit bezorgd 
natuurlijk wel veel overlast vooral voor de dieren. Siervuurwerk moet je 
behouden. 

• Hier wordt je niet bekogeld in de auto of op de fiets, maar hoor je overal knallen 
alsof er een flinke bendeoorlog gaande is. Dat noem ik nauwelijks overlast. 

• Ik ben binnen gebleven 

• Ik ben na de vuurwerkshow van Beek en Bos niet meer buiten geweest. 

• Ik ben om half elf 's avonds naar bed gegaan en ben maar twee keer even wakker 
geworden door harde knallen. Wat mij betreft mogen de knallen iets minder, 
maar de overlast is echt te weinig om te gaan klagen. 

• Ik heb er persoonlijk geen last van moet ik zeggen, ik vindt het gewoon heel zielig 
voor de dieren. 

• Ik heb geen overlast gehad, maar wat voor de een 'n gewone knal is, is voor de 
ander een knal die als overlast wordt ervaren. 

• Ik heb persoonlijk niet echt last van de knallen maar ik kan me voorstellen dat 
mensen met kleine kinderen/ honden er wel last van hebben. 

• Ik moest helaas werken, maar ik weetzeker dat mijn hond er last van heeft gehad 

• Ik niet, honderden dieren wel 

• Ik vind het voor de dieren zo erg, opgeschrikt hert wat paniekerig door de tuinen 
rent...honden durven niet naar buiten enz enz 
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• Ik vond het vuurwerk dit jaar heel mooi. Zou de nieuwe generatie hier meer oog 
voor hebben? 

• Ik woon gelukkig nogal afgelegen 

• Ik woon in een rustige straat. De toegangsweg is voornamelijk slachtoffer van 
opgeblazen verkeersborden 

• Ik woon in Herten en daar valt het erg mee. 

• In het stuk straat waar ik woon, wonen veelal oudere mensen.. Voor de deur is 
slechts heel weinig vuurwerk afgestoken. 

• In onze straat niets kwam uit andere omgeving 

• In tegenstelling tot voorafgaande jaren hoefden we geen vuurwerk           op te 
ruimen. 

• Kinderen die illigaal vuurwerk in de tuin gooien 

• Maar nu woon ik in het buitengebied 

• Maar onze honden wel! 

• Maar was echt stukken erger gewend in de randstad. Maar zeer zeker hebben 
alle dieren hier last van en ook mensen die de oorlog hebben meegemaakt en 
veteranen. (2x) 

• Met nieuwjaar zelf niet. 

• Nee. Want dit was het eerste jaar, dat we geen last in de straat hebben gehad... 

superrr houden zo.👍 

• Niet direct last echter door de luchtvervuiling alle ramen en kieren moeten 
sluiten. Woon op negen hoog en kijk doorsnee 25 km. Wat een luchtvervuiling en 
dan heeft iedereen de mond vol van het klimaat! 

• Niet tijdens de jaarwisseling maar vooral er voor. Vele weken voor de 
jaarwisseling werd er 's avonds laat en 's nachts  vuurwerk in putten gegooid wat 
een zeer harde knal veroorzaakte. 

• Niet tijdens de jaarwisseling maar wel de weken er omheen. Vanaf half november 
tot in het weekend van 11-1 heb ik in Heel nog knalvuurwerk gehoord 

• Niet tijdens de jaarwisseling, wel in de weken voorafgaand aan de jaarwisseling. 

• Niet tijdens de jaarwisseling. Maar wel van die bommen die hangjeugd in de 
weken voorgaand aan de jaarwisseling overal afsteekt. 

• Niet tijdens, maar wel naar aanloop van oudejaarsavond. Gehele week ervoor. 

• Niet van het vuurwek om 2400u 

• Persoonlijk niet, maar we hebben een hond en die vind het vuurwerk niet leuk. 
Het is echter maar één keer per jaar vandaar het antwoord "Niet echt". 

• Soms ver en dagen te voren klappen gehoord als oorlogsbommen. 

• Tijdens de jaarwisseling niet maar...Voor en na de jaarwissekingen en nog steeds 
(al 3 weken) was er hevig knalvuurwerk in wittevrouwenveld...duidelijk illegaal 
maar ik geloof niet dat hiertegen opgetreden is... 

• Tussen 23.00 en 1.00 uur heb je er geen last van. Maar de dag zelf en de dagen 
ervoor wel. 

• Waren elders 

• Was bij vrienden in voerendaal. 

• We hebben geen overlast gehad maar hoorde wel heel de dag door geknal. 

• We waren in andere gemeente. 

• We waren op een groot feest dus daar krijg je het ook minder mee 

• Wel de weken voor de jaar wisseling, een beetje verkeerde vraagstelling. mensen 
die niet goed lezen geven"ja" aan. en dat geeft een verkeerd beeld. Want het 
probleem zit niet bij het legaal vuurwerk. 

• Wel ervoor en erna.. 
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• Wel veel rommel op straat wat de afstekers niet opruimen. 
 

Neutraal • Al een maand van te voren was er veel geknal. Dat vond ik irritant, maar op de 
jaarwisseling zelf was het prima. 

• Alleen in de dagen ervoor. 

• Bij mij hebben de mensen in het hofje zelfs alle troep opgeruimd, mijn 
compliment 

• Bij ons in de directe omgeving was alleen mooi vuurwerk te zien. Onze dieren 
hebben er ook geen hinder van ondervonden. 

• Blij zoveel mogelijk binnen 

• Buiten deze tijden is er zeker heel veel vuurwerk afgestoken.ik persoonlijk stoor 
mij er niet aan,wel begrijp ik dat andere zich hier aan storen aangezien het niet 
alleen over knalvuurwerk gaat.maar hier in Heerleheide hadden we 2 weken van 
te voren al aardig elke avond mooi siervuurwerk al in de lucht hangen 

• Dagen van te voren veel overlast gehad met oud en nieuw zijn we weg geweest 
met onze diertjes vanwege vuurwerk. 

• Dagen voor de jaarwisseling stevige knallen op allerlei tijdstippen 

• Die enorme knallen gaan met het jaar harder. Het gaat eens fout.. 

• Geen persoonlijke schade ervaren. Alleen durft mijn echtgenote dan niet goed 
meer naar buiten, omdat ze bang is voor het rondhangende jongeren die niet 
goed omgaan met vuurwerk. De harde knallen doen haar heel erg schrikken. Zij 
wordt in april 70 jaar. 

• Ik ben dan bij mijn vriend in Maastricht vanwege onze diertjes 

• Ik ben speciaal voor het vuurwerk te ontlopen naar het buitenland gegaan 

• Ik ga bewust naar elders waar het rustig is 

• Ik ga mij daar niet over ergeren. Het is maar een dag. 

• Ik vermijd het vuurwerk met en in verband met mijn dieren (3x) 

• Ik vlucht altijd  naar een rustig hotel waar ik geen vuurwerk zie of hoor 

• Ik vond het leuk. Maar merkte dat er illegale bommen tussen waren, snap dat 
hier betere handhaving op moet. 

• Ik was in het ziekenhuis in Venlo 

• Ik was niet thuis 

• Ik zelf niet maar mijn kat wel heel erg 

• Last in zo verre dat het soms net bommen waren. 

• Met de jaarwisseling niet, maar de maanden en dagen erna wel 

• Moet zeer alert zijn voor onze huisdieren en vee 

• Niet tijdens de jaarwisseling (officiële afsteektijden) maar de weken ervoor en de 
dagen erna. 

• Onze hele voor en achter tuin en de daken lagen vol met vuurwerk resten 

• Onze huidige honden geven er niks om, onze vorige was ontzettend angstig en 
dàt maakt een groot verschil! 

• Overlast is een groot woord, van vuurwerk zelf niet maar wel van de mensen die 
het afsteken. Oudjaarsdag zelf was het rustig maar wel de weken/dagen ervoor 
en zelfs afgelopen zaterdagnacht (12-01-2020) om 00.15 nog doordat iemand 
vuurwerk hierachter in het veld af stak. Als je dieren hebt die er doodsbang voor 
zijn of kinderen die rechtop in bed zitten die per direct over hun slaap zijn is het 
geen pretje om die harde knallen te horen 

• Tijdens de nieuwjaarsnacht vind ik dat prima. De “overlast” weken tevoren wordt 
toch niet aangepakt 

• Waren niet thuis 

• Was met oud op nieuw in buitenland 

• Was niet in de stad 
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• Was op vakantie 

• Wat is overlast. Op die dag is dat zo dat weet je. Van mij mogen de tijden wel wat 
korter 

• We waren er niet 

• We zijn niet aanwezig geweest. Oud en nieuw in Utrecht gevierd 

• Weken en al dan niet maanden voorafgaand aan Nieuwjaar werd er in de 
veldpaadjes en fietsbrug bij de Wintergaats in Melick zwaar vuurwerk afgestoken. 

• Wij waren nut in Meerssen dit jaar. 

• Wonen in gehucht, daar viel het mee 

• Zelf niet maar huisdier is 14 dgn van slag geweest 
 

Ja, een 
beetje 

• 1 knal tegen het raam, gelukkig niets beschadigd. Verder veel knalvuurwerk en 
dat is niet nodig, vuurwerk moet mooi zijn. 

• Af en toe in de stilte plots een luide knal. 

• Af en toe keiharde knallen op dagen en tijdstippen die niet vallen binnen de 
vastgestelde vuurwerk tijden. 

• Afgestoken vuurwerk onder de brug bij het  julianakanaal in urmond 

• Afsteken overdag en 's-avonds . Om 24 uur was ik elders 

• Al dagen voor oudjaarsdag veel vuurwerk 

• Al een paar dagen van te voren hoor je knallen 

• Al vroeg, begin december, begonnen met zwaar knalvuurwerk. 

• Algemeen verbod op knalvuurwerk 

• Alleen dat de periode dat het hard knalde erg lang was. 

• Alleen van super zwaar vuurwerk, de handgranaten voor de deur. 

• Als de dagen ervoor al geknald wordt dan schrik ik toch , al weet ik dat niet 
kinder-gedrag zal  blijven 

• Als je het mijn doodsbange hond had gevraagd dan was het: Ja, veel. 

• Als ze op de dag zelf vuurwerk afsteken op de normale tijden kun je er rekening 
mee houden, denk aan huisdier uitlaten e.d, maar als dit s'morgens al gebeurt ( 
vuurwerk afsteken) of 2 weken van te voren dan heb je zeker overlast 

• Auto overdekt met vuurwerkrotzooi 

• Behoorlijke bommen 

• Buiten de aangegeven tijden veel vuurwerk gehoord 

• Buiten de reguliere afsteek-tijdvensters wel. Maar tijdens de oudejaarsnacht was 
ik niet in Beek 

• Buiten de toegestane tijden. 

• Buiten de toegestane uren. 

• Buiten de vastgestelde tijden 

• Buurjongen begon al om 12.00 uur smiddags te knallen terwijl de schapen 
wchteromgestald waren in de ohe. 

• Dagen vantevoren al geknal ik was 31/12 niet in M'tricht 

• Dagen voor af werd er af afgestoken 

• Dagen voor de 31ste in de avond als de kinderen te bed liggen. Mijn hond begint 
dan ook nog te blaffen.. 

• Dat mensen de potten snachts gewoon midden op de weg laten staan. 

• De 'last' die ik ervaar is dat er niet goed wordt opgeruimd. Ruimen ze de grove 
troep op en nu weken later zie je nog op die plaatsen verbrand kruit en papier op 
wegdek en trottoir. En regen ruimt dat niet op. 

• De dagen ervoor en erna werd nog regelmatig vuurwerk afgestoken, een 
verschrikking voor de dieren. En oudere die hier heel erg van schrikken. 

• De extreem harde knallen van zwaar vuurwerk veroorzaakt veel overlast 
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• De kinderen in de buurt hebben heel veel knalvuurwerk afgestoken in de buurt 
van de paardenstal en de hondenkennel. Expres om de dieren te jennen. Het zijn 
mijn dieren niet, maar het stoort mij mateloos. Melden is zinloos, er komt toch 
niemand voor. 

• De rommel die op straat achterblijft, maakt autorijden moeilijker. Je gaat 
uitwijken 

• Dieren overstuur en veel rommel op de straten. 

• Dieren waren er niet blij mee en lucht was slecht voor partner (copd) 

• Door het zware vuurwerk wat afgestoken wordt, staat ons huis te trillen. 

• Een aantal dagen voor de officiële verkoop waren hier in Landweert al flinke 
kanonnen te horen. 

• Een brandende wensballon stak bijna het dak van de buren in de hens! 

• Een vuurpijl van overburen die op ons afkwam en waar dochter zeer van schrok 
en overstuur raakte. Ontplofte meter naast ons. 

• En ook de dieren ! al op 31 dec. rond 12.00u. ('s middags !!!!!!) beginnen ze al ! 

• Enkele hele harde knallen tijdens de nachten voor 31 december. Daar schrik ik 
van wakker. en kan dan niet meteen inslapen. Soms een paar jonge jongens 
overdag, die dan van die vreselijke knallers naast je neergooien en dan 
wegrennen. 

• Er werd al dagen eerder knalvuurwerk afgelaten en omdat het wat mistig was 
met oud en nieuw kon je de lucht snijden, dat kan niet gezond zijn om in te 
ademen. 

• Er werd al ver voor 31-12 vuurwerk afgestoken. Resulterend in een bange hond. 

• Er werd de hele dag vuurwerk afgestoken, dan is de e lol er wel vanaf om 12.00 
uur 

• Er werd flink en hard geschoten en de volgende dag lag de weg helemaal vol met 
troep die inmiddels tot een rode verregende rommel op staat ligt. 

• Er werd in mijn buurt smiddags al begonnen met afsteken en dit bleef tot na 
02.00uur! Lastig als je ziek in bed ligt. Of de hond uit wilt laten.... 

• Er werd regelmatig op een plek al voor 31-12 vuurwerk afgestoken aan de knallen 
te horen was dit niet legaal. 

• Er werd tijdens het uitlaten van mijn hond om 14:00 uur vuurwerk gesmeten naar 
mij en de hond. Op nieuwjaardag en nu nog merk ik dat er veel rotzooi op de 
velden langs paadjes ligt.  Mensen laten ontzettend veel troep achter die niet in 
de natuur thuis horen !!!!!!! 

• Er werd vanaf eind november al geknald. 

• Er word de hele maand December vuurwerk af gestoken in onze wijk 

• Er wordt al ruim voor de afgesproken tijd en ook na de afgesproken tijd 
knalvuurwerk afgestoken en dit vind ik erg storend. Er fietsen jongeren door de 
straat en steken al heel vroeg, zelfs dagen ervoor knalvuurwerk af. Vind ik niet 
prettig. En niets wordt opgeruimd 

• Er wordt knalvuurwerk (rotjes) buiten de afsteektijd afgestoken en weer veel 
troep voor de deur. 

• Erg harde knallen in week vooraf 

• Extreem hard knalvuurwerk vlak in de buurt 

• Geluid, de honden vertonen ongewoon gedrag, angst om te fietsen en ‘bekogeld’ 
te worden. 

• Geluidsoverlast 
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• Geluidsoverlast . 

Het lijkt of vuurwerk tegenwoordig veel harder geluid heeft dan vroeger. 
- Vervuiling op straat of in bermen. Niet iedereen ruimt zijn rommel op. Is dagen / 
weken later nog zichtbaar.  Bijv. Op grasvelden. 
Hond is week lang bang geweest om b buiten te komen. 

• Gelukkig dit jaar niet op het pleintje voor mijn huis. Vorig jaar wél enorm harde 
illegale knalbakken, urenlang. Zeer gestreste kat in huis toen. 

• Gelukkig hebben wij geen hond want voor deze beesten is het zeer bedroevend 
hoe bang ze zijn. 

• Gelukkig in onze buurt niet zo vaak buiten de toegestane tijden dit jaar. 

• Gelukkig woon ik in een oudere buurt maar een paar straten verder gaat het er 
wel veel harder aan toe. 
De jeugd vanaf tot 14a16 jaar zijn het vaakst die overdag en andere buurten 
buiten de tijden vuurwerk afsteken dan waar ze zelf wonen 

• Harde knalvuurwerk. 

• Heel vieze lucht en dichte mist door de afschoten troep 

• Helaas kunnen we het de dieren niet vragen! 

• Helaas zijn er altijd mensen die het behoorlijk verzieken door knalvuurwerk te 
gebruiken om dingen te vernielen of bewust naar andere mensen te gooien maar 
als je een landelijk knal verbod inlast en daar bij zwaardere straffen invoert moet 
de overlast echt minder worden. 
bijvoorbeeld van een straf mag zijn: 
- dat raddraaiers zich op 28 december voor 17:00 zich melden bij de politie, en 
pas op 1 januari worden vrijgelaten de gedurende 5 jaar (deze straf ontmoedigd 
hopelijk de raddraaiers) 

• Het begon al voor sinterklaas 

• Het geknal leek dit jaar frequenter dan vorig jaar. Vanaf twaalf uur hoef je niet 
meer buiten te komen. De fijnstof waarden liepen op tot 1800 ppm (10). Dat is 
een beetje veel. 

• Het is dat er soms al veel vroeger vuurwerk ! en dan al weken van tevoren 
vuurwerk afgestoken wordt , en dat ook er na . 

• Het is in ieder geval zo dat ik de laatste paar jaar niet meer naar buiten ga als er 
om twaalf uur wordt afgestoken. Ik vind het eng en gevaarlijk. 

• Het is niet zoveel het vuurwerk zelf maar het rotzooi dat blijft over 

• Het knallen is in het verleden wel meer geweest, maar alleen de rotzooi die het 
achter laat? De uitloop plaats voor honden aan de Rattentoren is door mij 
schoongemaakt. Ik zit in een scootmobiel. Veel plastic en hout en papier met 
kruit, waar mijn honden gek op zijn.  Er was 2 weken geen opruimhulp aan de 
rattentoren die inzetbaar was. Dat bleek achteraf. 

• Het vuurwerk werd al rond etenstijd afgestoken waardoor we onze hond al vroeg 
moest verdoven en toen we rond 01:00 naar bed gingen konden we niet slapen 
door het geluid van de resterende knallen. 

• Honden 

• Hoor toch geregeld buiten de toegestane tijden geknal 

• Ik ben altijd vroeg op en 's avonds vroeg moe. Als ik oud op nieuw wil volhouden, 
zal ik laat in de middag of vroeg in de avond even moeten slapen. Dat lukt dus 
niet, want er zijn altijd wel mensen die zich niet aan de tijden houden en 18.00 
vind ik ook vroeg. 

• Ik ben astmatisch dus misschien ben ik niet zo representatief, maar heb altijd last 
van m’n longen en er zijn altijd kids die t grappig vinden expres super harde 
knallen af laten gaan of vuurwerk gericht afstekend. Was ook dit jaar weer. 
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• Ik ben blij dat wij geen hond of kat meer hebben. Bij iedere knal schrikken ze 
enorm. Ze zijn de hele dag uit hun doen, uitlaten kan eigenlijk zelfs niet. 
Ik kan me voorstellen dat mensen, die een oorlog meegemaakt hebben, dat 
geknal verschrikkelijk vinden. Je kunt dat zowel mens als dier niet aandoen. 

• Ik ben meerdere keren bang geweest dat het plat dak van mijn huis in brand 
vloog 

• Ik heb astma en er was veel mist. Dus kan ik niet naar buiten. 

• Ik heb een hond die er op reageert, het harde geknal althans 

• Ik heb een hond en die heeft er last van. 

• Ik heb een papegaaitje dat daar soms erg van schrikt 

• Ik heb vanaf 2e Kerstdag al kalvuurwerk gehoord. 

• Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die name van het vele en harde geknal 
voor en na de 31e december last hebben.  
Zelf ondervind ik daar nauwelijks last van. 

• Ik kon niet eens mijn honden uitlaten rond 22 uur omdat er maar geknal bleef. 
Noodgedwongen de honden, waarvan 1 best wel angstig was door het geknal in 
eigen tuin hun behoefte moeten laten doen. Niet leuk. 

• Ik persoonlijk niet, onze paarden wel! Dit mede omdat er buiten de toegestane 
uren geknakt wordt. 

• Ik schrik me vaak kapot en dan die stank in de nieuwjaarsnacht.....arm milieu 

• Ik stoor me aan en schrik van de enorme bomslagen, word steeds erger. 

• Ik vind dat er veel te veel rommel blijft liggen. 

• Ik woon in een stiltegebied waar weinig gebeurt. 

• Ik woon in het veld , daar is voor het eerst door de jeugd een prullenbak kapot 
gemaakt door sterk vuurwerk 

• Ik woon zeer afgelegen dus valt mee maar juist jongeren komen dan ongezien in 
het veld vuurwerk afsteken 

• Ikzelf niet echt maar ik zag hier in de natuur de paniek van vogels. Afschuwelijk 

• In Asenray is voornamelijk siervuurwerk afgestoken en dat is prachtig maar de 
rook en de stank zijn slecht voor mensen en dier en milieu. 

• In cellostraat gooide iemand vanuit zn huis zo op wandel pap levens gevaarlijk 
heb dat kind aangesproken dat het niet kan en dat het niet mag maar fan krijg je 
een grote mond 

• In de avond nog door de stad fietsen is niet fijn. Er werd knalvuurwerk voor me 
op straat gegooid. 

• In onze straat was het beduidend rustiger dan voorgaande jaren met de 
jaarwisseling. Wel de weken vooraf steeds kanons knallen te horen. 

• Ja van zwaar vuurwerk maar dat is al illegaal. 

• Ja,want ik ben o.a. COPD-patient. 

• Jaarwisseling viel mee,maar de dagen zeg maar bijna maand van te voren was 
niet normaal 

• Jammer genoeg is het niet alleen met de jaarwisseling, ook gedurende het jaar 
worden er complete vuurwerkbommen afgestoken in de groenvoorziening achter 
ons huis. 

• Je stelt je in op hetgeen ieder jaar nu eenmaal plaatsvindt. We laten ons 
oud/nieuw plezier niet afnemen door de herriepen de rook. We genieten ook 
best wel van het mooie siervuurwerk en gaan daarvoor naar buiten. 

• Jeugd die in oktober al begon en nu half januari nog niet klaar is. 

• Joe schrikt steeds  op van die knallen ook de dieren 

• Kan pas later gaan slapen 

• Keiharde knallen onder mijn slaapkamerraam om half 3 s nachts toen we al in 
bed lagen te slapen. 
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• Kinderen gooien vuurwerk op de straat als je langs loopt. 

• Kinderen moeten op de basisschool leren wat door de beugel kan,maar zelfs daar 
worden normen en waarden niet meer serieus genomen. 

• Kinderen van nog geen 10 met vuurwerk over straat en knallen waar honden in 
de buurt zijn 

• Kleine kinderen tussen 10 en 15 jaar die niet weten wat ze doen en daarmee 
overlast veroorzaken. 

• Kruitresten op mijn auto en vuurwerkresten in min tuin 

• Maar alleen van illegaal afgestoken vuurwerk 

• Maar die keren waren wél erg vervelend! 

• Maar ik was al vanaf 18.00u bij vrienden in eindhoven 

• Meer door de hond die dan begint te blaffen omdat ze al dagen van te voren 
beginnen. 

• Meer last van vuurwerk buiten de reguliere verkoopdagen. Vuurwerk is dus 
afkomstig van buiten nl. 

• Meer overlast van knalvuurwerk die buiten de afgesproken tijden afgestoken 
werd. 

• Meerdere malen geschrokken van vuurwerk afgestoken voor oud en nieuw en 
mensen die roekeloos afsteken 

• Met name de dagen voor oudjaarsavond 

• Met name zwaar knalvuurwerk de weken voor 31 dec. Moet dus illegaal 
vuurwerk zijn geweest omdat de vuurwekwinkels nog lang niet openbaren 

• Midden in de nacht afsteken van knalvuurwerk 

• Mijn hond had er heel veel last van. Ook niet alleen op 31 december, maar al 
dagen daarvoor. 

• Mijn hond vind vooral de knallen en scherpe geluiden niet prettig ( ze is niet echt 
bang, maar leuk is anders voor haar) hierdoor kan ik haar niet alleen laten en ben 
dus beperkt in mijn doen bij de jaarwisseling!  Maar dat moet ik maar over 
hebben, voor mijn hond wel, aar voor de "fun" van andere is het wel een last!! 

• Mijn huisdieren zijn normaal niet bang maar mijn hond werd toch nerveus dit jaar 
en had zelfs binnengeplast. Je durft je dier gewoon niet meer uit te laten. Ook al 
zijn ze niet bang, ze worden het makkelijk. Ook geloof ik dat er gemeentelijke 
spullen zijn opgeblazen oa een prullebak(deze dingen gebeuren ieder jaar). 

• Mijn vrouw vond oudejaarsavond echt ontzettend vervelend vanwege het vele 
vuurwerk. Ikzelf had niet direct last van het het vuurwerk, maar de sfeer werd er 
niet beter op, dus indirect wel. 

• Niét tijdens de jaarwisseling maar wel in de periode daarvoor en daarna. Vooral 
stevige klappen in de nacht zijn ergerlijk 

• Omdat het dit jaar extreem veel vuurwerk was de gehele avond en gedeeltelijk 
overdag 

• Omdat wij elk jaar oudejaarsavond buitenshuis vieren is er altijd weer de 
uitdaging om met onze auto een route naar ons huis in de binnenstad te vinden 
zonder onder vuur te worden genomen. 

• Onze buren steken ver voor het nieuwe jaar vuurwerk af en dat is zeer hinderlijk. 

• Onze hond was heel bang en het duurde ook wel tot 2 uur s'nachts 

• Onze katten hebben er last van. Af en toe waren de slagen wel erg extreem. 

• Op 2 januari werd zelfs nog vuurwerk afgelaten, 

• Op de dag zelf was ik er niet, maar het begint al weken van tevoren, met name 's 
nachts, en ook na 1 januari, afgelopen weekend weer 

• Op de dagen ervoor en erna 

• Op de hei in Neeritter wordt elk jaar met carbit gescchoten. Mega veel geluids 
overlast voor mensen, honden en paarden 
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• Overdag werd er af en toe wat knalvuurwerk afgestoken. 's Avonds was ik niet 
thuis. 

• Overlast van zwaar (waarschijnlijk illegaal) vuurwerk 

• Regelmatig is er vuurwerk afgestoken in mijn wijk, meestal viel de overlast mee. 
Een dag voelde ik de vloer echter trillen omdat er een aantal vuurwerkbommen 
werden afgestoken. 

• Resten van vuurwerk op stoep, afgestoken door overburen. 

• Ruim (dagen) voor jaarwisseling werd er al veel vuurwerk (knallen) afgestoken. 

• Siervuurwerk vind ik mooi, maar knalvuurwerk (dat alleen bedoeld is om kabaal 
te maken) mogen ze wat mij betreft verbieden 

• Soms extreem hard knalvuurwerk. 

• Soms knallen, alsof er een bom viel.Gelukkig kon ik binnen blijven, ben 
longpatient, zou anders geen lucht meer krijgen.  Maar door al het geknal zag ik 
door het venster alleen maar rook. Volgende dagen en 's nachts van die idioten 
die dan nog dingen afsteken. Of een rotje gooien achter lopende oude mensen, 
die zich kapot schrikken.Dat zag ik door mijn raam. 

• Sta 

• Super harde knallen 

• Te harde knallen van illegaal vuurwerk en af en toe wat lichtere knallen. Met 
name nog enkele keren lang na 02.00 uur. 
Maar met te lange tussenpozen, dus dan heeft het weinig zin om handhaving 
hierover te bellen. Temeer daar niet precies duidelijk was waar het vandaan 
kwam en "in de buurt" is nogal een rekbaar begrip. 

• Te zwaar vuurwerk 

• Teveel  knalvuurwerk. 

• Tijdens de jaarwisseling geen overlast. Vooral het luidde knalvuurwerk dat al 
weken voor de jaarwisseling nog na de jaarwisseling wordt afgestoken is 
vervelend; in het bijzonder voor alle dieren die buiten of binnen leven. 

• Tijdens het fietsen, in de tijd dat vuurwerk afgestoken mocht worden, was het 
gevaarlijk en doordat het zo mistig was in de nacht zag je de resten van het 
vuurwerk niet tijdig liggen. De vierkante dozen zorgde voor gevaar. 

• Tijdens het uitlaten van de hond. 

• Tijdens uitlaten hond 

• Tijdstip van afsteken te vroeg. 

• Toegegeven, dit jaar een STUK minder dan andere jaren. 

• Troep wordt niet opgeruimd. 

• Vaak avonden van tevoren rond 23 uur zwaar vuurwerk gehoord en er erg van 
geschrokken 

• Van afsteken vuurwerk, zware vuurwerk dagen voor oud en nieuwe . Maar politie 
nog nooit gezien in onze buurt , meer boa's  undercover. 

• Van siervuurwerk rond 24.00 uur had ik persoonlijk geen last. Het waren met 
name de enorme, zware knallen waar ik last van had. Daar schrok ik telkens van 
en het deed de ramen van ons huis gewoon trillen. Het was in onze straat maar 
het leek alsof het in onze tuin gebeurde. Onze hond (een waakhond) ging bij elke 
(zware) knal tekeer als een gek. Hij is niet bang maar wel ontzettend boos en hij 
zou het liefst naar buiten gaan om diegene die dat doet te kunnen aanpakken. 
Dus ook voor de hond zeker niet fijn. 

• Veel grote knallen onder de hoge brug in Maastricht 

• Veel knalvuurwerk buiten de tijd dat er mag afgestoken worden 

• Veel rommel in de tuin. 

• Veel te zwaar illegaal knalvuurwerk. 

• Veel troep in tuin en op de stoep 
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• Veel zwaar knalvuurwerk in Wessem 

• Veel zwaar vuurwerk 

• Vind het vervelend dat al een week van te voren knal vuurwerk wordt af 
gestoken waarbij de ruiten van je woning bijna kapot springen. 

• Voor de dieren stoppen sommigeniet 

• Voor en na de ingestelde tijd werdt er veel afgestoken. Hierdoor waren veel 
huisdieren van slag. 

• Voor mezelf wel meegevallen maar voor de hond was het dagenlang een 
verschrikking. Durfde miet meer naar buiten 

• Voor ons huis, hond was helemaal in paniek 

• Voor sommige mensen gelden geen regels/afspraken. 

• Vooral buiten tijden dat het mag 

• Vooral de dagen voor oud en nieuw. 

• Vooral de hond had er last van. Maar goed, niet onoverkoombaar. 

• Vooral ervoor..... 

• Vooral keiharde knallen waardoor de ramen zelfs trilden. 

• Vooral knal vuurwerk. Dit gaf stress bij onze katten. 
En voor onszelf af en schrik als het dichtbij is. 

• Vooral last gezien het buiten de tijden word afgestoken dat het mag. 
En sommige zijn echt behoorlijke knallen 

• Vooral onze kat was erg bang, 

• Vooral overlastgevend er voor. En zeker voor de hond. Belachelijk harde knallen 
zomaar in de avond en nacht 

• Vooral van de enorme knallen (niet de gewone knallen)! 

• Vreselijk harde knallen, met een heel erg hard. Alle senioren in onze buur 
(Molenhoek) werden hier wakker van. 

• Vuurwerk in rioolputten gooien is bijzonder irritant. 
Ook het opblazen van postbussen en prullenbakken heeft niets met de 
eindejaarsviering te maken en kost ons enkel gemeenschapsgeld. 

• Vuurwerk werd  de hele dag afgestoken en ook nog dagen erna! 

• Vuurwerkresten op auto en op afdak 

• Waarschijnlijk illegaal zeer hard knalvuurwerk, zoals cobra's. 

• Wanneer mensen zich aan de afsteektijden houden en er geen knalvuurwerk 
meer afgestoken mag worden, is het voor ons (en onze hond) goed te doen. Door 
knalvuurwerk is bij ons voor de deur een prullenbak opgeblazen. 

• Waren op 31 december niet thuis ( we vluchten altijd voor het vuurwerk)   wel 
overdag  knalvuurwerk      
doen  ieder jaar de honden naar een pension om ze te ontzien 

• Was dit jaar niet de hele jaarwisseling thuis. 

• Was op dit tijdstip niet thuis, was aan het werk in  ziekenhuis 
Van te voren wel al hinder van het carbit schieten in de buurt. Ook enorm 
dreunend geluid 

• Wat ik al eerder vermelde het begint s' morgen al  met knallen 

• Wat zware knallen zo nu en dan 

• We is dit jaar minder vuurwerk in onze buurt afgestoken 

• We wonen in de omgeving van het sportlandgoed, daar wordt al vanaf begin 
december flink geknald. Maar aan de andere kant, beter daar, dan in de 
woonwijken. (2x) 

• We zijn voor de jaarwisseling gevlucht. En toch ook is voorafgaand en dagen later 
nog steeds vuurwerk afgestoken. De rommel die we na thuiskomst aantroffen is 
triest 
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• Weken van te voren werd er al geknald, vooral hele harde slagen midden in de 
nacht(niet normaal zoiets) 

• WEKEN VOOR EN EEN WEEK  na de jaarwisseling werd er vuurwerk afgestoken. 
ook in de ochtend van oudjaar. ik heb nergens gezien dat er gecontroleerd werd, 
ik heb ook nergens een nummer gezien wat je zou kunnen bellen zodra je 
vuurwerkknallen hoort.!!!!! 

• Wekenlang knalvuurwerk 

• Wij hebben een hond die heel erg bang is voor vuurwerk ,dit jaar viel het 
voortijdig afsteken van vuurwerk mee,ik vind vuurwerk prima maar het liefst 
tussen 22.00 en 1.00 uur 

• Wijzelf valt mee maar de in de dierenwei tegenover ons is het een complete 
chaos. De herten en geiten gaan de hele dag tekeer in de wei. Maar goed dat er 
een degelijke afrastering is, anders was het ieder jaar prijs met loslopende herten 
en geiten. 

• Wijzig zuurstof 

• Zodra het donker is kun je niet meer lopend over straat 

• Zwaar knalwerk 's nacht na half 3 

• Zwaar vuurwerk illigaal 
 

Ja, veel • ‘ s vonds en ‘ snachts vanaf oktober tot ver in januari harde  bomachtige knallen. 
Een hond die hierdoor vuurwerkangst heeft gekregen  en  niet naar buiten durft 
en zijn behoefte niet doet. Vuurwerkrommel welke niet wordt opgeruimd 

• 14 dagen voor de jaarwisseling is er al vuurwerk. Handhaving is ver te zoeken 

• 2 dagen constant knalvuurwerk en asociaal en dreigend gedrag als men er iets 
van zegt. 

• 2 jaar geleden werd gewoon meteen naast koeienstal vuurwerk afgestoken. Na 
overleg gaat de buurman elders afsteken. Dit jaar ging de fles om van een andere 
buurman. We stonden 100m vandaan, maar de vuurpijl kwam 1,5 meter naast 
ons... kinderen hebben nu trauma. 

• Afsteken knallers ging door tot 5 januari 

• Afsteken vuurwerk buiten de gestelde uren 

• Al dagen van te voren niet meer normaal met de hond kunnen wandelen. Jeugd 
vond het ‘leuk’ om vuurwerk richting de hond te gooien om dan te zien hoeveel 
moeite de baas had de hond weer een beetje onder controle te krijgen. De hond 
is nu nog bang om naar buiten te gaan. Met mijn astma was het ook een drama. 
Oudjaarsavond ondanks alle ramen en deuren dicht toch de vuurwerk troep 
binnen met als gevolg zware ademnood 

• Al dagen van te voren werd vuurwerk afgestoken 

• Al dagen vooraf of op de meest idiote tijdstippen erg harde klappen 

• Al dat geknal is slecht voor mens en dier en zeker die onverwachte harde knallen, 
weg ermee. 

• Al ervoor. Jochies van de tienerleeftijd liepen in groepjes al knalvuurwerk af te 
schieten. Tijdens de tijden zelf werd er op veel plekken in de buurt al vuurwerk 
afgestoken. Wij zaten thuis met een zeer nerveuze kat, een beestje dat drie 
dagen van slag af is geweest en dat zelfs niet meer naar buiten durfde en van de 
stress in de woonkamer had gepoept en geplast. En dat voor een kat een van de 
meest propere dieren die we kennen. Daar kunnen we als mensen nog iets van 
leren. 

• Al heel vroeg in december veel knalvuurwerk 

• Al in november hoorde je vuurwerk en de maand dec was verschrikkelijk 

• Al lang voor 31 december wordt vuurwerk afgestoken. Ook op feestjes en bij 
andere gelegenheden. Overlast van illegaal vuurwerk 
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• Al ruim 2 weken voor de jaarwisseling 

• Al sinds november dagelijks veel overlasr, veel stress en onrust voor de honden 
(kennel) 

• Al vanaf november en nu nog af en toe knallen 

• Al weken ervoor wordt vuurwerk afgestoken. Het wordt vanuit flats naar buiten 
gegooid. Afval die niet wordt opgeruimd. Parkeerplekken afzetten om daar de 
gehele avond vuurwerk af te steken. 

• Al weken van te voren kan er niet gewandeld worden met de honden. Harde 
knallen (dit zijn echtvgeen rotjes meer) en er wordt zelfs met vuurwerk naar 
mens en dier gegooid. Daarbij hebben we 2 paarden die wekenlang opgedraaid 
zijn 

• Al weken van te voren veel hard knalvuurwer 

• Als door de druk van zwaar vuurwerk het autoarlarm afgaat  en de hele voor en 
achter tuin en de daken vol liggen, is dit genoeg overlast. (2x) 

• Als ik moet werken : levens gevaarlijk , want sommigen vinden het “leuk” om 
rotjes naar je auto te gooien. Naar Londen “gevlucht” waar wel de gereguleerde 
vuurwerk wordt aangestoken. Trouwens, zoal Saskia Noort onlangs schreef: deze 
“traditie” is niet meer van deze veranderden tijden. 

• Als je last hebt van astma ligt het antwoord voor de hand. 

• Angstige honden en last van de luchtwegen 

• Atemproblemen, s morgens vuile straat en stoep 

• Auto vol met vuurwerk en roet, 
Bijna brand kunnen blussen in de straat door een zgn cakebox naast huis van de 
buren, hond is dagen doodsbang 

• Avonden van te voren werd er al vuurwerk afgestoken. 

• Bange huisdieren, veel afval op straat en afval in mijn eigen tuin gevonden. 

• Begon al in oktober dat geknal en.savonds geen minuut rust om je honden uit te 
laten absurd 

• Begon half november en afgelopen weekend (11 en 12 januari) nog steeds!! 

• Ben bewust binnen gebleven en alle kieren dicht gelegd om zoveel mogelijk lucht 
buiten te houden 

• Ben n fietser en maak dan regelmatig mee dat jongeren met net aangestoken 
,knallend vuurwerk gooien en kijken hoe de schrikreactie is. 

• Bep.mensen in de buurt menen t te moeten afschieten dat je de hele achter-en 
voortuin vol hebt liggen. Plus ze steken t richting de auto af waardoor ie helemaal 
onder zat. 

• Bewoners kwamen bij ons afsteken en ruimde de rommel niet op. 

• Bij de paarden de wei ernaast zijn ze over het hek geklomen en naast mijn 
paarden afgestoken die in paniek waren de buren naast mijn buurman hebben 
vlak voor mijn huis waar 2 doodsbange honden zitten afgestoken dat ze helemaal 
in paniek raakte 

• Bij de parkeerplaats van Aldi word weken van tevoren al dagelijks vuurwerk 
afgestoken 

• Bij laatste jaarwisseling rommel van anderen kunnen vegen op eigen erf. Bij de 
voorlaatste jaarwisseling schade aan terrasoverkapping opgelopen voor €400. 

• Bomachtige knallers buiten de afsteektijsen 

• Boven reeds vermeld, een huis dat trilt in de fundering, foto's die van de kast 
afvallen en buiten geen hand voor ogen meer te zien! 

• Brand plekken op auto en terras meubilair 

• Brandplekken op de sectionaalpoort door het vuurwerk van buurtbewoners 
doorzeef zwaar knalvuurwerk en siervuurwerkpotten! 

• Brandplekken op voertuigen en kozijnen 
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• Buiten afsteek tijden veel vuurwerk 
Afgestoken met harde knallen, dagen ervoor en dagen erna. De knallen waren zo 
erg dat ramen trilde. Dieren zo bang dat ze niet plassen of poepen voor 24 uur. 

• Buiten de tijden afsteken, te hard (illegaal) vuurwerk., rommel op de straat ook 
hier mag een boete tegenoverstaand indien de gemeente er blij blijft om 
vuurwerk toe te staan. 

• Buiten de toegestane tijden. 

• Buiten de toegestane tijdzone werd er vuurwerk afgestoken. Wij hebben een 
hond die we niet kunnen uitlaten ivm het geknal. Veel rotzooi op straat. Slechte 
luchtkwaliteit. 

• Constant afsteken van vuurwerk vanaf 18u00.. (Al was ook al van te voren 
vuurwerk te horen). Ook de zwaarte van het vuurwerk was erg storend! 

• Dagen achter elkaar geluidsoverlast en angstige dieren.Het heeft niets meer te 
maken met leuk vuurwerk afsteken maar is gewoon een vrijbrief geworden voor 
asociaal gedrag. 

• Dagen van te voren al overlast en politie zie je nergens die hebben andere dingen 
te doen begrijpelijk ook 

• Dagen voor en zelfs 4 dagen na nieuwjaar werd nog knalvuurwerk afgeschoten en 
de enorme troep op straat laten ze gewoon liggen. 

• Dagen zelf weken vooraf werd al op Kerkrade-West/Terwinselen vuurwerk 
afgestoken. Vaak midden in de nacht (04.00 uur!!) Voor hondenbezitters 
betekent dat constant stress bij hun dieren. Zelfs hondenuitlaatplaatsen zijn voor 
deze raddraaiers niet heilig. Vuurpijlen vliegen langs geparkeerde auto's en zwaar 
vuurwerk wordt in carports gegooid. 

• De buren begonnen rond 17.30 tm 3 uur in de nacht. 

• De dag van oud jaar, waren er bij ons achterom al vanaf 16.00 uur tot en met 
eerste nieuwjaarsdag 15.00 's middags flinke vuurwerk knallen. Waarbij op de 
parkeer plaats van het kerkhof een container werd vernield. 

• De drie voorafgaande nachten op 31dec werd er meermaals knalvuurwerk op de 
Vauwerhof afgestoken. 

• De hele avond door flinke knallen en de weken ervoor ook al veel overlast gehad. 
Het siervuurwerk is ook niet het grootste probleem, het is voornamelijk het 
illegale knalvuurwerk. Klonk soms alsof er oorlog was zo hard en zwaar. 

• De hele avond door geknal! Zou beter zijn alleen om 00.00 uut 

• De hele avond en een heel groot deel van de nacht 

• De hele dag hoor je ze knallen je durf er niks van te zeggen grote mond 

• De hele dag knallen en in de middag met carbid geschoten 

• De hele dag werd afgestoken. Voor huisdieren is dit een crime. 

• De hele dag werd er vuurwerk afgestoken. ook nog dagen en weken erna. 

• De hele maand december heb ik in de avond geen fatsoenlijke wandeling met de 
hond kunnen maken. 

• De hond was angstig en wild 

• De huisdieren hadden veel last. (19x) 

• De jeugd globaal vanaf 12 jaar begint al een week van tevoren. Niemand kijkt er 
naar om en handhaven Ho maar..Geen capaciteit. 
Boete is veel de laag gewoon onmiddellijk 250 euro boete. Is het zo afgelopen. 

• De keiharde knallen beginnen al begin december 

• De knallen waren veel te hard. Carbid actief knallen 

• De kwalijke dampen bleven wel, bij cara patienten is dit niet echt fijn heel erg 
lang rond mijn woning hangen 

• De overlast begon eind november. Er wordt op dit moment nog steeds ieder 
morgen rond 8 uur door  naar Belgie fietsende schooljeugd vuurwerk gegooid. 
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• De overlast is voornamelijk voor de jaarwisseling begonnen. Begin december al. 
En het was niet beperkt tot vuurwerk maar ook zware "bommen" werden 
ontstoken. 

• De rotzooi van anderen en ook nog brandend vuur lag s,morgens voor ons huis. 

• De ruit in de loopdeur van de garage stuk door de harde knallen 

• De troep achteraf op straat blijft irritant 

• De troep die achterblijft en de smerige lucht. 

• De troep die uit de lucht op mijn auto terecht gekomen is. Vooral last dat de 
ruiten zijn slecht schoon te krijgen zijn 

• Dir snoeiharde knallen. Vinden dieren echt niet leuk. Mijn hond had geen last tot 
sie snoeiharde knal om 21:30 uur..... 

• Direct dichte mist en slechte luchtkwaliteit 

• Door buren die afstaken veel harde knallen en rook 

• Door de mist bleef de stank nog veel langer hangen dan anders. Mijn vrouw heeft 
COPD en had aantoonbaar meer last met ademhalen tijdens onze 
ochtendwandeling op 1 januari 

• Door harde knallen behoorlijk schrikken. Hond ontzettend bang. Vuurwerk komt 
op auto terecht. Gelukkig geen schade. 

• Door het knalvuurwerk een zeer bange huisdieren en rommel in de tuin in wij 
dan weer mogen opruimen. 

• Een buurman heeft tot 2:30 knalvuurwerk afgestoken, en de volgende dag 
hebben wij ook vuurwerkrestjes op de auto gevonden. Wij zijn dan door de 
wasstraat gereden. 

• Een dag werk om de rommel van anderen op te ruimen. Eer we met de auto weg 
konden, moest hij eerst gewassen worden ( in de regen) om de papier- en 
kruisresten er af te vegen. 

• Een schande 

• Een straat verder bijna continu geknal en vuurwerk van 18.00 uur tot 2.00 uur, 
met knallen zo hard dat ik een paar honderd meter verderop in huis met 
dubbelglas regelmatig dopoudejaarsavond de tv harder moet zetten om te 
kunnen verstaan. Dit moet toch wel illegaal vuurwerk geweest zijn, knallen zijn zo 
hard, gewoon oorlog, bomontploffingen. Niet normaal meer. Enkele 
straatbewoners hebben deze mensen aangesproken, maar morgen slechts een 
brutale mond terug. Politie bellen heeft op dat momenteel effect. Op die tijden 
mag je afsteken en politie komt pas als er echt ongelukken gebeuren, maar niet 
hiervoor. slechts geluidsoverlast die niet aan te tonen is. En asociaal gedrag, maar 
ja in deze nacht mag alles. 

• Een van onze merries heeft verworpen (dood veulen) direct na de jaarwisseling. 
Grote kans dat dit door de schrik kwam. Vreselijk veel knal vuurwerk. 

• Eerder begonnen, zware knallen. 

• Elke avond als ik met mijn hond wandelde was het raak. De jeugd lachte mij uit 
toen ik iets zei. 

• En ben 1 week naar buitenland gevlucht vanwege het vuurwerk (2x) 

• En ook de weken ervoor. Het gaat niet alleen om die ene avond. Er is wekenlang 
vuurwerk afgestoken on de gemeente Stein. 

• Enorm harde knallen vanaf de datum dat het vuurwerk in de verkoop gaat tot 
enkele dagen na 1 januari. Het hoogtepunt lag van 31 december 14:00 uur tot 1 
januari 04:00 uur. 

• Enorm harde knallen. Ook overdag al. 

• Enorm lawaai en last de slechte lucht, geschrokken van de berichten over 
mensen die gewond raken en aangevallen werden, zorgen over de kinderen, 
buren die aangaven dat hun huisdier er last van had. 
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• Er is meer zwaar en illegaal vuurwerk afgestoken dan andere jaren. Meer zelfs 
dan consumentenvuurwerk zeggen deskundigen. Enschede is daardoor erg 
dichtbij want het spul moet ook ergen opgeslagen zijn geweest. 

• Er is prachtig vuurwerk afgestoken, ook van genoten. Maar er zijn groepen 
jongeren die het vuurwerk anders gebruiken. Zoals eerder al aangegeven, 

• Er is tijdens een wandeling, een zware vuurwerk bom naar ons gegooid. 

• Er waren plaatsen waar vuurwerk werd aan en af gestoken dat het zo onveilig 
was  en ik niet graag met een voertuig er langs zal rijden maar dit was ook 
onmogelijk leven gevaarlijk  het voertuig zou bij langs rijden in brand kunnen 
vliegen 

• Er was alleen maar knalvuurwerk nabij de skatebaan. 

• Er was de hele dag geknal, mijn hond wist niet waar hij binnen een verstopplekje 
moest vinden en bleef aan het kwijlen 

• Er was ook een demonstratie  carbid schieten s middags , 3 uur lang 
oorverdovende knallen. 

• Er was schijnbaar een elektriciteitskas geraakt zodat wij geen electra hadden dus 
ook geen televisie . En een geluk dat wij nog een seniorentelefoon hadden zodat 
wij in nood konden bellen. Want de gewone telefoon en computer lag allemaal 
stil. De volgende middag 1 januari 2020 hadden wij pas weer contact met dank 
aan de monteur van Ziggo. 

• Er was veel overlast van harde knallen. 

• Er werd al dagen van te voren zwaar vuurwerk afgestoken. 

• Er werd al dagen vuurwerk afgestoken vooral rotjes waar je iedere keer van 
schrikt. 

• Er werd al einde november vuurwerk afgestoken, zelfs 's avonds laat. Dit vaak 
dagen lang. 

• Er werd al weken van te voren vuurwerk afgestoken. 

• Er werd een week voor de jaarwisseling al vuurwerk afgestoken.  
De resten werden niet door de “afstekers” opgeruimd. 

• Er werd hier overal geknald ik kon mijn dieren niet uitlaten ben met auto naar 
België gereden daar gedragen ze zich wel fatsoenlijk 

• Er werd in de buurt hier regelmatig midden in de nacht zeer zwaar knalvuurwerk 
afgeschoten... al ruim een week voor jaarwisseling. Zaten regelmatig rechtop in 
bed van schrik ervan 

• Er werd in de dagen voor oud en nieuw meer vuurwerk afgestoken dan het jaar 
ervoor. Het was deze jaarwisseling niet merkbaar dat er pas vanaf 31 december 
te 18 uur afgestoken mocht worden. De vorige jaarwisseling was dat wel in 
positieve zin merkbaar (vooral bij het uitlaten van huisdieren). 

• Er werd met zeer gevaarlijk Pools en Belgisch knalvuurwerk naar mensen en 
dieren gegooid door jongeren en ouders. Ook veel vernielingen zijn aangericht 

• Er werd ruim voor het aangegeven tijdstip zwaar vuurwerk gebruikt, en de 
nieuwjaarsdag en de dag erna. 

• Er werd zeer veel vuurwerk afgestoken alle soorten vlogen tegen ramen en rond 
ons huis.En dan die enorme knallen.We hebben tijdens jaarwisseling geen minuut 
genoten.We hebben 2 dagen buiten rotzooi van andere opgeruimd en nog steeds 
ligt er troep.Autos extra moeten poetsen ,platen op serre en carport extra 
moeten poetsen.Nee voor ons hoeft het niet meer. 

• Er werdt zeker al vanaf begin december rond 22.00 uur vuurwerkbommen 
gebruikt 

• Er wordt al dagen van tevoren begonnen met kanllen het is niet zozeer 
siervuurwerk 
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• Er wordt al maanden voor 31-12 vuurwerk afgeschoten. Daarbij gaat het om zeer 
harde knallen. Er wordt niet gehandhaafd! 

• Er wordt dagen tevoren al vuurwerk afgestoken en tot op de dag van vandaag 
nog steeds. 

• Er wordt in de dagen rondom de jaarwisseling en vrij veel vuurwerk afgestoken 
en ook na 2.00u zijn er nog en aantal harde knallen. 

• Er wordt nu al vanaf half november regelmatig vuurwerk afgestoken, zelfs om 3 
uur 's nachts! Vaak bij het spoor. Zelf nu nog, half januari. Het betreft duidelijk 
geen siervuurwerk, maar zeer zwaar knalvuurwerk. Veel honden slaan dan gelijk 
aan en zijn compleet van slag. Er moet toch genoeg capaciteit zijn om dit in te 
dammen? 

• Er wordt weken lang vuurwerk aangestoken. 

• Er zaten behoorlijke knallen bij, alles trilde in huis. 

• Extreem veel vaak al 3 mnd van te voren van ochtend tot laat in avond zelfs nacht 

• Gaat langer door dan 0200u en de “afstekers” laten hun rommel gewoon liggen. 

• Gaat niet over jaarwisseling, maar over weken/maanden ervoor en erna. 
Wekenlang met erg bange hond moeten rondlopen. Beest is niet bang voor 
onweer of normaal vuurwerk, maar deze knallen zijn in half Roermond hoorbaar 
en maken hond erg zenuwachtig. 

• Gedurende 14 dagen voorafgaand aan oudjaar veel knalvuurwek afgestoken in de 
openbare ruimte zonder dat er sprake was van handhaving. 

• Geluidsoverlast en afval en rommel op onze stoep en oprit, die niet werd 
opgeruimd. 
Veel stank en rook. 

• Genot van vuurwerk kan ook door niet zelf deel te nemen maar een lokaal door 
de overheid gehouden vuurwerkshow te bezoeken dit bied alleen maar 
voordelen behalve de kosten. 

• Gezien mijn astma 

• Groepjes jongeren die door de straten lopen 

• Handhaven is moeilijk volgens mij. 

• Harde bommen ook in de nacht. Mijn hond durfde amper naar buiten 

• Harde knallen schrikken en herstel schlegt voor de dieren krijg m8jn honden niet 
meer na buiten 

• Harde knallen tot in de nachtelijke uren en buiten de toegestane tijd 

• Heb COPD en blijf binnen, lucht buiten is verpest. 

• Hebben weken van tevoren en dagen erna geknald. Mijn huisdieren zijn dan 
helemaal van streek. 

• Heel hard vuurwerk en heel vroeg en heel lang knallen. 

• Heel veel dronken jeugd en er werd zelfs een boompje in brand gestoken,hebben 
bewoners gelukkig kunnen blussen. 
De rotzooi in onze straat was enorm, en het werd grotendeels ook nog niet 
opgeruimd! 

• Heel veel rookontwikkeling en door mist en geen wind is de verontreiniging echt 
heel lang blijven hangen. Ik ben astma patiënt en ben dus mooi 24 uur 
binnengebleven. 

• Heel veel zware " bommemn " 

• Heel veel! Niemand controleert of mensen 'slechts' 25 kilo kopen. Waarschijnlijk 
knallen ze het op om vervolgens weer te gaan kopen. Er is geen enkele controle 
hierop. Vroeger mocht je 2 kilo hebben.... 

• Hele jaar door veel knallen. Vanaf de fietsbrug en bij de containers bij de 
voetbalclub op de parkeerplaats. 

• Hele maand december geknal en hard! 
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• Hele tuin, en dak vol met snippers van het vuurwerk 

• Herhaalde malen zeer zware vuurwerkbommen die zeker zwaarder waren dan 
het legaal vuurwerk. 

• Het afsteken begint al dagen van te voren. Onze hond is er gewoon ziek van. Om 
12 uur 1 januari is het net oorlog. 

• Het begint al weken van te voren dat iedere avond en zelfs diep in de nacht 
klootzakken de hele wijk treiteren met knalvuurwerk. Bovendien worden zelfs de 
parken niet geschoond en hebben de daarin verblijvende dieren geen schijn van 
kans terwijl ze wel van de parken afhankelijk zijn om te kunnen schuilen en 
slapen. Daarnaast worden ieder jaar de prullenbakken opgeblazen die de 
gemeente steevast komt vernieuwen alsof het normaalste zaak van de wereld is, 
betaald van mijn belastinggeld! 

• Het begint nu al in Oktober. Ik ben niet snel bang of schrik niet snel. Maar van die 
illegale vuurwerkbommen schrik ik zelfs. 

• Het begon al begin december. 

• Het is geen vuurwerk meer, maar bommen. 

• Het is nu 13 januari en mijn hond reageert nog op zelfs autodeuren die dicht 
slaan 

• Het knallen begon al dagen eerder. Op oudejaarsavond leek het hier een 
oorlogsgebied, tot 5.00 in de ochtend van 1 januari !!! 

• Het leek af en toe wel of er bommen vielen zo hard werd er geknald 

• Het leek wel oorlog 

• Het leek wel oorlog bij mij met die harde knallen. 

• Het leek wel oorlog, zulke knallen 

• Het leek wel oorlog. 

• Het siervuurwerk is prachtig en acceptable. De "bommen"zijn niet acceptable. 

• Het vuurwerk was dit jaar wel zo zwaar, nog zwaarder dan de voorgaande jaren 
en dat was reeds heftig, onze ramen trilden en je voelde het als een aardbeving 
onder de vloer door!!! Daarbij is de hype dat ze vuurwerk naar jou of je 
viervoeter gooien, tis toch erg dat de dieren daar zo'n angst door krijgen!!! 
Daarbij is het afschieten nog niet eens beëindigd, nog steeds horen we knallen in 
onze wijk!!! Alle rotzooi wordt gewoon op straat achter gelaten precies daar 
waar het meest de lucht in gaat, ohhhh er kan zoveel beter!!!! 

• Het waren mensen die ergens anders woonden kwamen bij ons afsteken en de 
rommel lieten ze achter. Dozen vol. 

• Het was één grote mist na twaalven, heel slecht voor het milieu en mens en dier. 
Je kunt het toch niet maken om enerzijds vanwege de klimaatverandering boeren 
e.a. van alles op te leggen (wat overigens wel noodzakelijk zal zijn) en anderzijds 
wèl dat vuurwerk toe te staan. 
Ik ben zelf gelukkig geen longpatiënt, maar heb toch last van de 
vuurwerkdampen - ik blijf dan ook binnen. En voor dieren is het vuurwerk enorm 
beangstigend. 

• Het was onmogelijk om ongestoord met onze hond de straat op te gaan. 

• Het was véél erger dan andere jaren (Malberg) en begon vroeger en hield later 
op. 

• Het was zo’n zwaar knalvuurwerk dat het huis trilde. 

• Het zware vuurwerk de bommen, die zijn vreselijk. Voor dieren en mensen, 

• Hier is veel en lang vuurwerk afgestoken 

• Hier onder de brug over het Juliana kanaal hebben hebben ze de hele dag 
vuurwerk afgeschoten.Hier wonen heel veel oude mensen! 

• Hond die door geluidsoverlast gestrest was en zelf geluidsoverlast veroorzaakte 
door zijn geblaf 
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• Hond durft niet na buiten vanaf 10u tot de volgende ochtend. Moeten zelfs naast 
de hond slapen anders blijft hij om hulp vragen. 

• Hond, stank en mist. 

• Honden erg onrustig en veel knallen net alsof het oorlog was, geen fijn gevoel en 
kon pas na 1 uur naar bed want het blijf maar knallende 

• I.v.m. onze paarden en honden. 

• Ik als persoon niet, maar de dieren wel. Ik woont bij een dierenpark, diëten 
waten in paniek ook de vogels. 

• Ik bedoel hier met name de weken ervoor en erna 

• Ik ben 76 jaar en schrik me een hoedje het lijkt wel de taliban of afganistan 

• Ik ben overdag weg moeten gaan omdat er te hard knallend vuurwerk werd 
afgestoken! Het leek wel een oorlogsgebied in Schandelen! S avonds ben ik ivm 
de slechte licht in combi met mist de deur niet meer uit kunnen gaan ivm 
luchtweg klachten zoals benauwdheid door de kruitdampen. 

• Ik denk vooral de jeugd die dat leuk vind, maar de dieren niet 

• Ik durfde niet de straat op, ook niet met de auto. Dus werd sterk beperkt in mijn 
bewegingsvrijheid. En mijn kat werd er panisch van. 

• Ik ga al jaren nooit meer op stap met Oudjaar omdat mijn huisdieren erg bang 
zijn, te gek toch? De dagen daarna erg veel rommel op straat en angst dat er nog 
vuurwerk af gaat 

• Ik heb Astma en COPD en dat maakt dat ik absoluut niet naar buiten kan 
gedurende oudjaarsavond en nieuwjaarsnacht. Ik heb geen auto en kan mij dus 
niet afschermen van de roet- en fijnstofdeeltjes in de lucht. Om deze reden en 
ook voor mijn huisdier blijf ik alleen thuis.Verder is na nieuwjaarsnacht het aantal 
kleine vogels met de helft gereduceerd. 

• Ik heb een hond. Met de jaarwisseling die paar uur hij ik hem binnen en gaat het 
goed. Die 2/3 maanden van te voren kan je niet voorspellen wanneer er geknald 
wordt. 

• Ik heb huisdieren en ben tot diep in de nacht uit mijn slaap gehouden. Ik heb - 
door mijn zwakke gezondheid - hier nog enkele dagen last van gehad. 

• Ik heb schapen en die vliegen alle konden op door het vuurwerk 

• Ik kan door een aandoening niet tegen de harde knallen. Dat zorgt er in mijn lijf 
voor dat mijn spieren verkrampen en dat is onwijs pijnlijk. 

• Ik vind vuurwerp absoluut mooi. Maar er werd al vanaf eind november vuurwerk 
afgestoken. Onze hond wordt hier zeer onrustig van. Verschillende meldingen 
gedaan bij de politie echter geen handhaving gezien of ervaren 

• Ik was ergens anders en daar ging het vanaf 30-12 tot1ste januari door tot 14.00 
h. En niet met rotjes maar flinke bommen. Niet prettig voor mijn slaap . Na 
04.00h ingeslapenen om 08.00h begon het weer 

• Ik woon bij het Raadhuisplein, een plek waar altijd rotzooi wordt getrapt door 
jeugd, dus geldt dit ook voor het afschieten van zwaar vuurwerk met luide 
knallen waar ik van schrik . Ben bang dat ze het op mijn balkon gooien! 

• Ik woon in de oude kern, kort langs de straat...d.w.z alle vuurwerk ,,spat" zelfs 
tegen onze ramen. Van de laatste 5 jaar heb ik 2 jaar ons (dubbel) glas moeten 
laten vervangen. Dan praat ik alleen over de woonkamer, afmeting ± 4 mtr. X ± 
2.50 mtr. (3 delen).  KOSTEN ......!!!!!!!! Politie de laatste 5 jaar, 4 jaar gebeld, 1 
jaar gekomen, TE LAAT.... had geen zin meer !!!!!!! 

• Ik woon vlakbij het oude (deels afgebroken) ziekenhuis.. 
Héél veel jeugd heeft IN het gebouw vuurwerk afgestoken! 
Enorme knallen en trillende ramen tot gevolg. 
En dan heb ik het nog niet gehad over de schrik bij mijn hond met die enorme 
knallen! 
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• Illegaal vuurwerk door mijn buren 

• In de wijk Haanrade was een onverlaat al sinds medio oktober dagelijks doende 
met het afsteken van vuurwerk. 

• In Kerkrade waren ze al 6 weken van te voren bezig met vuurwerk 

• In Munstergeleen al voor de jaarwisseling in de nacht wakker geworden van forse 
knallen, niet normaal meer zoals de vuurwerkaanslag op Bakkerij bij Christel. 

• In nabijheid leek het oorlog 

• In november begon het al en zelds op 6 januari werd nig afgestoken hier 

• In oktober werd er al zwaar knalvuurwerk afgestoken. Mis hier in een digitaal 
meldpunt 

• In onze buurt wonen een aantal a-sociale, die zich noch aan de afsteektijden 
houden noch hun eigen rotzooi opruimen. 

• In paden achter de tuinen vuurwerk afsteken 

• In principe begon het de 29 december tot 2 januari. 

• Is de hele maand december vuur werk afgestoken nu ook nog 

• Ja vanaf 18.00 uur t/m 05.30 u zelf politie gebeld 

• Ja, s'middags werd er al behoorlijk geknald. 
Onze kat is erg bang voor de harde knallen. Ik vind het vervelend om haar alleen 
te laten. 

• Je kunt op sommige plaatsen niet meer normaal over straat lopen . Ik heb een 
hond die doodsbang is voor vuurwerk. Die krijg ik in die periode nauwelijks nog 
naar buiten om uitgelaten te worden (2x) 

• Je kunt s’avonds de hond niet meer uitlaten. Ivm knalvuurwerk. 

• Je schrikt je een ongeluk van de harde klappen. En geregeld vuurwerkafval 
moeten opruimen 

• Jeugd die rotjes over de muur gooien als je in Oolderveste over het fietspad aan 
het water wandelt. Op de parkeerplaats bij Tennisclub Maasniel ook irritant, op 
rijksweg van Herten naar roermond, regelmatig vuurpijltjes langs de auto zien 
vliegen. Kortom, ja heel vervelend 

• Jeugd houd zich niet aan afsteektijden 

• Jeugd, samen met ouders, die dagen van tevoren al aan het knallen waren. 
Rommel werd niet opgeruimd.  
Op Nieuwjaarsdag vind ik elk jaar veel plastic doppen en houten stokken van 
vuurpijlen. 

• Jongeren . 

• Karbiet schieten in de buurt en knallen in de fietstunnel(Neer) en het bosje daar 
nabij. Voor onze paarden is dit zeer vervelend! 

• Kinderen in de straat die zwaar vuurwerk afsteken. Als je ze aan spreekt hierop, 
krijg je een grote mond en scheldwoorden 

• Knal vuurwerk levert veel overlast op 

• Last van mijn luchtwegen en kleinkind (2 jr) wat bij ons logeerde werd huilend 
wakker van de harde knallen 

• Lawaai, lucht verontreiniging 

• Luchtkwaliteit zeer alecht. Ademhalingsproblemen 

• M.n jeugdigen gooiden vaak al fietsend(zodat ze er snel vandoor konden gaan) 
knalvuurwerk bewust richting mensen en dieren! 

• Maanden lang elke dag en zelfs midden in de nacht enorme knallen. Die mensen 
verpesten het voor zichzelf. Ik zou er minder moeite mee hebben met vuurwerk 
tijdens oud op nieuw als ik de rest van het jaar geen last zou hebben. Maar dan 
nog vind ik het zonde van het geld, milieu etc. 

• Maar dit betreft illegaal vuurwerk. 
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• Mensen gooien expres vuurwerk voor je huis neer terwijl ze weten dat er diere  
aanwezig zijn 

• Met een hond die ontzettend bang is kan ik wel van overlast spreken. Wéken 
voor oud jaar al vuurwerk afsteken met schoten waar mens en dier angst van 
kregen. 

• Met hond uitlaten 

• Met name bij/rond sportvelden De Haamen. 

• Met name gedurende de week voor nieuwjaar, inclusief overdag op 
oudejaarsdag. De hond durfde niet meer naar buiten. Er werd voortdurend 
vuurwerk afgestoken. Je schrikt ook vaak van de zeer harde knallen vlak bij het 
huis en in de tuin. 

• Met name geluidsoverlast 

• Met name in het stadspark,  de via tummer tunnel  en op de kromstraat 

• Met name overlast vanaf begin december tot aan oude jaars avond 

• Met name van vuurwerk on de gemeente Beesel nabij het veerpont 

• Met name voor onze dieren... 

• Mijn auto is 3 deukjes rijker, hond is doodsbang en er lag erg veel troep op straat 
wat niet opgeruimd werd 

• Mijn auto is bijna in vlammen op gegaan als ik niet de explosieve knal had 
gehoord had ik de vlammen niet kunnen blussen. 

• Mijn buren was een jeugdfeestje met alleen jeugd, die hadden zwaar vuurwerk 
waaronder cobra's de hele buurt was bang dat er ruiten zouden sneuvelen 

• Mijn dieren hebben er elk jaar behoorlijk last van 

• Mijn dieren stonden te trillen en een hond is van gasten weggelopen door het 
knallen 

• Mijn echtgenote heeft een ernstige vorm van COPD . Hierdoor was het voor ons 
zelfs op 01 januari onmogelijk om even naar buiten te gaan , of om even te 
luchten 

• Mijn hond is dan erg van streek 

• Mijn hond is zeer angstig geworden en durft nu nog steeds niet de straat op voor 
n wandeling. Doet haar behoefte nu in huis, is zeer vervelend en frustrerend voor 
het dier als voor mezelf. 

• Mijn huisdier had enorme stress. 

• Mijn huisdieren zijn doodsbang voor harde knallen. Zijn een week lang van streek 
geweest.  Zelf vind ik het ook zeer onaangenaam. 

• Mijn huisdieren zijn van slag en zelf Benauwdheid 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 december 
dag in dag uit jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 

• Mijn oudste hond sliep vorige jaren door het vuurwerk heen, dit jaar waren de 
knallen/ bommen zo zwaar dat hij de hele avond zat te rillen van schrik, pure 
paniek. 

• Mijn paarden kunnen dit echt niet verwerken zwaar knalvuurwerk en fluitende 
pijlen met zware knallen rondom 

• Niet alleen tijdens de jaarwisseling, de hele maand december wordt er hier 
vuurwerk afgestoken, en zelfs vandaag nog 

• Niet tijdens de jaarwisseling,maar die keiharde knallen dagen van tevoren en s' 
avonds laat storen erg. (2x) 

• Niet zozeer tijdens de jaarwisseling zelf, maar wel in de aanloop er naartoe. 
Jongeren nemen vuurwerk mee naar school en steken deze daar af, gooien 
vuurwerk naar auto's en fietsers en op schoolterreinen. Het gaat hier veelal om 
illegaal vuurwerk dat voor de kerstvakantie niet eens legaal verkrijgbaar is. 

• O 
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• Om 15.30 uur waren kinderen al zonder toezicht op straat al vuurwerk aan het 
afsteken en heb ik gevraagd of ze even wilde stoppen zodat ik naar de kerk kon 
gaan. 

• Om het huis en op de auto overal verbrande troep 

• Om toch nog rustig te kunnen lopen met de honden veel naar de buitengebieden 
gegaan maar ook daar waren ze aan het afschieten en lag er een hoop Rommel in 
de landweer en dit op tijdstippen en dagen dat er nog geen vuurwerk 
afgeschoten mag worden 

• Ongelooflijk  hou komt men aan die bommen? los van het geld wat het kost en de 
kosten van medische hulp. 

• Ons oppas hondje was ontzettend bang hij heeft constant geblaft 

• Ontzettend veel troep achterom ,oprit en voor . 
De auto was niet om aan te zien en heeft zelfs plekjes op het dak wat hopelijk 
met cleaneren eraf gaan 

• Onveilig gevoel. 

• Onze hond durfde 14 dagen lang nauwelijks naar buiten 

• Onze hond durfde niet naar buiten te gaan. Ook overdag werd er al zoveel 
vuurwerk afgestoken dat we elders met onze honden zijn gaan wandelen, zodat 
ze hun behoefte konden doen. 

• Onze hond is heel bang voor vuurwerk, nou die kun je echt niet uitlaten op 31 
december!! Onmogelijk!! Men houdt zich niet aan de tijden. Ik kan er nog heel 
erg boos om worden. Gewoon helemaal verbieden. 

• Onze hond schiet er compleet van in de stress en de rommel word niet 
opgeruimd 

• Onze hond vond het niet leuk. Hij blijft dan boos blaffen! 

• Onze huisdieren liggen bibberend onder het bed (en dat begint al ruimschoots 
voor oudejaarsavond. Zelf durven wij niet naar bed te gaan voordat het hele 
geknal is afgelopen (duurde dit jaar tot half vier in de ochtend), gezien het feit 
dat er altijd vuurpijlen in onze tuin en op onze garage, stallen en huis neer 
komen. Er kan dan zomaar brand ontstaan (hebben wij afgelopen jaren bij de 
achterburen zien gebeuren). Zoek dan maar uit van wie die pijlen afkomstig zijn, 
want als het op schade vergoeden aankomt, heeft niemand het gedaan. 

• Oorverdovend en levensgevaarlijk,de pijlen vlogen je letterlijk om de oren,dat dit 
zomaar kan en mag????? 

• Op 2,3 en 4 januari werd nog volop geknald in onze buurt 

• Op de Bereklauwstraat de hele namiddag/avond/nacht het afschieten van 
carbiet. Dit hoort toch werkelijk niet thuis in de kom. De ruiten vliegen bijna uit je 
huis 

• Op een bouwplaats in de buurt was het iedere avond raak. Ruim voor de 
jaarwisseling. Een keer was er zo'n harde slag op straat dat alle buren op straat 
stonden. Kinderen begonnen binnenshuis te huilen.. De politie kwam langs. Die 
jongen heeft nog geluk gehad dat niet een van de boze vaders hem te pakken 
heeft gekregen. 

• Op oudejaarsdag rond 9.30 liet ik mijn hond uit op het fietspad langs het spoor in 
Molenhoek en werd ik al geconfronteerd met rotje gooiende jongens. Spreek je 
ze erop aan dan wordt je uit gelachen! 

• Op tijden heel vroeg in de ochtend 

• Oudejaarsavond veel last gehad en begin nieuwe jaar. Mensen ruimen de 
rommel slecht op en steken vuurwerk af bij opritten van mensen die niet thuis 
zijn. 

• Oudjaarsdag is de hele dag door vuurwerk afgestoken waaronder zeer zware 
knallen. 



 
 

168 
 

• Overlast van de dampen ,die bij het vuurwerk horen. Ik kan niet buiten komen. 
Dan slecht opruimen van de rotzooi door de afstekers.  Na twee uur nachts begon 
er iemand nog een uur lang bommen af te steken. 

• Overlast vooral voor de hond, arme dier durfde weken niet naar buiten uit angst. 
Oud jaar en nieuw jaar tot 1,30 uur was zeer beangstigend voor haar. Jonge lui 
die de hele avond binnen de gehele geoorloofde tijden op de hoek vd straat bezig 
waren. 
2x rotje of wat dan ook richting auto bedoeld als grap/humor. 

• Overlast wat betreft lawaai en rotzooi van anderen in mijn tuin en op mijn auto 

• Persoonlijk heb ik zelf er niet zo’n last van. Maar mijn hond des te meer. 
Zodoende. Wel heb ik last van dat hele zware illegale geknal. 

• Pijn aan de oren 

• Plus de dagen ervoor, het begint al weken ervoor 

• Politie kan niet overal tegelijk zijn en veel jongeren trekken zich nergens wat van 
aan. 

• Pony’s zijn tijdens jaarwisseling zeer onrustig en ben bang dat dit een keer 
escaleert. Ze kunnen zich verwonden door vluchtgedrag. Hond en poes is bang 
met name tijdens uitlaten al weken voor jaarwisseling. Er wordt op straat met 
vuurwerk gegooid, mijn dochter is bang op straat als er groepjes jongeren met 
vuurwerk bezig zijn op straat.  
Afgelopen jaarwisseling door mist nog meer last gehad van verontreiniging lucht.  
Ik snap niet dat deze traditie ano 2020 nog is. Dat hier überhaupt nog discussie 
over moet zijn, de meeste mensen zijn tegenstander. 

• Qau rommel en  geluid 

• Qua veiligheid een beetje.  
Qua zooi en ongezondheid veel.  
Qua overlast rondtrekkende jongeren in het parkgebied erg veel. Incl. 
Opgeblazen prullenbakken en zoutbak voor de aldi. 

• Raam naast voordeur zit barst in door vuurwerk 

• Reeds dagenlang voor de toegestane datum / tijd ervaren mens en dier overlast / 
stres 

• Reeds weken en dagen vooraf werd reeds veel vuurwerk afgestoken 

• Rond  3.00 uur ‘s nachts werden er ‘bommen’ gelanceerd. 

• Rond dolende jeugd die uit verveling knalvuurwerk in de buurt van huizen gooien 

• Rotjes die voor je voeten worden gegooid, erg veel geluidsoverlast, huisdieren 
zijn dagen uit hun ritme 

• Ruim 3 weken v.t.v begonnen en een paar dagen later nog steeds. Handhaving 0, 
0. Veel dieren in paniek etc. Afval ligt nog steeds op sommige plaatsen vandaag 
13-01- 2020 

• Ruim aantal weken voor de jaarwisseling was er dagelijks overlast in de wijk. 
Controle is er in mijn ogen niet. 

• Ruim voor de jaarwisseling hoor je al overal vuurwerk knallen. 

• Schoolgaande jeugd vanaf begin december bijna iedere dag van busstation naar 
school en retour. Van kleine krakkers tot lawine pijlen. En daarnaast 
hangjongeren die de "normale" ongein uithalen en zaken vernielen (met ook 
daarbij veel leed bij huisdieren) 

• Sinds november bijna dagelijks in het eikenbos vuurwerk knallen, vaak midden in 
de nacht 

• Slecht geslapen omdat veel langer door ging dan toegestaan. 

• Stank, herrie, rommel in tuin als rest van vuurpijlen, maar thuis gebleven omdat 
niet veilig op straat is. 

• Stankoverlast, rommel op dak en in tuin 



 
 

169 
 

• Steeds schrikken omdat er een maand lang vooral s'avonds ineens knallende 
bommen voor je terecht komen 

• Te harde knallen, trottoir vies en laten alle rotzooi liggen. 

• Te veel harde knallen en te lang vuurwerk. De dag erna niet opgeruimd  van de 
resten. 

• Te veel vuurwerk brand gevaar ramen goed dicht rook en brand gevaar te harde 
knallen uren lang 

• Te vroeg ontsteken, honden van streek 

• Terwijl ik onze hond uitliet (buiten de toegestane tijd voor het afsteken van 
vuurwerk) was er iemand zo 'leuk' om vlak bij een enorme knal te veroorzaken. 
Sindsdien is onze hond een bibberend hoopje ellende als er, ook ver weg, 
vuurwerk hoorbaar is. Dit is niet onze eerste hond die dit is overkomen, en ook 
veel andere hondenbezitters herkennen dit. 

• Tijdens de dank mis in de Vredeskapel op dinsdag 31 december om 18:00 h werd 
er op de parkeerplaats naast de Vredeskapel zulk zwaar vuurwerk tot ontploffing 
gebracht dat tot twee keer toe het licht in de kapel uitviel, en de mens in de kapel 
angstvallig de ingangsdeur in de gaten hielden omdat ze bang waren dat er 
vuurwerk naar binnen gegooid werd! 

• Tijdens de jaarwisseling zelf een beetje.  
Maar er werd de hele dag door al behoorlijk veel geknald en dus niet 
gehandhaafd. 
‘s Nachts kon ik maar kort buiten zijn vanwege de rook die op mijn longen sloeg. 

• Tijdens mijn wandelingen met de hond is het beestje niet vooruit te branden en 
wil zelfs niet naar buiten om zijn behoefte te doen. 

• Tot op heden 17 januari ,wordt nog ieder weekend en soms door de week nog 
knal- en vuurwerk afgestoken. 

• Tussen kerst en oudjaar al een hele week veel geknal. 

• Vaak knalvuurwerk buiten de toegestane tijd. 

• Van alles in de buurt was weer stuk / opgeblazen en de rotzooi ligt nu nog inde 
wijk verspreid. 

• Van oktober er tot nu 

• Vanaf 18 uur werd hier geknald en vuurwerk afgestoken dat je niet meer eens je 
tv in je eigen woning kon verstaan. Er is niemand geweest, zoals gewoonlijk. 

• Vanaf 20.00 uur met vuurwerkbommen,de ruiten trilde ervan. 

• Vanaf 3e week november al iedere avond / nacht zeer harde knallen. dit is geen 
vuurwerk meer, dit zijn bommen. Handhaven is er niet bij, waarschijnlijk ligt daar 
niet een prioriteit. 

• Vanaf begin december is vaak vuurwerk afgestoken geworden (ook 's nachts!). 
Verder lijkt het knalvuurwerk steeds heftiger te worden (en soms zelfs ruiten in 
sponningen trillend!) 

• Vanaf de kerst werd al mn knalvuurwerk afgestoken. Oudejaarsavond was het op 
een gepast moment en kun je er rekening mee houden oa wat het uitlaten van 
honden betreft. 

• Vanaf november tot half januari. Dat is niet leuk meer. 

• Vanaf oktober tot half januari 

• Vanaf september, zware vuurwerk bommen zelfs na 11:00uur. 

• Vanaf zaterdag 28-12 tm 01-01 werd dag en nacht vuurwerk afgestoken 

• Veel ( echt) knalvuurwerk ; meerdere dagen op diverse tijdstippen 

• Veel geknal 

• Veel geluidsoverlast door harde knallen, ik durf de straat dan ook niet meer op 

• Veel harde knallen al dagen voor oud en nieuw en ernaar mijn hond was 
doodsbang 
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• Veel harde knallen, het leek wel oorlog! 

• Veel harde knallen. Je dacht soms dat de oorlog uit brak 

• Veel jeugd die buiten afsteektijden en afsteekdagen knal vuurwerk afsteekt 

• Veel jongeren onder de 16 afsteken. Weken dagen ervoor al. Geen politie gezien 
wel gemeld. 

• Veel lawaai door explosief knalvuurwerk en veel rommel van sierwerk op ons 
terrein huis zonnepanelen tuin 

• Veel lawaai en stank 

• Veel lawaai overlast over een langere periode van 3/4 dagen ondanks het mistige 
weer ,extra milieuvervuiling en niemand die er rekening mee houd schande. 
We hebben de mond vol met milieuvervuiling maar over lucht verontreiniging 
door vuurwerk praat niemand over vind ik heel raar. 

• Veel lawaai, dit was geen legaal vuurwerk. ook het zgn. karbietschieten, veel 
kabaal. kon de hond bijna nergens uitlaten op de 31e. overal waren ze aan het 
karbietschieten. 

• Veel rommel en afval in voor- en achtertuin plus op dak huis/garage en auto’s. 
Veel rommel en afval op straat welke niet opgeruimd is door de mensen die het 
afgestoken hebben.  
Huisdieren bang 

• Veel te lang  en slecht voor dieren 

• Veel te veel harde knallen, vanaf oktober was het al wekelijks raak in de 
avonduren. 

• Veel te zwaar vuurwerk 

• Veel troep en geluidsoverlast 

• Veel vuurwerk buiten de gestelde tijd 

• Veel zeer zwaar vuurwerk. 

• Veel zwaar cobra vuurwerk met enorme explosies 

• Vele knallen al 3 weken ervoor, ook nu soms nog. Kwajongens die niet voor hun 
eigen huis maar door de straat heen al vele dagen knallen, gooien richting 
omstanders 

• Vele weken nu al harde knallen 

• Vernielingen 

• Voelde niet veilig om naare buiten te gaan. Dat lag ook aan de mist. Ik vond dat 
er te veel vuurwerk werd afgestoken om naar buiten te gaan. 

• Voor de kerst werd er al iedere avond vuurwerk afgestoken 

• Voor een hond is elke knal een teveel. Zolang het knalt, wil mijn hond niet naar 
buiten, zo bang. 

• Voor mezelf en mijn 2 honden ,die de hele avond als gekken door het huis 
renden,kun je daar naar raden. 

• Vooral de bekende bommen, en dan ook buiten de reguliere tijden 

• Vooral de huisdieren en wilde dieren. 

• Vooral de periode ervoor 

• Vooral die knallen het zijn tegenwoordig halve bommen die afgaan !! 

• Vooral het 2 of 3 dagen vooraf al beginnen en niemand die handhaaft 

• Vooral het illegale knalvuurwerk. Hier heb ik ontzettend last van, het lijken wel 
beter bommen. 

• Vooral het zware vuurwerk is niet prettig. 

• Vooral in de avonden voor de jaarwisseling in het buiten gebied. 

• Vooral in de dagen voor 31-12 werd er veelvuldig en zwaar knalvuurwerk 
gebruikt. De jongelui die zich daarmee bezighielden konden zich ongestraft door 
het dorp bewegen: er was toch niemand die handhavend zou kunnen optreden. 
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• Vooral in de periode voor nieuwjaar en dan meest in de nachtelijke uren/ 

• Vooral mijn honden. 

• Vooral na twee uur s nachts. Op school plein ging het door tot 4 uur 

• Vooral van de harde slagen. 

• Vooral van ontzettend harde knallen 

• Vooral van vuurwerkbommen weken voor de jaarwisseling 

• Vooral vóór de jaarwisseling. 

• Vooral vroeg in december al en die harde knallen 

• Vooral zwaar vuurwerk met schade aan afdak en véél rommel in de tuin en op 
het plein. 

• Voornamelijk door knalvuurwerk 

• Voornamelijk in de tunnels waar wij wonen,is al weken overlast! 

• Voornamelijk voor de honden omdat het afgestoken word buiten de tijden 

• Vreselijke knallen al vanaf november tot nu toe 

• Vuurpijlen gericht naar huizen afschieten.Hele dozen midden op straat 
leggen.Sioervuurwerk waarvan de klodders vuur nog op straat en op auto's 
neerkomen. 

• Vuurpijlen op het dak afval van de rotjes en veel rotzooi op straat. 

• Vuurpijlen op mijn afdak met blijvende schade die ik nergens kan verhalen, want 
ik weet niet wie dat heeft gedaan 
Bovendien  hond die niet naar buiten durfde om zijn behoeftes te doen. 

• Vuurwerk pijlen landen gewoon in onze achtertuin! 

• Vuurwerk werd op de ramen gegooid, op de dieren, een vuilnisbak en een 
lantaarnpaal zijn gesneuveld, door die klopt kwamen de spotjes bij ons uit het 
plafond. Mijn hond moest overgeven van de span I gen, hij surfed niet meer naar 
buiten. Het afsteken begint al in October  tm twee weken na de jaarswisseling 
het wordt steeds erger en gevaarlijker. Centraal vuurwerk evenement is beter. 

• Vuurwerk???? Het waren bommen, mensen, dieren, en gebouwen trilden 

• Wandelen met de hond was ruim voor 31 december 2019 al een probleem 
vanwege het feut dat er zeer regelmatig vuurwerk werd afgestoken. 

• Wanneer de dauerluftung in de ramen er bijna uitvalt en de meubels in de kamer 
trillen op de vloer dan mag men met een gerust hart aannemen dat er heel veel 
overlast Is geweest van extreem knalvuurwerk. 

• Was die jaarwisseling in Beek echter voor en na oudjaar was hier veel overlast 

• Was er niet 

• We hebben een huis met een rieten dak en in onze buurt is ruimhartig vuurwerk 
ontstoken. Diverse pijlen zijn bij terugkeer op ons dak gevallen. Ik had al een 
tuinslang klaarliggen voor het geval het riet zou gaan branden. Het was zeer 
beangstigend. 

• We hebben tot 02:00 in het weiland gestaan om de dieren rustig te houden. het 
siervuurwerk is geen probleem, maar het harde knalvuurwerk dat zorgt voor de 
overlast. het is net alsof er oorlog is. gewoon verschrikkelijk. de dieren hebben 3 
dagen nodig gehad om zich weer een beetje op het gemak te voelen. wilden ook 
bijna niet eten. 

• Wederom heb ik met mijn hoofd en oordopjes in onder de dekens gelegen, om er 
niet mee geconfronteerd te worden. 

• Week van te voren begon het al en dagen er na nog !!! 

• Weer vernielingen van openbaar bezit, plantsoenen, afgesloten brievenbussen en 
ondergrondse containers 

• Wegens huisdieren 

• Weken van te voren was op het industrieterrein al zwaar vuurwerk te horen. 
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• Weken van te voren wordt al vuurwerk afgestoken en altijd na middernacht. De 
nachtrust wordt verstoord door de harde knallen. 

• Werd behoorlijk knalvuurwerk afgestoken. 

• Wij hebben 2 honden die de deur niet meer uitgaan vanaf s morgens vroeg. Niet 
eten, drinken, poepen en plassen. 

• Wij hebben 2 honden en 2 katten....vraag het hun maar eens!! 

• Wij hebben de hele dag alles moeten schoonmaken, Auto, platte dak, voor en 
achtertuin. 
Nog steeds ligt er heel veel rotzooi van het vuurwerk in de goot. Wanneer komt 
de gemeente dit eens opruimen? 

• Wij hebben een hond en een poes die beiden panisch zijn. 

• Wij hebben een hond en ik was doodsbang dat die van angst nog eens om zou 
kiepen. Heel december last gehad van een bang, trillerig hondje 

• Wij hebben onze auto's, overkapping, zonnepanelen enz moeten schoonmaken. 

• Wij wonen tegen over een bar, de gasten steken vuurwerk af op de openbare 
weg, dit gaat dan rakelings naast ons balkon 

• Wij zijn speciaal naar elders vertrokken. Als ik echter zag wat er bij thuiskomst op 
de straat lag, moet men enorm te keer zijn gegaan 

• Wijzelf niet, maar onze hond was doodsbang. Er werd in onze straat veel 
afgestoken. Wel op de toegestane tijd. 

• Woon op malperthuis en hier zijn ze al dagen van te voren met vuurwerk bezig, 
complete bommen zijn het 

• Ze waren al weken van te voren bezig en NU nog steeds 

• Ze waren naast ons met buisbommen bezig 

• Zeer harde knallen 

• Zeer zwaar vuurwerk dat de ramen trillen 

• Zeker de dagen voorafgaande aan de jaarwisseling was er erg hard vuurwerk, 
verschrikkelijk voor alle dieren! 

• Zeker meermaals en ook buiten de tijden heel harde knallen,waarvan alles 
trilde.Oorlogsgebied 

• Zelfs in stiltegebied werd carbiet geschoten 

• Zelfs op de Brunssummerheide lagen heel veel vuurpijlen. Er wordt dagen 
tevoren en zelfs door het jaar heen vuurwerk afgestoken op allerlei tijden door 
de dag. Ik zie vogels van links naar rechts opschrikken. 

• Zelfs van buitenlandse vluchtelingen die doen anders wel of deze geen nagel 
hebben om hun komt te krabben 

• Zie 2.1 

• Zie bij 4 

• Zie boven. 

• Zie bovenstaand 

• Zie bovenstaand en de dagen ervoor en de dag er na nog steeds knallers. Kon niet 
eens wandelen met mijn honden. 

• Zie bovenstaande 

• Zie eerder gegeven antwoord, iuders houden hier ook geen rekening mee,ook 
niet nadat het meermaals aangegeven is! 

• Zie eerdere opmerkingen. Er werd voor mijn deur vuurwerk afgeschoten terwijl 
men weet dat ik een hond heb die doodsbang is voor vuurwerk. En er werd al 
geknald vanaf kerstmis. 

• Zie onder 3 

• Zie punt 2.1 

• Zie schade aan auto en carport 



 
 

173 
 

• Zie toelichting bij vorige vraag 

• Zie toelichting bij vraag 2. 

• Zie toelichting bij vraag 3 

• Zie toelichting vorige vraag. 

• Zie voorgaande opmerking. Vuurwerk is soms zo hard dat de ramen trillen 

• Zie vraag 2 

• Zie vraag 3 

• Zie vraag 3 toelichting 

• Zie vraag 4 (2x) 

• Zoals ik al eerder aangaf. Weken voorafgaand en ook nog weken erna - en dan 
mn in de avonduren af en toe een knal of om een uur of 3 in de nacht. 

• Zowel er voor als nu nog, het is nu nog te koop in België 

• Zwaar vuurwerk 

• Zwaar vuurwerk hier in de hele buurt. Mijn hond durft s'avonds nog steeds niet 
de straat op. 16-01-2020. 
 

Weet niet • Afgelopen jaarwisseling de gemeente ontvlucht 

• Ben elders geweest masr sprak gister nog oud inwoners van brunssum die blij zijn 
verhuisd te zijn na andere gemeente vooral rond oudjaar blij nietmeer in 
Brunssum te zijn. 

• Ben weggegaan uit Maastricht i.v.m. hond. 

• Dat er al 2 dagen van te voren met hard vuurwerk wordt  afgeschoten 

• Heb oud op nieuw niet in Maastricht doorgebracht maar in Duitsland. 

• Ik ben de laatste 3 jaar niet meer in Maastricht maar in Spanje. Heerlijk om van 
het geknal af te zijn. Ik ben in het verleden zo gepest door jongeren met afsteken 
van vuurwerk dat ik hier een trauma aan heb overgehouden. 

• Ik ben een weekje weg geweest dus kan over deze jaarwisseling hier geen 
antwoord op geven. Andere jaren wel veel overlast gehad. Vooral in de dagen 
voor de jaarwisseling. 

• Ik ben niet thuis geweest met de jaarwisseling. Andere jaren wel veel overlast 
gehad inclusief het neerzetten van vuurwerk bijna tegen mijn voordeur aan ivm 
met wind! 

• Ik heb gewerkt met de jaarwisseling 

• Ik was dit jaar niet in Stein 

• Ik was elders 

• Ik was niet in de gemeente ditjaar. 

• Ik was niet in Landgraaf 

• Ik was niet in Maastricht 

• Ik was niet in Maastricht met de jaarwisseling 

• Ik was niet in Maastricht. Persoonlijk ben ik een voorstander van een algeheel 
vuurwerkverbod met door de gemeente verzorgd siervuurwerk 

• Ik was niet in onze gemeente in die tijd 

• Ik was niet in Roermond. 

• Ik was niet thuis (2x) 

• Ik was tijdens de jaarwisseling niet in onze gemeente aanwezig. 

• Maar van horen zeggen was het weer schandálig... 

• Niet in de gemeente zelf gevierd. 

• Niet in deze gemeente gevierd. in de periode eromheen weinig tot geen overlast 
ervan gehad. in de wijk Leeuwen zijn wel enkele voorvallen geweest van 
vandalisme wat ik weet. (oa glas bushokje gesneuveld en brand in een 
ondergrondse textiel container) 
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• Niet thuis geweest. 

• Op 31 december niet, maar de weken ervoor wel. Er wordt dan knalvuurwerk 
afgestoken. 

• Waren dit jaar niet thuis 

• Was buiten deze gemeente 

• Was dit jaar niet in maastricht tijdens oud en nieuw, wel al dagen voordien 
overlast gehad van vuurwerkknallen 

• Was er niet 

• Was niet aanwezig in Maastricht. 

• Was niet aanwezig. 

• Was niet in Maastricht 

• Was niet in Mook tijdens Oud en Nieuw 

• Was niet in Voerendaal 

• Was niet thuis 

• Was op vakantie (2x) 

• Was tijdens de jaarwisseling niet in mijn eigen gemeente 

• Was tijdens jaarwisseling niet thuis. Veel overlast de dagen ervoor. 

• Was zelf buiten deze gemeente op dat moment 

• We waren er niet 

• We waren niet in Maastricht dus dat weet ik niet maar waar we wel waren: Ja, 
veel. 

• We waren op vakantie, in Cambodja en daar werd vuurwerk afgestoken vanaf 
24.00 tot 24.10 en toen was het afgelopen! 

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

Andere vorm van overlast, namelijk: 
• 's nachts vuurwerk afsteken 

• (veel) afval in de tuin 

• 2 jaar geleden is de voorruit gesprongen toen er een vuurpijl tegenaan vloog. Die schrik zit er 
nog in dat dit weer kan gebeuren. 

• Aan de overkant werd een compleet vreugdevuur gemaakt. Politie en brandweer stonden erbij 
en keken er naar. 2 dagen later lag de troep nog in het midden van de straat 

• Ademhaling ik ben  COPD patient 

• Ademhalingsklachten 

• Ademhalingsproblemen 

• Ademprobleem COPD 

• Afschieten op openbare weg terwijl er verkeer langs komt 

• Afsteken begint al daags na kerst 

• Afsteken dagen voor en na oudjaar 

• Afsteken tot na 3 uur  's nachts 

• Afsteken van vuurwerk buiten de gestelde tijden 

• Afsteken van vuurwerk buiten de tijden 

• Afval dakgoot, tuin en terras 

• Afval en rommel die overgevlogen is naar onze tuin 

• Afval en rommel in achtertuin 

• Afval en rommel in buitengebied 

• Afval en rommel in tuin 

• Afval en rommel in tuin en op daken 

• Afval en rommel in tuin en op de zonnepanelen 

• Afval in eigen tuin 

• Afval in mijn tuin 

• Afval van vuurpijlen in de tuin 

• Afval van vuurpijlen in mijn tuin 

• Afval vuurwerk in tuin 

• Afval wordt verbrand op openbare weg, kunststof en rubber.   , 

• Afvalbakken in wandelgebied werden opgeblazen. 

• Aggressie bedreiging 

• Agressie, als je netjes vraagt om te stoppen met vuurwerk omdat het afsteken nog niet mag. 

• Agressief gedrag van de afstekers. 

• Agressief gedrag van mensen die vuurwerk afsteken, ook gevaarlijk gedrag zoals pijlen in 
richting toeschouwers laten gaan 

• Agressieve asociale jeugd die pijlen afschieten op 50 meter van mij en mij hond. Dit gebeurde 
3 weken voor oud en nieuw! Dit is toch vreselijk !!!! 

• Al dagen eerder begonnen met knallen 

• Al dagen voor jaarwisseling 

• Al week van te voren veel overlast 

• Al weken van te voren en dan bommen. 

• Al weken van te waren ze vuurwerk aan het afsteken. 

• Als je had gehoord hoeveel vogels in extreme paniek waren. 

• Als je op de fiets zit en ze gooien een knaller naar je. 
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• Als militair met meerdere uitzendingen voel ik me onveilig en gestressed. Ik weet wat de 
risico’s zijn en welke gevaren men loopt 

• Als ze het knal vuurwerk in je richting gooien. 

• Angst 

• Angst bij dochter. 

• Angst bij mijn hond 

• Angst voor brand en luchtdruk 

• Angstige honden 

• Astma en COPD geen adem 

• Astma patiënt; is wel duidelijk. Behoeft verder geen commentaar meer 

• Astma problemen 

• Astmatische klachten 

• Astmatische reacties 

• Auto licht beschadigd. 

• Auto naar wasstraat moeten brengen 

• Auto's zaten onder witte en gele vlekken 

• Baldadig en onrespectvol gedrag 

• Bange huisdieren (2x) 

• Bedreigend 

• Bedreiging en intimidatie 

• Begon eind november 

• Belemmerd in het sociale gedrag. 

• Ben longpat.en kan n paar dagen nauwelijks buiten zijn vanwege slechte luchtkwaliteit 

• Benauwd 

• Benauwd door de dampen die het vuurwerk veroorzaakt 

• Beperking van mijn bewegingsvrijheid. 

• Bewakingscamera meldt vals alarm 

• Bijna een aanrijding met persoon 

• Blaffende honden 

• Bommetje onder scootmobiel door opgeschoten jeugd 

• Brand in de straat 

• Brand op straat 

• Brandgevaar !! 

• Brandgevaar rieten dak door vuurpijlen 

• Brandgevaar voor onze woning/rieten kap 

• Brandgevaarlijk. 

• Brandstichting door jongeren 

• Brutaliteit van diegenen die de regels overtreden 

• Buiten afsteektijden behoorlijk vuurwerk afgestoken, geen handhaver gezien 

• Buiten de geoorloofde tijden vuurwerk afsteken 

• Buiten de toegestane tijden afsteken 

• C.o.p.d longpatient 

• Crimineel gedrag door vuurwerk !!! 

• Daarbij hebben copd en kan dan uren niet naar buiten zelfs niet in mijn buren nieuwjaar te 
wensen 

• Dag en nacht harde knallen in de omgeving, maar geen handhaver te bekennen 

• Dagen van te voren al geluidsoverlast van knalvuurwerk 

• Dagen vooraf knallen 

• Dat gericht gegooid wordt met vuurwerk 

• Dat je niks durft te zeggen bang dat je vuurwerk naar je hoofd geslingerd krijgt 

• De afval van vuurwerk lag zelfs in mijn tuin 



 
 

177 
 

• De auto zat helemaal onder de rotzooi van het vuurwerk, 2x moeten wassen en nog niet 
geheel schoon. 

• De deur niet uit durven 

• De dieren 

• De hele dag door karbiet schieten en knalvuurwerk. En dan woon ik ook nog es in 't 
buitengebied 

• De jeugd die vuurwerk naar je toe gooit 

• De jeugd die zich niet aan de regels houd 

• De kinderen schrikken er van wakker 

• De ontzettend harde knallen en zeker buiten de toegestane tijden die veroorzaken wel 
overlast 

• De plas van de hond in de kamer opdweilen. 

• De rotzooi blijft maanden lang liggen en rondwaaien 

• De voor en achtertuin lag vol.Met opzet er in gegooid 

• Denk aan je medemens 

• Dieren hebben het te kwaad 

• Dieren in paniek 

• Dieren niet kunnen uitlaten in november/december 

• Dit is toch zeker genoeg he 

• Dit zijn explosieven. Zegt genoeg. 

• Door illegaal vuurwerk een kindje dat nu al 2 weken niet meer durft te gaan slapen omdat ze 
wakker geschrokken is van een enorme doffe harde knal. 

• Drie dagen ervoor al rotjes naar onze honden gegooid 

• Durf niet over straat te lopen 

• Een groot deel van het jaar harde knallen! 

• Een maand van te voren beginnen is niet fijn. Waarom word er niets aan gedaan 

• Een van mijn honden die in shock geraakt. 

• En de afgerukte vingers en beschadigde ogen, etc etc 

• En om 12 uur leek het alsof ik midden in een bombardement zat ! 

• Enorm knallend vuurwerk (2x) 

• Enorm veel troep op de auto, zonnepanelen en glazen terrasoverkapping 

• Enorme mist, daardoor gevaarlijke situaties 

• Er werd knal vuurwerk naar mensen gegooid 

• Er werd niet gehandhaafd met de afsteektijden. 

• Er werd op een onveilige manier vuurwerk afgestoken waardoor er een vuurpeil invloog op 
onze groep. 

• Er word wekenlang vuurwerk afgestoken ,maar zo hard dat wij denken dat het een bom is. 

• Er worden rest vuurwerkverpakkingen verbrand op grasvelden die bij de voordeur liggen, 

• Er wordt in de week er voor niet gecontroleerd! 

• Er wordt vooral op het plantsoen afgestoken waar ik woon en zelfs als je voorbij loopt om naar 
de supermarkt te gaan 

• Erg harde knallen. 

• Ergernis om de egoïstische acties 

• Ernstige hartkloppingen en ademhalingsproblemen 

• Geen handhaving bij ezcessen 

• Geen overlast 

• Gehoor 

• Geluid en rommel. 

• Geluidoverlast van carbiet onder bruggen en viaducten langs Julianakanaal 

• Geluidsoverlast, geluid alsof het oorlog is. 

• Gericht gegooid knalvuurwerk 
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• Gevaar om beschoten te worden 

• Gevaarlijk 

• Gevaarlijke situatie 

• Gevaarlijke situaties in combinatie met mist 

• Gevaarlijke situaties, zoals een groepje kinderen dat vrolijk vuurwerk begon af te steken tusen 
het winkelende publiek. 

• Gevaarlijke situaties: kinderen die gooien met vuurwerk 

• Gevaarlijke vorm van afsteken 

• Gewond gezinslid die zelf geen vuurwerk afstak 

• Gezondheid 

• Gezondheid, copd 

• Gezondheid; longen, ogen 

• Gezondheidsklachten in het algemeen. 

• Gezondheidsredenen 

• Gezondsheidsklachten i.v.m. COPD 

• Glazen dak vol met rommel 

• Gooien van vuurwerk naar personen en honden.Perdonen lopen voor de tijd door omgevingen 
heen en gooien her en der 

• Gooien van vuurwerk richting mijn hond en mezelf 

• Gote mond van overlast veroorzakers 

• Harde knallen die worden afgeschotten 

• Harde muziek tot 04.00 

• Hartkloppingen en angst 

• Heel harden knallen 

• Heel veel afval van siervuurwerk in tuin en daken 

• Hele bange paard en honden 

• Herbeleving missies 

• Herrie, luide knallen 

• Het gaat dan voornamelijk om knalvuurwerk 

• Het hele jaar door wordt er vuurwerk afgestoken. 

• Het knallen heeft op de meest rare tijden bijna 3  1/2 week geduurd! 

• Het leek wel oorlog door de vuurwerkbommen 

• Het leek wel oorlog mijn man heeft de oorlog meegemaakt . Hij vond het angst aanjagend 

• Het moet toch niet kunnen dat smorgens om 5.20 uur nog zwaar knalvuurwerk afgeschoten 
word , en zodoende onnodig veel mensen uit hun slaap haalt . 

• Het risico op lichamelijk letsel bij fout afsteken en/of verkeerd vuurwerk. 

• Het rond lopen van kinderen vanaf 10-13 jaar met cobra's die het leuk vinden om het in de 
afvalputten te gooien waardoor de putdeksels en smerige troep door de lucht vliegen 

• Het werd iedere nacht om ongeveer 2 uur afgestoken, altijd door de zelfde persoon op de 
essendijk. 

• Hoesten,benauwd 

• Hond was ZOOOO bang 

• Hond wilde niet meer naar buiten. Genoodzaakt elders te gaan lopen met de hond. 

• Honden 

• Honden onrustig en bang 

• Hoor zelfs nu nog a en toe knallen 

• Huisdier 

• Huisdieren raken helemaal van streek 

• Ik ben er bang van 

• Ik ben longpatient 

• Ik ben longpatiënt en heb heel veel last van de luchtkwaliteit 
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• Ik ben longpatiënt en moet niet naar buiten gaan rond die tijd. 

• Ik blijf binnen voor mijn veiligheid 

• Ik blijf meer binnen dan gewenst 

• Ik durf de straat niet op, laat staan de stad in. 

• Ik ging bewust 's avonds niet met de fiets om niet bekogeld met vuurwerk te worden en nam 
de bus 

• Ik heb astma, dus dat is niet goed voor mijn longen 

• Iligaal vuurwerk en brand 

• Illegaal vuurwerk heeft het alarm doen vals afgaan. 

• In 2017 hebben ze mijn brievenbus opgeblazen 

• In combinatie met de zeer dichte mist kon ik moeilijk autorijden; we waren buiten Venray en 
moesten terug naar huis. 

• In het winkelcentum een ruit van een winkel kapot 

• Intimiderende jongeren die vuurwerk richting passanten gooien. Veel illegaal vuurwerk in de 
wijk. 

• Je kunt je hond niet uitlaten 

• Je weet nooit wanneer en waar het in december om je heen vliegt.  Ook in tuinen komt het 
onverwacht terecht 

• Karbietr schieten op kinderspeelplaats 

• Kinderen waren bang voor de harde knallen, hond ging hele dag niet meer naar buiten en zat 
te bibberen 

• Knal vuurwerk met een hele bange hond! 

• Knalbuurwerk midden in de nacht waar iedereen wakker van wordt 

• Knallen in de Nacho voor en na nieuwjaar 

• Knallen in natuurgebieden zoals het park 

• Knallen op mijn balkon 

• Knalvuurwerk buiten de toegestane tijd 

• Kon de deur niet uit. Pal voor de deur van 18:00u tot 02:00u continu vuurwerk 

• Kortademig toen ik rond 1:00 buiten kwam 

• Last  van kortademigheid door rook, smog wat blijft hangen 

• Last van luchtwegen 

• Lastig gevallen tijdens wandelen met hond door vuurwerkgooiers 

• Leek wel of er een bom afging, erg geschrokken! 

• Lekkage dak door vuurpijl 

• Lichamelijke klachten 

• Longproblemen 

• Luchtdruk door de bommen, leek wel een oorlogsgebied 

• Luchtverplaatsing in de woning door de enorme knallen, vuil in de tuin, op de auto, smerige 
ramen. 

• Luchtwegen (3x) 

• Luchtwegen, 

• Luchtwegen, astmapatiënt 

• Luk raak van brommers en van uit rijdende auto’s zware bommen gooien 

• Mensen gooien rotjes naar mensen toe op de fiets etc 

• Mensen hebben niet het fatsoen en de discipline hun eigen afval op te ruimen en zadelen de 
gemeente met opruimkosten op. 

• Met de hind en kat, die waren heel bang!!!! (2x) 

• Met vuurwerk naar mensen/dingen gooien 

• Midden in de nacht wakker geschrokken op meerdere dagen 

• MIJN HOND 

• Mijn hond heeft zware epeleptie 
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• Mijn hond reageert op vuurwerk door onbeperkt blaffen 

• Mijn kat heeft er lang last van gehad  , is nu nog angstig bij harde geluiden. 

• Mijn zoon is bang 

• Nachtrust verstoord 

• Nachtrust. het begon al eind november 

• Niet naar buiten durven 

• Niet op straat kunnen zijn na middernacht vanwege onveiligheidsgevoel 

• Niet veilig op straat 

• Niet veilig voelen 

• Nog dagen erna wordt er ook geknald. 

• Omdat er bommen in tunneltje worden gegooid en dat al weken voor nieuwjaar 

• Onbeschaamd en dreigend gedrag van de zeer jeugdige delinquenten 

• Ongezonde lucht en mistig 

• Onrust als hulpverlener 

• Onrustige hond door knallen 

• Ontploffingen buiten de vuurwerktijden die vergelijkbaar zijn met een poging tot ontploffen 
van pinautomaat. Zou carbiet kunnen zijn. Heerlerbaan e.o. (2x) 

• Onveilig gevoel door gegooi met vuurwerk 

• Onveilig gevoel op straat 

• Onveilig voelen 

• Onveiligheid 

• Onveiligheid in verkeer 

• Onveiligheid op straat 

• Onveiligheidsgevoel 

• Onze hele huis en achtertuin zat onder het vuurwerkafval. We hebben drie uur nodig gehad 
om het op te ruimen. En het is nog niet compleet weg : de goot ligt nog vol met rommel. En de 
veroorzaker (overburen) geven niet thuis 

• Onze hond is de hele week panisch geweest van wege de harde knallen 

• Onze overkapping en gehele achteruin lagen bedekt onder de troep van het vuurwerk 

• Ook rommel op auto's. Volgende dag auto moeten poetsen. Zat helemaal vol met afval 
afkomstig van vuurwerk. 

• Opblazen van gemeenten prullen bak, verkeerd borden en gele gaspallen. 

• Ouders met kinderen staken vuurwerk af in het bos en gooiden dat richting mijn bange 
peuters die er hard om huilden en nu erg bang zijn. Ik vond het vreselijk dat deze ouders dat 
hun zoontjes van rond de 10 jaar gewoon lieten doen zonder in te grijpen. 

• Overheidskosten 

• Overlast door vuurwerk dat buiten de afgesproken tijden werd afgestoken 

• Paar dagen voordat het mag wordt er afgestoken 

• Panische hond 

• Papier snippers op auto 

• Pesterijen 

• Poging tot brandstichting. 

• Problemen met luchtwegen en longen 

• PTSS en dus extra gevoelig! 

• Publieke vernielingen 

• Rammelende ramen 

• Reeen rende het bos uit en staken de weg over. 

• Regelmatig werd er tussen. q 

• Rommel in mijn eigen tuin door rondvliegend afval van vuurwerk 

• Rommel in mijn tuin 

• Rommel in tuin en afdak 
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• Rommel op mijn auto en stoep. 

• Rommel op mijn eigendom 

• Rommel op ons erf. Vuurwerkafval waait met de wind nog steeds ons erf op! 

• Rond trekkende jongeren uit andere wijk die in onze wijk oudejaarsavond veel vuurwerk af 
staken 

• Rondstruinende jongeren die her en der bommen laten ploffen , zelfs tussen de eenden in het 
stadspark ! 

• Rondtrekkende jeugd die hele dorp lastig vallen met het afsteken van vuurwerk 

• Ronduit gevaarlijke situaties zie toelichting vraag 3. 

• Rotje dat naar onze honden geworpen werd! 

• Rotzooi op mijn terrein 

• Ruim buiten de afsteek tijden . Zelfs nu nog 

• Ruim voor en na oud op nieuw nog vuurwerk knallen 

• Schade aan gemeente eigendommen 

• Schade aan gemeentelijk bezittingen zoals prullenbakken e.d. 

• Schade aan gemeentelijke bezittingen 

• Schade aan publieke voorzieningen 

• Schade in de straat 

• Schade openbare ruimten 

• Schrikken bij onverwacht knallen. 

• Slaapproblemen 

• Slapeloze nacht ivm afsteken knallers lijken net bommen 

• Slechte luchtkwaliteit 

• Smog 

• Smog- en mistvorming 

• Snachts afsteken 

• Sommige knallen lijken wel bommen van leger 

• Stinkende vervuilde lucht 

• Te veel en te vroeg afsteken van Vuurwerk (oa, onderdoorgang Casimir Kazerneplein - Kleine 
Kerkstraat) 

• Te vroeg afsteken 

• Te vroeg afsteken van vuurwerk 

• Te vroeg afsteken van vuurwerk. 

• Tevroeg begonnen en als je belt komt niemand 

• Toestellen op speelveld en afvalcontainer werden gebruikt om af te steken 

• Tot 3.00u wakker gelegen 

• Trauma van overgehouden 

• Trillen van woning 

• Trillende ramen, hoofdpijn van de knallen en de rook 

• Trillingen bij woning 

• Tuin en oprit lag vol van rommel van anderen 

• Tuin vol troep van vuurwerk 

• Vanaf november al Midden in de nacht harde knallen 

• Vanaf Sinterklaas begon in Echt het afsteken, hier moet strenger op gecontroleerd worden. 

• Vandalisme door vuurwerk 

• Veel fijnstof waardoor irritatie van luchtwegen 

• Veel last van mijn astma 

• Veel last van mijn astma door de dampen 

• Veel persoonlijke ongelukken, ook bij omstanders. Heel triest. 

• Veel rotzooi op ons eigen terein 

• Veel schade aan natuur 
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• Veiligheid 

• Vel eerder al begonnen dan de bedoeling was 

• Ver na jaarwisseling niet over straat kunnen, vandalisme in de buurt 

• Verbaal overlast , als je mensen aanspreekt over hoe zij vuurwerk naar de buren afvuren 

• Verergering klachten luchtwegen. Meer last van benauwdheid en extra medicatie nodig. 

• Vernieling (2x) 

• Vernieling eigendom buurtvereniging 

• Vernieling van postbussen, prullenbakken etc. 

• Vernieling van verkeersborden en dergelijke 

• Verstoring van de nachtrust na 02.00 uur. 

• Vijrheidsbeperkin 

• Voor de dieren in de natuur 

• Voor de vogels honden katten en andere dieren (2x) 

• Vooral nachtelijke overlast in de binnenstad. Ik ken aardig wat oudere mensen in ons 
wooncomplex die bij tijd en wijle stijf in bed lagen van de schrik omdat het zo lollig is 
knalvuurwerk af te steken in de onderdoorgang bij de ingang. Is zo lallig want het klinkt extra 
hard. Ik heb knallen gemeten van 100dBA in huis met gesloten ramen. 

• Vooral overlast buiten de tijden dat vuurwerk mag worden afgestoken 

• Vuurpijl zwaar kaliber tegen ramen 

• Vuurpijlen kunnen fout terecht komen. Kijk maar naar Arnhem. 

• Vuurwerk dat buiten de bevoegde tijden wordt afgestoken 

• Vuurwerk in brievenbus buren 

• Vuurwerk in de speeltuin 

• Vuurwerk naar de honden gegooid 

• Vuurwerk naar mij en mijn hulphondgegooid 

• Vuurwerk schade 

• Vuurwerk voor de jaarwisseling naar me toe gegooid 

• Vuurwerk wordt door jeugd expres afgestoken wanneer ze baasjes met honden zien lopen. 

• Vuurwerkafval op mijn balkon. 

• Vuurwerkbommen die onder auto's gegooid werden, zelfs twee meter achter mij werden een 
vuurwerkbom gegooid terwijl ik mijn twee honden uitliet 

• Vuurwerkresten op de auto 

• Wakker schrikken diverse keren in de nacht 

• Wakker worden door knallen 

• Wanneer komt de knal? 

• We hebben al meer dan 100 plastic hulsjes in onze tuin gevonden. We waren toch tegen 
plastic zwerfvuil? Verbied dus dit soort vuurwerk! 

• We hebben er genoeg van 

• Weken voo 

• Weken voor en na nieuwjaar wordt nog vuurwerk afgestoken 

• Wij kunnen oudejaarsavond geen bezoek ontvangen, omdat lopen en autorijden niet veilig is 
rond de jaarwisseling door de pijlen en rotjes die overal heenvliegen 

• Wordt al dagen van te voren afgestoken. 

• Wordt beperkt in het naar buiten gaan. 

• Yot s,nachts 3.30 

• Ze gooiden vuurwerk onder mijn auto, terwijl ik naar huis reed 

• Zeer zwaar vuurwerk, het lijkt wel of de oorlog was uitgebroken en dit midden in de nacht om 
03.00 uur. Dan kun je je nachtrust wel vergeten. 

• Zeer zwwar vuurwerk met drukgolven! 

• Zelfs nieuwjaarsdag 18.00 uur 

• Zie 5 
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• Zie hierboven (Astma) 

• Zonnepanelen bedekt met vuurwerkafval 

• Zwaar vuurwerk dat weken vantevoren werd afgestoken 
 

 

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

Toelichting 
• Afgelopen jaarwisseling begon de geluidsoverlast (schrikreacties) al zeker 3 weken voor de 

jaarwisseling. Nog steeds (gisteravond rond 23:00 uur) zijn er momenten dat er vuurwerk 
afgeschoten wordt bij ons in het park. (Sittard in het monument van het zwembad dat klinkt 
heel hard) 

• Afgesnauwd worden door de jeugd als je er iets over zegt. 

• Afsteek buiten de toegestane tijd. 

• Agressie, bedreiging als men er iets over zegd. 

• Al fietsend werd een rotje naar me gegooid 

• Al in de middag knallen die wel bommen leken! Oudere bewoners in de buurt werden bang! 

• Al vroeg overdag groepen jongeren met knalvuurwerk (parkeerplaats bij sportpark) met open 
vuur,  hopen afval en veel lawaai. 

• Alle afvalbakken langs de Roer waren opgeblazen buiten de reguliere tijd dat vuurwerk 
geoorloofd is. 

• Als astma patiënt met hele gevoelige luchtwegen is het vuurwerk echt verschrikkelijk! 

• Als er 1x een of andere idioot een rotje naar je gooit, dan loop je daarna niet meer voor je 
plezier de straat op als je rotjes hoort. Je voelt je onveilig en blijft dus maar binnen. 

• Als ik met mijn rolstoel naar buiten moet heb ik mijn hele wielen onder de rommel en is er met 
moeite af te krijgen. 

• Als je om middernacht plots waker schrik van knalvuurwerk . 
En de hond van de buren daar door aanslaat. 

• Als mensen die vuurwerk afsteken hun rommel laten liggen. zou je zeggen dat dit simpel te 
handhaven is. 

• Als ze door blijven knallen tot 03,30 uur of nog langer is wel een beetje veel. 

• Behalve de harde explosies was er veel rook. ikzelf heb copd dus was erg benauwd. Moest 
extra medicatie seretide nemen. en het bleef bezig van af smiddags. ik kon niet muziek 
luisteren of andere afleiding doen  vanwege het kabaal. 

• Bij menig een  weet je het niet / in het  bijzonder met het vuurwerk uit het buitenland . 

• Daar er niet gehandhaafd werd al ver voor nieuwjaar overlast. In gebied waar veel vogels 
zitten onder spoor brug en fiets brug Haelen.Buiten gebied Nunhem.Zelfs nog op 8 januari. 
Vind sier vuurwerk mooi. Maar handhaaf aub. 

• De enorme onverwachte knallen en dat dagen lang 

• De groepen jongeren die samenscholen en dan provoceren met vuurwerk.. 
Erg intimiderend geregeld. 

• De hond wil al een week voor oud en nieuw niet meer gaan wandelen en dit duurt tot zeker 
twwe weken na oud en nieuw. Normaal als ik mijn jas aan doe staat hij al klaar om mee te 
gaan. Nu verstopt hij zich onder de tafel. Toen ik een opmerking maakte naar de jongeren toe 
werd het alleen maar erger en gooide ze het vuurwerk in mijn richting. 
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• De natuur raakt volstrekt van slag. Veel zoogdieren en vogels worden ernstig verstoord en 
kunnen geen kant uit, s, nachts hoor je overal verstoorde groepen ganzen en eenden rond 
vliegen. Maar ook dassen, reeen en andere soorten ondergaan grote verstoringen. 

• De rommel van het vuurwerk heeft de hele nacht liggen smeulen in mijn goot wanneer je er 
iets van zegt krijg je ook nog een grote mond 

• De schrik en onrust zit met name in het feit dat er al vanaf oktober klappen zijn terwijl je er 
niet op bedacht bent, bent dan nog niet bezig met oud op nieuw  
Ook als je met de hond loopt buiten worden er ineens rotjes achter je gegooid en als je iets 
zegt is dat reden voor nog meer rotzooi 

• Een verhaaltje,een man oudere ging met z`n hond wandelen jongeren gooiden vuurwerk naar 
de hond,hond in paniek rent weg oudere man (84 jr.) valt,gelukkig liet hij de hond los om zijn 
schade te beperken de hond is natuurlijk nu voor zijn hele heel bang voor vuurwerk.Waar zijn 
die ouders aan de keukentafel om even uit te leggen dat vuurwerk niet zonder gavaar is,we 
hebben het gezien in de media met nieuwjaar,alle verschrikkingen willen we dit nog 
verdedigen. 

• Euh knal vuurwerk midden in de nacht om bijv. 4 uur s'nachts dat hoef ik toch niet te 
omschrijven WAT dan de overlast is heh??? 

• Gauw kappen met de hele handel. Dit is toch geen feest meer met al die aanvallen op 
brandweer, politie, artsen etc. Nog niet te spreken van de doden ! 

• Gegooid van af een scoter, 

• Geluidsoverlast gaat dan alleen over de keren buiten oudjaar 

• Heb hierover reeds mijn beklag gedaan bij B & W met foto's en videobeelden. 

• Heb schade aan mijn woning. Ruit beschadigd. 

• Herhaaldelijke jaren hebben we bij gemeente Landgraaf, geprotesteerd, omdat we al twee 
keer bij het opruimen van het plat dak van onze bungalow aangebrande dorre bladeren 
gevonden hadden. Alle bungalows zijn omringd door geweldig hoge bomen die niet gerooid 
mogen, en waarvan de takken boven de daken hangen. Een geluk dat er nog geen brand 
uitgebroken is, want als dat gebeurt dan is er geen houden aan. Dan staan al diverse  bitumen 
platte daken al in brand., omdat de brandweer nu al niet meer komen kan aomdat die in de 
wijken her en der al aan het blussen zijn. Al wie voor vuurwerk in de wijken stemt en dat door 
particulieren is zeker op termijn misdadiger.. Have maatregelen zijn niet te handhaven. Het 
bezit van vuurwerk moet wettelijk verboden zijn voor particulieren ,echter profi's 
uitgezonderd met certificaat... Zo is dat gemakkelijker te handhaven dan nu het wapenbezit, 
wat al een zooitje lijkt te zijn, gebrek aan handhaving. Kom nou. Optreden !! 

• Het beperkt mijn bewegingsvrijheid, daar ik dan niet meer door het dorp durf te wandelen 

• Het is geen vuurwerk maar bommen wat ze afsteken. 

• Het is gewoon overlast 

• Het is met name de enorme mistwolk na 0:00 uur. Huisdieren moeten naar binnen, mensen 
niet naar buiten. Dauerluftung moet dicht etc. 

• Het is moeilijk te zeggen of het door vuurwerk komt maar na de nieuwjaarsnacht was de lak 
van mijn auto licht beschadigd. 

• Het leek wel oorlog !jedurft niet meer naar buiten,en je loopt blijvende gehoorschade op. 

• Het leek wel oorlog zo een flinke knallen, de ramen trilden in het huis, niet normaal meer. 

• Het meest irritant is dat mensen zich gewoon niet aan de regels houden. velen doen gewoon 
wat ze willen. 

• Het was nog harder als vorig jaar.Geluid tv harder moeten zetten anders tv niet te verstaan. 
Melding  doen geen nut want het is zoveel overlast, is voor politie /handhavers ondoenlijk. 

• Het zijn soms net bommen die afgestoken worden. De ramen hebben er weleens van 
gerammeld terwijl de rolluiken dicht waren.... 

• Hoewel zwaar vuurwerk verboden is, hoewel het opzettelijk vernielen van andermans 
eigendom [vooral gemeentelijk] strafbaar is, hoewel het gooien van vuurpijlen naar 
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hulpverleners een grote schande is, gebeurt het toch.  
Ook het opruimen van de rommel is blijkbaar op deze dag niet nodig. 

• Huis is beschoten door jeugd 

• Ik ben zelf COPD patient. Van de luchtvervuiling heb ik last. Dit geld voor meerdere 
inwonersgroepen. 

• Ik denk dat dit voldoende is om aan te werken. Wijkraad: Vaststellen van lokale overlast word 
hierdoor gefilterd. Dit is wat gemeenten in Nederland nodig hebben. Verbinding maken met 
het volk van NL en samenwerken. 

• Ik denk dat hier niks aan toe te voegen is 

• Ik heb COPD dus is het moeilijk om lucht te krijgen 

• Ik heb COPD en toto zeker 2 dagen na het vuurwerk kan ik niet naar buiten . 

• Ik heb een angststoornis en een plotselinge knal kan een paniekaanval triggeren. Ik neem er 
medicatie voor, maar kan dat niet dagenlang achter elkaar gebruiken. 

• Ik heb last van de luchtwegen. Ik krijg slecht adem door de rook buiten. Het was ook nog mistig 
afgelopen jaar, dus de rook bleef lang hangen. 

• Ik hoorde al knallen een week voor nieuwjaar. (2x) 

• Ik vind het vervelend dat mensen hun vuurwerk afval niet opruimen en ik vind het associaal 
om bv een prullenbak of brievenbus op te blazen 

• Ik wordt tegenwoordig panisch van extreem harde knallen en ik MOET dan weg gaan naar 
rustiger gebied. 

• In de weken naar Oud en Nieuw voel je je niet eens veilig meer als je met je hond op het 
Heidekamppark loopt, of de Weerd. Er wordt gewoon op 20 meter van je vandaan vuurwerk 
afgestoken. 

• In de woonwijk Berenklauwstraat werd door 2 buren afwisselend en met regelmaat met 
carbiet geschoten van 18.00-2.00uur .Afschuwelijk. Wij moesten onze ramen binnen open 
zetten om de luchtdruk te verminderen Voorgaande jaren zijn er al ruiten gesprongen. 

• Ja al maanden voor oudejaarsdag en 1 week nog na nieuwjaarsdag. Op oudejaarsdag is er non-
stop van 10.00 uur s'ochtend tot 2.00 uur geschoten geworden. 

• Jammer dat er zoveel tijd in gestoken moet worden om kapelletjes en brievenbussen 
vuurwerkproof te maken. 

• Jeugd die tot ver na oud op nieuw bommetjes afsteken 

• Kennelijk maakt de gemeente het niets uit dat vele ouderen met een zwak hart of andere 
gezondheidsklachten of bijv psychische problemen of aandoening aan de oren zoals bijv 
mysofonie, zwaar te lijden hebben door het geknal. 

• Knal vuurwerk 

• Komt telkens onverwacht, en je kunt er geen rekening mee houden. Vanaf parkeerplaats 
voetbalveld tot in het kasteelpark. 

• Lak schade auto, ga dit maar een verhalen. 

• M.n. Buiten de tijden dat men vuurwerk mag afsteken. 

• Mensen ruimen hun rommel niet op. 
Als je snachts rijd of de volgend3 morgen staan de potten vuurwerk nog midden op de straat 

• Mijn hond is zo afgericht zodat ze niet te gek gaat doen.  Net als ik schrikt ze wel. 

• Mijn man is ernstig longpatient  dus graag alleen van 23.00 tot 1.00 uur op bepaalde plekken 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 december dag in dag uit 
jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 

• Mijn vriend heeft maar 25% longvolumen en hij had ernstige problemen binnenhuis van de 
luchtvervuiling 

• Niet alleen ZIE ANTWOORD vraag 5, maar wat betreft de dieren. Al jaren breng ik 14 dagen, 
voor de jaarwisseling, onze paarden daar naar toe ( Belgiè) waar men niet bezig is met die 
rotzooi !!!!!!! 

• Niet met oud en nieuw maar dagen van tevoren 

• Ook afval en rommel van vuurwerk in tuin. 
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• Ook hier bedoel ik de weken ervoor en erna 

• Ook vogels hebben een verschrikkelijke nacht 

• Ook zie ik steeds vaker dat het vuurwerkafval door betrokkenen niet (meteen) wordt 
opgeruimd 

• Op oudjaar- en Nieuwjaarsdag weet ik echt niet meer wanneer ik onze hond moet uitlaten 
omdat het de hele dag is, vaakook in de achtertuin van de mensen, maar zowel mens als dier 
schrikken daar ook van. Een algeheel vuurwerkverbod van al het vuurwerk, dus niet alleen het 
zware, knallers en pijlers, maar al het vuurwerk. En dan dus voor de liefhebbers een centraal 
vuurwerk door de gemeente, maar ook dat zou van mij niet hoeven. 

• Op sommige momenten leek het wel Oorlog 

• Overburen gewaarschuwd dat afval van knalvuurwerk viel, ondanks bleef men gewoon hier 
mee doorgaan. Terwijl op het Ireneplein meer dan voldoende plek is om vuurwerk af te 
steken. De troep heb ik na 3 dagen zelf moeten opruimen. Heb het wel bij de overburen 
gedeponeerd! 

• Proberen je bedrijfscombo in brand te steken,en als je een melding doet dan komen ze 
MESCHIEN eens kijken als ze tijd hebben. 

• Schade aan bezittingen gehad door afgestoken vuurwerk van buren.  Uiteindelijk verstoorde 
relatie nu doordat deze weigeren schade te vergoeden. Deze mensen zijn ook te lomp om zelfs 
de rotzooi in de straat op te ruimen. Aso's dus!  
Hond heeft bovendien dagenlang heel veel last van stress gehad door het vuurwerk.   Ook voor 
de vogels is dit geen pretje 

• Spreekt voor zich! 

• Stank belemmert een gezonde ademhaling 

• Statiegeld invoeren op siervuurwerk zodat mensen het terug brengen naar de winkel waar het 
gekocht is en de winkeliers tegemoet komen met gratis vuurwerk afval op te halen 

• Terwijl ik dit typ gaat er hier weer een bom af 17.17 uur op 13 januari 2020. Er is geen enkel 
respect voor regels. 

• Tijdens de dank mis in de Vredeskapel op dinsdag 31 december om 18:00 h werd er op de 
parkeerplaats naast de Vredeskapel zulk zwaar vuurwerk tot ontploffing gebracht dat tot twee 
keer toe het licht in de kapel uitviel, en de mens in de kapel angstvallig de ingangsdeur in de 
gaten hielden omdat ze bang waren dat er vuurwerk naar binnen gegooid werd! 

• Toelichting overbodig 

• Totaal geen handhaving . 

• Van het zwaar knal vuurwerk 

• Van mij kunnen ze weer terug naar de oorlogs sitiatie waar ze vandaan komen 
Daar knalt het ook 

• Veel mensen in onze buurt ruimen het afval wel op 

• Veel punten heb ik al toegelicht. 

• Veel te zwaar bijne explosief knalwerk 

• Veel vogels zijn weken weg door het vuurwerk waar wij zogenaamd plezier van hebben. 
Vreselijk! 

• Vooral van het knalvuurwerk buiten de afsteektijden last gehad 

• Vuurwerk is een traditie als ook carbid schieten, en ik heb hier geen probleem mee mits dit 
gebeurd op de afgesproken tijden. 
maar de overlast begon al eind november en duurde tot zeker week 2 in het nieuwe jaar. 
men kan ook voor het carbid schieten op een speciale locatie een vergunning afgeven buiten 
de wettelijke uren. 
het schort hem hoofdzakelijk aan de handhaving buiten de afgesproken tijden en dus aan het 
gedrag van deze personen..... 

• VUURWERK NAAR AUTO GOOIEN IN HET MUCHERVELD 

• Vuurwerk werd al dagen voor Oud en Nieuw afgestoken in onze wijk. En dan nog wel 
gedurendede hele dag. Van enig toezicht is nooit gebleken. 
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• We stonden op een afstand van meer dan 20 m toe te kijken. 

• Werk regelmatig van thuis, op zolder. Tijdens telefonische vergaderingen regelmatig de vraag 
gehad wat dat voor geluiden waren terwijl ik het raam en rolluik dicht had. 

• Wij hebben twee jonge kinderen die schrikken en bang worden van harde onverwachte 
knallen. 

• Zeer harde knallen zo hard dat je bang bent dat ruiten het begeven.Zeer veel rondvliegende 
rommel van vuurwerk nog nooit zo erg geweest.Jaarwisseling is beangstigend aan het worden. 

• Zeer hoog risico dat zonnepanelen door neerkomende vuurpijlen beschadigd worden, evenals 
schade aan auto 

• Zeker op straat lopend en een paar van die opgeschoten jongens tegenkomen die 
knalvuurwerk gooien. 

• Zelfs midden in de nacht zijn er grapjassen die vuurwerk aansteken. Geen sier maar knallers 

• Zelfs snachts rond 2.00u hoorden we knallen 

• Zie 2.1 

• Zie beantwoording bij vraag 5. 

• Zie vorige toelichting. 

• Zie vraag 5 

• Zwaar vuurwerk kan niet. 
 

 

5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van 
vuurwerkoverlast? 
 

Ja, ergens anders namelijk: 
• Andere jaren wel klacht ingediend , dit jaar niet  , er word toch niets meegedaan 

• Betreffende personen er zelf op aangesproken. 

• Betreffende personen op aan gesproken. Men heeft er geen boodschap aan. 

• Betrokken personen erop aangesproken. 

• Bij de begeleiding waar ik woon bij radar 

• Bij de betrokken personen 

• Bij de betrokkenen 

• Bij de kinderen zelf 

• Bij de kinderen zelf maar krijg je grote mond. 

• Bij de mensen zelf, maar dit mocht niet baten 

• Bij de ouders van degenen die schade veroorzaakte 

• Bij de overburen 

• Bij de overlastgever 

• Bij de veilige beurt 

• Bij de veroorzakers 

• Bij de wijkagent Meerssen 

• Bij handhaving 

• Bij hun persoonlijk net een brutale mond als reactie 

• Bij Politie en Gemeente 

• Bij politie, team handhaving, gemeente èn Meldpunt Vuurwerkoverlast MEERMAALS 

• Bij veroorzaker (2x) 

• Bij wie konden wij dat doen 

• Bij wijkagent 
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• Brandweer 

• Buitenbeter 

• Buurjongen had cobra 6 steekt hij achteraf tussen de muren ja dan schrik je je rot dat de 
ramen trillen 

• Buurt app 

• Buurt preventie 

• Buurt whats app en wijkagent gemaild, 

• Buurtapp (2x) 

• Buurtpreventie baanderd 

• Connect College aangezien het 's ochtends schoolgaande jeugd betrof 

• Dat hadden verschillende buren al gedaan. 

• Dat heeft geen zin 

• Dat heeft toch geen zin 

• De afstekers 

• De jeugd zelf aangesproken. 

• De politie heeft zelf gezegd dat dat geen prioriteit heeft 

• Dit heeft geen zin wordt toch niets mee gedaan 

• Doorgegeven dat prullenbak vernield is 

• Douane kwam toevallig langs en zij hebben melding gemaakt bij politie, daar ik geen mobiele 
telefoon bij de hand had 

• Eigenaar bar 

• Er is geen meldpunt 

• Er word niets mee gedaan 

• Facebook (4x) 

• Gebruikers aangesproken bij vernielen openbare prullenbakken. 

• Gemeente Beesel 

• Handhavers 

• Handhaving (2x) 

• Handhaving gemeente Venray 

• Heb er geen geheim van gemaakt 

• Heb ik niet gedaan..want voordat er iemand gaat kijken kun je niks meer..dit heeft geen nut 

• Heb voorgaande jaren constant overlast gemeld,is niets mee gedaan,door knalvuurwerk heb ik 
gehoorschade opgelopen 

• Heeft dat zin als burger?? 

• Heeft geen nut (4x) 

• Heeft geen nut wordt toch niks mee gedaan 

• Heeft geen nut, komt toch niemand 

• Heeft geen zin luisteren toch niet verbod is het beste 

• Heeft geen zin. 

• Heeft op dit moment geen zin 

• Heeft toch geen effect 

• Heeft toch geen zin    het knallen gaat gewoon door een soort volk heeft lak aan regels  de 
asos 

• Heeft weinig zin naar mijn mening. Deed ik voorgaande jaren wel 

• Heft geen sin om te melden 

• Helpt niet ze komen er niet voor 

• Helpt toch niet 

• Het brengt niets om te melden, de overlastgevers zijn al lang verdwenen als handhaving kan 
komen, deze laatste hebben meer en belangrijker dingen te doen. 

• Ik heb geen melding gedaan want het is niet te handhaven bij geen totaal verbod! 

• Ik kwam nergens echt goed terecht, veel sussende antwoorden. 
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• Ik weet dat het op onze buurtapp is geweest zou melding maken bij politie.. Er werden 
complete bommen afgestoken... Zoooo hard.. Niet nirmaal 

• Ik wist niet dat dat Jan/kon?? Daar mag wel meer informatie over worden gegeven dan! 

• Ik zelf niet, maar een kennis wel en werd niks mee gedaan. 

• In de gemeente app 

• Ja via fb aan de politie 

• Je dacht toch niet dat de politie daarvoor komt, echt niet!!! 

• Komt toch niemand 

• Landelijke petitie tegen vuurwerk getekend 

• Lastige personen aangepakt 

• Maar de politie heeft het te druk en het meldpunt is helemaal niet bekend. Melden is een 
farce als ze niet handhaven. 

• Meldpunt overlast 

• Meldpunt Partij v.d. dieren 

• Meldpunt Partij voor de Dieren 

• Meldpunt vuurwerkoverlast was niet bereikbaar en meldpunt van de gemeente word toch 
geen actie op ondernomen dus geen medlingen gedaan of kunnen doen 

• Mensen persoonlijk aangesproken. (2x) 

• Milieuklachten 

• Nee heeft toch geen zin komen niet eens 

• Nee, geen melding gemaakt omdat het geen niet heeft wegens gebrek aan handhaving 

• Nu via  deze weg 

• Nu via tip Leudal 

• Op enquêtes ingevuld 

• Op fb (2x) 

• Op internet 

• Op social media, omdat de officiele instanties er toch niets mee doen 

• Op verschillende manieren, Ik ben helaas vergeten, hoe en waar.... 

• Overbuurvrouw is politie agente 

• Overleg met politie Limburg, gezien mijn laatste functie voor mijn pensioen. 

• Persoonlijk, maar je wodt in je gezicht uitgelachen. 

• Politie 

• Politie en/of handhaving  zijn toch overbelast. (Helaas) 

• Raayland 

• Radar 

• Rechtsreeks bij de overlast veroorzaker, een stelletje asocialen dus, te weten de buren uit de 
straat. 

• Site was niet bereikbaar maar elk ander jaar heb ik een melding gedaan 

• Social media 

• Stadswacht 

• Straatcoaches 

• Verzekering 

• Verzekering wegens schade 

• Via Buiten beter app ivm rotzooi midden op straat! 

• Via facebook maar dat heeft niks opgeleverd 

• Via FB Sociale media 

• Via smartphone-app buitenbeter die meldingen doorstuurt naar gemeente 

• Vorig jaar wel zonder resultaat 2018 

• Vorig jaar. echter naar mijn mening is hier niets mee gedaan. Het geknal bleef aanhouden tot 
in april 

• Vuurwerkoverlast op Facebook 
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• Vuurwerkoverlastheerlen.nl 

• Werkgever 

• Wijkpreventie 

• Wordt niets aangedaan. 

• Wordt niks meegedaan met de meldingen 

• Zelf aangesproken 

• Zelf buurjongens er op aangesproken 

• Zij doen er niks mee , wat wij ook melding maken 

• Zowel bij de Politie als vuurwerkoverlast 
 

 

5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van 
vuurwerkoverlast? 
 

Toelichting 
Nee • 2 jaar geleden wel. 

• Aan een melding word toch niets gedaan 

• Aangifte doen heeft geen zin, te druk door onderbezetting, en anders zijn 
de gasten toch al verdwenen 

• Aangifte doen helpt niet . het hele jaar door hoor ik in de nacht en avond 
geknal en dit is nooit minder geworden. wie doet dit?? 

• Aangifte doen in Nederland is het meest nutteloze wat je kan doen,want 
er wordt niks gedaan met aangiftes. 

• Afgelopen jaren wel gedaan, dat er weken / maanden voor 31 december 
zwaar knal vuurwerk (al mag het de naam vuurwerk niet eens 
hebben)word afgestoken. 

• Al eerder melding gedaan bij politie. Ze wisten ervan maar op het 
moment dat ze ter plaatse waren was de overlast klaar. Als ze niemand 
op heterdaad kunnen betrappen kunnen ze niets doen. Dat is de reactie 
van de politie! 

• Alhoewel ik het 'overlast' vond,  vond ik een melding niet nodig. Mede 
door de geringe capaciteit van de handhavers die ongetwijfeld op dat 
moment grotere problemen hadden. 

• Als ik al melding zou hebben gemaakt: er is toch geen handhaving 

• Als ik naar de televisie kijk zie ik dat het elders vele malen erger is. Die 
mensen hebben hun handen al vol aan grotere overtredingen. 

• Als je aangifte doet wordt toch niets mee gedaan 

• Andere jaren meldde ik overlast bij het Meldpunt. Niet meer gedaan 
omdat ik een beetje murw ben. Ik vind Oud&Nieuw geen feest meer. Zie 
op tegen de oudjaarsavond. 

• Andere jaren wel maar gaat toch gewoon door dus niet meer gedaan! 
(2x) 

• Andere jaren wel vaker een overlastmemding gemaakt vooral ivm het blij 
en afsteken van vuurwerk en de daaraan verbonden geluidsoverlast. De 
bron daarvan enkele buurtbewoners. Geen handhaving gezien. Het 
gebeurden op de openbare weg. Ook al twee keer brandschade gehad 
aan overkapping door resten van vuurpijlen. Helaas voor eigen rekening. 
Geen veroorzaker bekend of te achterhalen. 
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• Andere jaren wel, maar kreeg te horen: vorig jaar heeft U ook al een 
melding gedaan. Werd me dus niet in dank afgenomen en heb het er dit 
jaar maar bij laten zitten.Al had ik het graag gedaan. 

• Ben ook jong geweest, en vind dat onze regering te veel regels en wetten 
in voert   en meestal kijken  ze daar om te veel naar hun eigen omgeving . 
Hier is het nooit en daarom moeten ze de problemen aanpakken en niet 
gewoon  afschaffen, alle tradities worden zo afgeschaft in Nederland, 

• Bij een melding hierover wordt toch niet gereageerd 

• Bij wie moet je dat doen? 

• Bij wie zou ik dat moeten melden? 

• Bijna wekelijks schrikken  mijn huisdieren van vuurwerk, weet toch niet 
wie dan waar iets af vuurt. 

• Blijkt weinig nut te hebben.  Zie nooit geen handhavers in buur. En de 
politiek is verdeeld (spelen allerlei belangen door elkaar, en gemiddelde 
burger wordt m.i. in de steek gelaten) 

• Daar ik niet precies weet waar het vuurwerk vandaan komt. 

• DAAR WORDT TOCH NIETS AAN GEDAAN, TENMINSTE IK MERK ER NIETS 
VAN 
IEDERE WOONWIJK MET VEEL SOCIALE WONINGEN IS EEN NEST VAN 
GELUIDEN. 

• Dan zouden wij wel veel moeten bellen naar de politie, 

• Dat heeft geen zin omdat het onmogelijk is voor de politie om dit te 
handhaven. Je kunt nu bellen maar tegen de tijd dat ze ter plaatse zijn 
zijn de smeerlappen weer vertrokken. 

• Dat heeft geen zin, er is toch niemand die hierop kan toezien. Veel te 
weinig handhavers. 

• Dat heeft op dit moment geen enkele zin. Het heeft geen prioriteit. 
Behalve als het in de buurt van een agent ontploft. 

• Dat heeft toch geen zin 

• Dat heeft toch geen zin, ze komen nog niet eens kijken. 

• Dat heeft volgens mij geen nut 
Vergeefse moeite 

• Dat heeft weinig zin, de politie reed gewoon langs de overlast en deed 
niets 

• Dat helpt toch voor geen meter 

• Dat vond ik persoonlijk overdreven want ik snap dat er 
enthousiastelingen zijn die maar 1x per jaar de kans krijgen om vuurwerk 
af te steken. Als er gewoon striktere regels waren, is het maken van een 
melding ook niet nodig. 

• De laatse 6 jaar wel, gemeente onderneemt niets. 

• De mensen die vuurwerk afsteken zijn meestal snel verdwenen. Pakkans 
is gering. 

• De overlast na 02.00 uur ging gepaard met te lange tussenpozen, dus dan 
heeft het weinig zin om politie hierover te bellen. Temeer daar niet 
precies duidelijk was waar het vandaan kwam en "in de buurt" is nogal 
een rekbaar begrip. 
Politie heeft wel wat beters te doen vaak in die nachten en voor de rest 
mogen die ook wel eens een beetje vieren i.p.v. naar een enkel rotjong te 
moeten gaan zoeken. 

• De politie / handhaving komt toch niet. 
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• De politie en handhaving heeft niet genoeg mankracht om er iets aan te 
kunnen doen. Dan ga ik niet hun nog extra onder druk zetten door te 
klagen 

• De politie heeft het al veel te druk, als ik dat zou melden zijn de daders al 
lang weg. 

• De vogel is toch al gevlogen, wanneer de politie komt, hebben ze 
teweinig mensen voor. 

• De volgende keer zou ik het wel doen want wist niet dat dit mocht 

• De vorige jaren... Ik denk dat de overlast bij de politie inmiddels bekend 
is. 

• De zichtbare afstekers en overlastveroorzakers hebben gebruik gemaakt 
van de gehele geoorloofde tijden. 

• Denk dat de daders moeilijk op te sporen zijn, omdat ze rond trekken 

• Die hebben daar toch geen tijd voor. 

• Die hebben het druk genoeg die nacht met grotere problemen dan die bij 
mij 

• Dit heb ik wel vorig jaar gedaan, werd toen totaal niets aan gedaan, je 
wordt in hun ogen niet serieus genomen. 

• Dit heeft geen enkel effect omdat er niet gehandhaafd kan worden of 
omdat de daders al gevlogen zijn. 

• Dit heeft met de huidige handhaving geen nut. 

• Dit heeft toch geen zin, ze hebben hun handen al vol met het bestrijden 
van deze overlast 

• Dit helpt toch niet 

• Dit is helemaal uit de hand gelopen, ook de politie kan hier weinig aan 
doen. We moeten dit ondergaan, gelukkig is het tijdelijk. 

• Dit is zinloos om bij de politie dit aan te geven, een normale klacht wordt 
al niet afgehandeld. 

• Dit jaar niet, andere jaren wel,omdat mijn hond er erg veel hinder van 
had. Helaas is hij overleden. 

• Dit jaar vnl jongeren door de wijk die knallers aflaten gaan. 

• Dit zou alleen voor de statistiek zijn. Er wordt toch niks mee gedaan. 

• Doen niets, 

• Doen ze toch niets mee. Is niet te controleren 

• Doet toch niemand wat aan 

• Door het veel intenserre vuurwerk afgelopen jaren weten wij als leken 
niet wat legaal is en illegaal vuurwerk is. En je wil geen ruzie met dronken 
jongeren 

• Een melding doen heeft geen zin. Wordt niet op gereagrrd 

• Eer de politie hier in de wijk is,zijn de schuldigen al weer weg.En de politie 
heeft denk ik wel voornamere dingen te doen. 

• Eerdere jaren vaker gedaan maar heeft geen zin 

• Er gebeurt heel weinig met deze meldingen is mijn bevinding. In elk geval 
straalt de gemeente niet uit dat zij er veel mee doen. Zie ook mijn 
comment op vraag 4 

• Er is toch geen personeel voor controle 

• Er komt toch geen handhaver. 

• Er komt toch niemand als je belt voor overlast 

• Er was zo veel overlast zodat politie niet overal gelijk kan zij en ze gewoon 
door kunnen gaan. 

• Er werd in mijn straat al nauwelijks meer vuurwerk afgestoken. 
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• Er word niks met meldingen gedaan. 

• Er word, voor ons gevoel, niks of te weinig mee gedaan. 

• Er wordt nog te weinig actie ondernomen bij een melding 

• Er wordt te weinig dan wel niet gehandhaafd 

• Er wordt toch niet op gereageerd, politie heft het dan volgens hun zeggen 
te druk met andere zaken en er is te weinig mankracht beschikbaar 

• Er wordt toch niets mee gedaan. 

• Facebook stond vol van meldingen die al aangifte hadden gedaan 

• Ga ik volgende keer wel doen. Tot nog toe sprak ik mensen er wel eens 
op aan, maar je wordt bedreigd en genegeerd 

• Geen aangifte gedaan als zijnde nutteloos. 

• Geen melding gedaan,omdat er voor politie geen duidelijkheid is volgens 
de wet. 

• Geen vertrouwen meer in politie of stadswachten betreffende deze 
overlast dat er iets mee gedaan wordt. 

• Gelukkig was ik met de jaarwisseling weg. Volgens buren leek het wel 
oorlog. Reden dat ik weg ben gegaan is dat men al weken vuurwerk 
afsteekt en totaal geen handhaving 

• Gepraat met enkele mensen die dat wel hebben gedaan. Reactie van de 
politie bleek “daar komen we niet voor”. 

• Geprobeerd te melden, maar het meldpunt bestaat niet meer. Melden bij 
politie heeft geen zin. 

• Gevoel dat er niets aan gedaan wordt 

• Had geen zin 

• Handhavers komen handen en ogen tekort. 

• Handhaving laat nu al zwaar te wensen over.. 

• Heb de jaren voorafgaand gemerkt dat er niet gehandhaafd kan worden 
in alle dorpen tegelijk en dat aangifte doen geen nut heeft 

• Heb gemeente gebeld voor handhaving parkeren bijcentrum stein.... Die 
waren niet aan het werk en niet bereikbaat 

• Heb het gevoel dat er niet gehandhaafd wordt. Als er twee dagen van 
tevoren,vanaf dat het vuurwerk verkocht mag worden,bijna constant 
vuurwerk wordt afgestoken kan ik me niet voorstellen dat daar niemand 
op reageert.Zijn we bang voor represailles ?Denk n.l. van wel. 

• Heb het gevoel dat zodra ik ga bellen ze toch te last bij de raddraaiers 
zijn. 

• Heb het idee dat dat toch geen zin heeft. 

• Heb het in het verleden vaker gemeld. Doch geen reactie gezien. Heeft 
dus geen nut. 

• Heb ooit in het verleden eens melding gemaakt,kreeg toen te horen,als 
we komen zijn ze toch al weg. 

• Heb spijt dat ik dat niet gedaan heb 

• Heeft geen doel bij mijn weten hebben andere dingen te doen 

• Heeft geen enkele zin! 

• Heeft geen enkele zin. (2x) 

• Heeft geen nut dat te melden, doen er niets mee. 

• Heeft geen nut. Is op het moment niet te handhaven omdat ze er al 
weken van te voren mee beginnen. 

• Heeft geen nut. Politie heeft andere prioriteiten, door personeelstekort 

• Heeft geen nut. Ze maken misschien 1 notitie en daar blijft het bij. Het is 
ook niet te controleren. 
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• Heeft geen zin (2x) 

• Heeft geen zin de jeugd die loopt rond voordat politie hier is zijn ze allang 
weg 

• Heeft geen zin handhaving komt niet 

• Heeft geen zin om melding te maken. Er wordt niets mee gedaan door 
onderbezetting politie 

• Heeft geen zin om te melden, er wordt toch niks mee gedaan! 

• Heeft geen zin om te melden. Is geen handhaving op mogelijk met de 
beperkte capaciteit bij politie en gemeente 

• Heeft geen zin omdat er niet wordt gehandhaafd 

• Heeft geen zin omdat handhaving tekortschiet 

• Heeft geen zin omdat ze al gevlogen zijn en politie komt toch niet 

• Heeft geen zin want ze doen er totaal niets mee! 

• Heeft geen zin worden toch niet aangepakt 

• Heeft geen zin ze doen er niks aan .Politie en handhaving .hebben geen 
tijd .Politiek heeft het alleen over traditie.Het volk boeit ook de 
wetgeving niet meer ze doen maar .En de regering heeft alleen maar 
interesse in de opbrengst van vuurwerk.De schade betalen we toch 
allemaal zelf door onze belastingbijdrage. 

• Heeft geen zin, er is toch veel te weinig toezicht. Andere jaren wel 
gemeld 

• Heeft geen zin, Politie heeft nooit tijd. 

• Heeft geen zin, word niets mee gedaan 

• Heeft geen zin! 

• Heeft geen zin. 

• Heeft geen zin. Dader kan toch niet op heterdaad betrapt worden 

• Heeft geen zin. De politie kan niet overal tegelijk aanwezig zijn. 

• Heeft geen zin. Er wordt niet gehandhaafd!! 

• Heeft geen zin. Het is soms moeilijk vast te stellen waar ze afsteken. Maar 
het geknal en met name het zware bommenwerk is goed te horen. Zelf 
dat het in huis dreunt. 
En de vogel is meestal gevlogen als de politie komt. 

• Heeft geen zin. Het valt niet te handhaven. Politie zal niet gauw zien of 
het om illegaal of legaal vuurwerk gaat. 

• Heeft geen zin. Wordt niets mee gedaan 

• Heeft geen zin... de politie doet er niets mee! 

• Heeft het überhaupt nut? Landelijk beleid heeft de capaciteit van de 
politie t ever teruggedrongen. 

• Heeft m.i géén zin, voor de statistiek doe ik geen melding maar wel voor 
actie en die blijft uit. 

• Heeft melding maken dan zin? Er wordt toch niks mee gedaan, omdat de 
politie te weinig capaciteit heeft en andere dingen belangrijker zijn. 

• Heeft naar mijn mening toch geen effect 

• Heeft niet echt zin om melding te doen. Politie is toch al overbelast en 
onderbetaald... 

• Heeft ook weinig zin, want als de politie ter plaatse komt zijn de daders al 
lang weg. 

• Heeft toch geen effect en heel zwaar knal vuurwerk viel relatief mee in 
onze buurt. Daarbij ben ik zelf ook jong geweest en wil niet flauw doen. 

• Heeft toch geen zin ! politie kan dit moeilijk handhaven, geen goede, 
daadkrachtige, instructies aan politie die dan maar besluit niks te doen of 
naar de frites-tent te gaan en er wat frikandellen naar binnen te werken ! 
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• Heeft toch geen zin en het woord van de burger telt niet. 

• Heeft toch geen zin, want er wordt niet gehandhaafd 

• Heeft toch geen zin. (6x) 

• Heeft toch geen zin. Er is een tekort aan personeel en heeft geen 
prioriteit 

• Heeft toch geen zin. Men treed daar niet tegen op. Het is ook niet aan te 
pakken of controleren.  Ze zijn te slim. 

• Heeft toch geen zin. Op een of andere manier komen de daders achter je 
adres en even later heb je een cobra in de brievenbus, met alle gevolgen 
van dien. 

• Heeft tot geen zin!!!!!!!!!!!!! 

• Heeft totaal geen zin ,omdat de overlast alleen maar erger werd 

• Heeft totaal geen zin om de politie te bellen. Een organisatie die niet 
functioneert in alle opzichten. 

• Heeft vorige jaren ook niet geholpen 

• Heeft weinig zin 

• Heeft weinig zin komen toch niet of daders zijn al verdwenen. 

• Heeft weinig zin, geen handhaving 

• Helpt toch niet (2x) 

• Helpt toch niet er doet niemand iets aan. 

• Helpt toch niet, komt niemand kijken. 

• Helpt toch niets! 

• Het begon binnen de toegestane tijden. Al ging het vuur lang door, tot 
zeker 02:30. 

• Het heeft geen nut om hier melding van te maken de politie heeft het al 
druk genoeg 

• Het heeft geen zin om dat te doen, de politie heeft het al druk genoeg! 

• Het heeft geen zin om te bellen met de politie. Zij zonder onderbemand 
en voordat ze bij ons zijn, zijn de raddraaiers al verdwenen. 

• Het heeft geen zin, kwaad is al geschiedt... 

• Het heeft toch geen zin om een melding te doen wordt niks mee gedaan. 

• Het helpt toch niet ik heb geen ene handhaver gezien 

• Het kwaad is al geschied dus het heeft geen zin meer. Er komt toch 
niemand. 

• Het nut van melden zie ik niet. Tegen de tijd dat de melding wordt 
opgepakt is de vogel al gevlogen. 

• Het was niet zichtbaar waar of door wie het vuurwerk werd afgestoken. 

• Het werkt helaas niet. Eind 2018 zeker 10 keer gebeld zonder resultaat. 
Krijg ik te horen dat het probleem is dat ze op heterdaad betrapt moeten 
worden maar ze krijgen 45 min om ter plekke te zijn (2x) 

• Hier word toch niks mee gedaan. 

• Hulpverleners zijn al overbelast 

• Iets melden wat niet mag heeft in deze gemeente geen doel er wordt 
toch niet gehandhaafd 

• Ik begrijp ook wel dat de politie niet overal kan zijn en genoeg 
belangrijkere zaken aan hun hoofd hebben. 

• Ik ben er bewust van dat andere mensen het als fijn ervaren. Zodoende 
beweeg ik mee met hen. We kunnen niet alles afpakken. Ik ervaar het 
niet als fijn, maar dat geeft mij niet het gezag om iets over andere te 
zeggen. 
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• Ik denk dat dit geen nut heeft want de veroorzakers zijn niet te 
achterhalen! 

• Ik heb er geen vertrouwen in dat er ook echt gehandhaafd wordt. 

• Ik heb er geen vertrouwen in dat politie binnen de beschikbare aanrijtijd 
op de (vermoedelijke) plek van overlast zal zijn. De daders zijn tegen die 
tijd allang verdwenen. 

• Ik heb geen melding gemaakt omdat het toch niet wordt gecontroleerd 
de politie heeft wel andere dingen te doen . 

• Ik heb niet de indruk dat er iets met deze meldingen gedaan wordt 

• Ik hoorde van kennissen dat het geen zin heeft iets te melden bij overlast 
omdat de politie aangaf geen tijd/gelegenheid te hebben voor controle. 
Een van de vuurwerkbommen werd vlak onder ons huiskamerraam 
afgestoken, dat had goed verkeerd af kunnen lopen. Het vuurwerk 
meldpunt was trouwens gesloten dus ook daar had het geen zin iets te 
melden. Triest. 

• Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat melding tot optreden leidt. 

• Ik meld vaker als iets mis is of onnodig gesloopt wordt. De reacties zijn 
slecht !!  Meestal wordt er niets aan gedaan door te kort aan personeel. 

• Ik probeer mij er niet meer aan te storen. Zet enkele uren rondom de 
jaarwisseling mijn warmte-terug-win-installatie uit, zodat ik geen 
vervuilde lucht in huis krijg en heb meer licht aan en muziek net iets 
harder zodat mijn huisdier zo min mogelijk last heeft.Ramen zijn 
bedekt.Ik kijk dus ook geen vuurwerk. 

• Ik realiseer mij dat het doen van een meldingen geen of weinig effect 
heeft. Dit vanwege het feit dat het een constatering op heterdaad moet 
zijn, door Politie of Boa.  
Dat is vrijwel een onmogelijke opgave, de pakkans is zeer gering, 
vuurwerkafstekers verplaatsen zich supersnel. 

• Ik vind het heel erg moeilijk om mensen hierop aan te spreken. De 
emoties lopen zo snel op. 

• Ik was 's avonds niet thuis. 

• Ik weet dat het vechten tegen de bierkaai is. 

• Ik wel al in oktober de politie gebeld. Die doen niks. De reactie was: als er 
weer vuurwerk afgestoken wordt, belt u nog eens en als dan meer 
mensen overlast melden kunnen we misschien eens gaan kijken. Dan 
weet je dat het niks uithaalt om het te melden. 

• Ik wist niet dat dit kon, dat er een meldpunt betast. Anders had ik het 
zeker gedaan. Misschien iets meer bekendheid geven aan dit meldpunt.  
De pitie wil ik daar ook jiet mee lastig vallen. Die hebben immers al de 
handen vol. 

• Ik wist niet dat er een speciaal loket was waar ik mijn klacht kon doen. 
Ander had ik het zeker gedaan. zie toelichting vraag 3 
Wellicht MOET ER MEER bekendheid gegeven worden aan één duidelijk 
klachtenloket. 

• Ik wist niet dat pas vanaf 18.00 uur op 31 december pas geknald mag 
worden!!! 

• Ik zou niet weten wáár en denk ook niet dat t veel zin heeft! Iedereen 
wéét toch dat het veel overlast geeft en dat de dieren volledig in paniek 
raken van die knallen! 
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• In het begin wel. Er kwamen brandende vuurpijlen en hete 

luchtballonnen op het rietdak. De politie scheepte altijd klachten altijd af. 
Zelfs brandende luchtballonnen moet kunnen, terwijl er met duidelijk op 
de verpakking vermeld staat, dat ze niet in nabijheid van 15 km van een 
vliegveld niet toegepast mogen worden. 

• In het verleden gedaan, wordt niet gevolgd. 

• In het verleden wel gedaan, maar ik krijg niet de indruk dat dit effect 
heeft. 

• In het verleden wel regelmatig melding gemaakt, maar er werd telkens 
niets mee gedaan. 

• In mijn ogen helpt dat toch niet 

• In navolging van andere jaren het heeft geen zin Politie heeft het te 
druk/Handhaving niet te bereiken. 

• In verleden gemeld op website. Geen handhaving bij meldingen. Andere 
prioriteiten. Geen blauw op straat. Na melding is de dader weg. 

• In verleden wel aangifte gedaan maar daar wordt NIETS mee gedaan (2x) 

• In vorige jaren wel gedaan, wordt verder toch niets mee gedaan 

• Indien handhaving uitblijft is melding alleen een rituele actie! 

• Is niet te handhaven, is te veel en verspreid in de gemeente en er is geen 
mankracht  om te handhaven 

• Is toch zinloos 

• Jaar er voor wel maar zag niet dat er op geacteerd werd. Dus vandaar dit 
jaar niet gedaan. 

• Je kan melden wat je wilt, er gaat toch niks gebeuren. Vuurwerk melden 
is voor gefrustreerde, hypocriete hondeneigenaren die denken dat ze 
macht hebben en niet stilstaan bij het feit dat ik het hele jaar door 
overlast van ze heb 

• Je kon niet bepalen waar t vandaan kwam,het kon zuid,oostelijk of west 
zijn 

• Je kunt de politie wel bellen maar voor dat ze er zijn, zijn de daders al 
weg. 

• Je moet met zoveel bewijs komen eer er opgetreden wordt en dan nog 
blijkt het voor de politie geen prioriteit te hebben. Wel begrijpelijk met 
één politieauto voor de hele gemeente venray 

• Je schrikt ´s nachts wakker van de harde knallen maar weet niet waar ze 
vandaan komen. Bovendien... wie moet je midden in de nacht bellen? 
Handhaving is niet bereikbaar en politie heeft t al druk genoeg 

• Je weet niet waar het precies vandaan komt, aangezien het geluid 
weerkaatst tussen de huizen. 

• Kan geen aangifte doen omdat ik niet kan zien waar het vuurwerk wordt 
afgestoken 

• Ken diverse mensen die meldingen hebben gedaan ook in deze woonwijk 
maar daar wordt niks mee gedaan. Waarom dan melden en naam en 
toenaam noemen? 

• Klacht bij gemeente is zinloos, wordt niets mee gedaan. Heb paar keer 
over iets anders geklaagd, de reactie die je krijgt is schandalig. 

• Kom nou! 

• Komen niet. Teveel aan de hand met te weinig mensen. Hebben t maar 
uutgezeten 

• Kunt toch niet precies zeggen waar het vandaan komt. Wonen vlak langs 
de maas, dus weerklinkt ook behoorlijk 
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• Kwamen er achteraf achter sat ze aan onze poort hadden afgestoken, 
honden gingen door het lint 

• Lastig om te melden als je niet precies weet vanwaar het geluid komt. 
Daarbij heb ik uit andere jaren geleerd dat het toch niet helpt om het te 
melden. 

• M.i. is er onvoldoende controle (te weinig mankracht). De afstekers 
weten zich snel te verplaatsen. 

• Meerdere jaren gemeld, totaal geen zin gehad. 

• Meestal waren het enkele extreem harde knallen. Op het moment dat ik 
de politie bel zijn de daders al weer weg. 

• Melden geeft meteen een gevoel van moedeloosheid. De exacte plek is 
niet te duiden. 

• Melden heeft geen nut. Politie en handhavers treden toch niet op.  
Publiceer eens hoe vaak er is opgetreden en hoe vaak er, te zwaar of 
illegaal vuurwerk in beslag is genomen. 

• Melden heeft geen zin handhaving komt toch niet, en komen ze een hele 
tijd later zijn de afstekers toch weg 

• Melden heeft geen zin! Zelf als er gericht geschoten wordt met pijlen 
naar een huis met een rieten dak wordt er geen actie ondernomen. 
Handhaving is 0,0!!! 

• Melden heeft geen zin. Voordat de handhaving er is, zijn de 'vogels 
gevlogen" 

• Melden heeft totaal geen zin. Politie heeft veel te weinig capaciteit. 
Bepaalde burgers met dezelfde bevoegdheid als bv Boa's laten optreden. 

• Melden helpt niet 

• Melden van overlast heeft geen enkele zin omdat men zegt dat men 
doende is met andere zaken, geen personeel heeft etc. 

• Melden? We hebben niet eens een politiepost. 

• Melding doen heeft geen enkele zin. 

• Melding doen heeft weinig zin als er toch niemand komt om te 
handhaven! 

• Melding heeft geen zin. De daders zijn meestal al vertrokken. 

• Melding heeft m.i. geen enkele zin. 

• Melding heeft toch geen zin 

• Melding is zinloos aangezien er niets tegen gedaan wordt 

• Melding maken heeft geen zin. (2x) 

• Melding maken is zinloos, er wordt door de gemeente niets gedaan. 

• Melding maken? Dan moet je 200 extra agenten inzetten zoveel mensen 
klagen. Als ze nu eens beginnen met daadwerkelijk streng aanpakken 
word het minder 

• Melding middels Fixi die direct bij handhavers komt zou wellicht e.e.a. 
versnellen. Een meldpunt per soort overlast is niet erg zinvol. Prioriteiten 
bij politie liggen anders. 

• Melding van overlast geeft in Roermond weinig kans op handhaving. 

• Meldingen geen effect. Geen boa’s of handhaving. 

• Meldpunt vuurwerkoverlast? 

• Men doet er toch niets mee 

• Met één agent in de regio...wat voor nut heeft dat 

• Met een melding wordt toch niks gedaan. 

• Met melding die je maakt word niets gedaan! 

• Met meldingen werd de voorgaande jaren ook niets gedaan 
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• Mijn man en zoon steken zelf af, dus kan ik niet gaan klagen over 
anderen. 

• Na 22.00u kon je de handhaving niet bellen, terwijl de hevige knallen 
meestal midden in de nacht waren. 

• Nee want de gemeente heeft te weinig politie er voor om te hand haven 

• Nee want er word toch niet gecontroleerd en zelf de personen 
aanspreken kun je beter niet doen heb je straks geen ruiten meer in je 
huis. 

• Nee, aangezien ik via diverse kanalen vernam dat daar toch niets mee 
gebeurde en dat de mensen die een melding hadden gedaan allemaal 
hetzelfde standaard antwoord kregen en er verder niets mee gebeurde. 

• Nee, dat heeft echt geen zin .. 

• Nee, omdat ze toch niet komen. Heb ik andere jaren wel gedaan. 

• Nee, want aangifte heeft wegens gebrek aan handhaving geen enkele zin. 

• Nee, want dit heeft geen enkele zin, geen prioriteit 

• Niet bekend dat dit mogelijk was 

• Niet echt het idee dat het helpt 

• Niet gedaan omdat ik niet de indruk heb dat het iets oplost. 

• Niet te handhaven. 

• Omdat erg veel onduidelijkheid was waar te melden. 

• Omdat iedereen zegt dat de politie er toch niet voor komt. 

• Omdat ik als kind ook altijd stiekem wel eerder deed afsteken. Vooral de 
illegale knallers moeten ze wat aan doen. 

• Omdat ik dat voorgaande jaren wel gedaan heb maar dit had geen effect 

• Omdat ik niet het vertrouwen heb dat de politie daar voor komt. 

• Omdat ik niet op de hoogte was dat het hoogstwaarschijnlijk om illegaal 
vuurwerk ging. anders had ik dat misschien wel gedaan. en wat betreft 
afsteektijden hadden ze geen overtreding gemaakt. 

• Omdat ik niet weet waar de knallen vandaan komen 

• Omdat je met alleen horen niet erg ver komt 

• Omdat meerdere jaren achter elkaar niks met mijn meldingen gedaan is. 
Als ik belde reageerde de telefoniste zelf zeer verveeld en liet dat 
duidelijk merken. Vooral toen ze zeiden “ dit hoort er op 31 december 
bij” mijn argument :”Ja maar wel pas na 18 uur “ ben ik gestopt en Meld 
ik niks meer. 

• Onder de huidige regelgeving heeft het doen van melding geen zin. 

• Ooit deed ik dit wel, maar geen heb geen respons gezien 
N 

• Ooit wel, bleek zinloos 

• Op moment van overlast zou dat geen zin hebben gezien de 
beschikbaarheid van politie in ons dorp 

• Overlast van kinderen overburen waar van de moeder bij de politie 
werkt. 

• Paard achter de wagen spannen. 

• Politie  komt toch niet 

• Politie doet toch niets (zelfs bij schade aan voertuig waar ik aangifte van 
wilde doen zei de politie niets te kunnen doen!!) 

• Politie en brandweer moeten uitrukken voor noodgevallen en niet voor 
een stel raddraaiers en vandalen. 

• Politie heeft onvoldoende tijd....... 

• Politie komt hier echt niet voor. Eer dat die in Neer zijn is het klaar. 
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• Respons vrijwel nihil bij melding 

• Simpel omdat het toch geen effect heeft bij de hermandad 

• Sinds wanneer haalt melden van iets bij de overheid iets uit? 
Dit vuurwerk overlast hoor ik zowat in elke wijk je hoeft maar een 
kwartiertje op een bankje in een wijk te gaan zitten of je hoort overal 
vuurwerk dus zo moeilijk lijkt het me niet voor politie om daders op te 
sporen. 

• Tegen de tijd dat de politie ter plekke is, zijn de vogels allang gevlogen. 
Daarbij is het met geluidsoverlast niet meteen duidelijk waar het vandaan 
komt. 

• Tegen de tijd dat er een handhaver beschikbaar is, is,de nieuwjaarsborrel 
al geweest 

• Totaal nutteloos 

• Twijfel of het zin heeft 

• Uit de afgelopen jaren is gebleken dat toch niets gebeurd. 

• Vaak fietsen de vuurwerk daders gauw weg en kun je niet zien wie de 
dader was. Daarom heb ik geen melding gedaan bij betrokken instanties. 

• Vaker meldingen gedaan eerdere jaren. Hier wordt NIKS mee gedaan dus 
ben daarmee gestopt. De gemeente Sittard-Geleen hanteert een zeer 
zwak beleid , zeg maar GEEN beleid als gemeente en de handhaving is 
ook zeer zwak. Hier ben ik heel kwaad om, want het pleziertje van 
enkelen heeft grote impact op ALLE bewoners en dieren die ermee te 
maken krijgen. Hele wijken zijn de dupe van het geluksmomentje van 
enkele raddraaiers die het prachtig vinden om te kunnen KNALLEN! Ik ben 
van nature vriendelijk en rustig echter de woede over de vreselijke 
toestanden in de december maand is in de loop der jaren groot 
geworden. Ik voel minachting voor de gemeente , minachting voor de 
mensen die dit doen en het liefst zou ik jullie allemaal bijeen zettten in 
het gemeentehuis met vuurwerkknallers om jullie heen die IK mag 
aansteken. 
Dit is wat er gebeurt lieve gemeente, als je NIKS doet en de boel de boel 
laat. Dit zaait haat. Wij voelen ons machteloos, schrikken avond aan 
avond, jaar in jaar uit. Hebben al overwogen om te verhuizen alleen voor 
dit!  
Wij hebben 2 honden, die zijn doodsbang, elk jaar weer. We zijn al met 
deze honden in de auto gevlucht , met regelmaat avonden lang om ze te 
beschermen.  
Ik werk in de wijk als wijkverpleegkundige , draai op mijn fiets 
avondroute, ben niet bang aangelegd echter op oudejaarsavond werk ik 
nooit, dit omdat ik bang ben en niet geraakt en beschadigd wil worden 
voor de rest van mijn leven. Hoe vindt u dit als lezer? 

• Vanaf november knalt het hier al en moet de hond aangelijnd. Melden 
lijkt niet te werken. 

• Verwacht weinig van optreden tegen de overlast 

• Volgens mij lost melden het probleem niet op. 

• Voor dat de Politie er is zijn de jongere al weg. 

• Voorgaande jaren heb ik wel telkens melding gemaakt en toen is er 
helemaal geen handhaving geweest of komen kijken. 

• Voorgaande jaren wrl maar toen werd gezegd dat het te druk was. 

• Vorig jaar 2018-2019 een paar keer gebeld maar dat heeft geen nut want 
als ze al komen kijken zijn ze al lang weg. 

• Vorig jaar meerdere keren gedaan nooit meer iets van gehoord. 
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• Vorig jaar wel en andere jaren ook, maar omdat de politie vorig jaar te 
kennen gaf niet te kunnen komen, heb ik het opgegeven. De politie geeft 
aan dat zij geen tijd hebben. 1-0 voor de raddraaiers. 

• Vorige jaren heb ik steeds meldingen gedaan, dit jaar niet meer. Haalt 
niets of weinig uit. De politie doet sowieso niks. Het Meldpunt 
Vuurwerkoverlast bereikte te weinig. 

• Vorige jaren wel maar heeft geen zin. Pakkans is bijna nul en overlast 
neemt alleen maar toe. 

• Vraag me af wie gaat handheven? 

• Vroeger wel, maar tel.lijn steeds bezet. Teveelaanmelders, die niet door 
kunnen komen. Te weinig menskracht op de klaaglijn. Een gemakkelijke 
oplossing !!! Zo minimaal klachten. Kijk maar hoe weinig klachten we 
krijgen, dan hoeven we toch niet minder vuur werk te gelasten?? 

• Waar melding maken, als er toch niets aangedaan wordt. Vuurwerk is 
geen traditie, dat verteld men wel. een traditie is iets dat minimaal 
honderd jaar bestaat. 

• Waarom ik geen melding heb gedaan , omdat er toch niks mee gedaan 
wordt. 
Daarom politie in burger inzetten , zodra de afstekers politie zien , zijn ze 
direct gevlogen. 

• Was telefonisch niet te bereiken. Had ik begrip voor. 

• Was van mening dat dit toch geen zin zou hebben 

• Wat heeft dat voor nut, door onderbezetting heeft men geen mankracht 
om te handhaven. 

• Wat moet ik dan melden. Er reed net een fietser langs en hij/zij gooide 
knalvuurwerk op straat. Dit ontplofte en ik schrok. Dan kan men 
regelmatig bellen en wat is het effect? 

• Wat moet je doen? Melden van snoeiharde knallen? In tijdzone dat het 
mag? Legaal of illegaal vuurwerk afgestoken? 

• Wat moet je doorgeven? Tegen de tijd dat er iemand komt kijken zijn de 
daders al weer weg. 

• Wat voor zin heeft dat? Aangifte doen, of een melding: heeft geen enkele 
zin/effect. Er wordt niets mee gedaan. 

• Wat voor zin heeft dat? Het wordt in onze straat uit rijdende auto's 
gegooid, tegen de tijd dat de politie zou komen (als ze al komen) zijn de 
daders al foetsie. 

• Wat zou er gebeuren als ik een melding zou doen?? 
Niets!!  Misschien wel als onze burgemeester overlast zou melden. 

• Weet niet waar te melden 

• Wel de overlast van knallen maar niet binnen 75 meter afgestoken. En ik 
betwijfel of handhaving komt.  Ik kom de deur niet uit, bang voor 
vuurwerk. 

• Welk nut zou dat hebben? Tegen de tijd dat de politie ter plaatse is (als ze 
al komen) zijn de daders al lang en breed verdwenen. De pakkans is 
minimaal, politie is nauwelijks (zichtbaar) aanwezig. Van de gemeente 
verwacht ik al helemaal niets, als je daar wat van gedaan moet 
krijgen....... 

• Wij geven al jaren dit door aan de politie maar er komt niemand. 

• Wij hebben geen melding gedaan omdat het naar onze mening helemaal 
niet te handhaven was. 

• Wij zijn "gevlucht", zijn één week op vakantie geweest 

• Wist eigenlijk niet waar dit kon. 
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• Wist niet dat dat mogelijk was 

• Wist niet dat dit kon! 

• Wist niet dat dit mogelijk was 

• Wist niet dat er een meldpunt is. 

• Wist niet dat er een speciaal meldpunt is. 

• Wist niet precies waar je terecht kon.  
Heb ook gehoord dat er  iets aan werd gedaan als er wel een melding was 
gedaan.  
De daders zijn moeilijk op te sporen omdat ze niet lang op dezelfde plek 
blijven. 

• Wist niet waar 

• Woon in Eikenerveld; melding doen heeft geen zin. Zelfs toen in onze 
straat stelsematig auto's werden vernield kwam de politie niet eens 
kijken... 

• Word toch niks mee gedaan 

• Wordt toch niets mee gedaan 

• Wordt toch niets mee gedaan weet ik uit ervaring. 

• Wordt toch niets mee gedaan, geen handhaving. 

• Zal ik volgend jaar zeker doen 

• Ze doen er toch niks aan. Zie toelichting bij vraag 4 

• Ze mochten ja al om 18.00 beginnen 

• Ze moeten ze betrappen ... als je belt en zo komen zijn die al lang weg. 

• Ze zijn toch al weg tegen de tijd dat er iemand is, als je al uberhaupt weet 
waar men staat. 

• Ze zouden er wat aan doen zo vroeg en het echte zware vuurwerk naar 
heb niet het idee gehad dat dit gebeurde. 

• Zelfs een lichte vorm van handhaving bleef achterwege. 

• Zet geen zoden aan de dijk . Kunnen toch niet handhaven 

• Zie boven... 

• Zie daar voordeel niet van in., Politie komt toch niet, Meldpunt 
Vuurwerkoverlast registreert alleen maar en stelt cijfers ter beschikking 
die (tot nog toe) geen waarde hadden en van de gemeente valt ook 
weinig actie te verwachten. 

• Zinloos (2x) 

• Zinloos / geen pioriteitbij politie 

• Zinloos, geen aktie.. 

• Zinloos. 

• Zinloos. De laatste keer dat ik belde om ajb de gele streep te handhaven, 
werd mij gevraagd om zelf mensen aan te spreken dat ze hun auto daar 
niet neer mogen zetten. Dus tenzij ik weet dat ze nog uren aan het 
knallen zijn, heeft het geen zin om te bellen 

• Zinloos.... 

• Zou het graag willen doen maar ben dan bang in onmin met de buren te 
komen leven. 
 

Ja, bij de politie • De afloop van mijn melding staat boven vermeld 

• De politie stuurt je door naar de handhaving 

• Deze vinden het niet hun taak te handhaven. Dat zou bij de BOA's liggen. 

• Dit was wel al in begin december! toen trilde de glazen in de kast.. zodra t 
vuurwerk afgehaald mag worden ben je hier op voorbereid.. maar niet 
rond sinterklaas 



 
 

203 
 

• En eerder al bij meldpunt vuurwerkoverladt 

• En in de weken ervoor. Ook bij de gemeente 

• GEEN tijd werd gezegd .....had ook geen zin, want men mocht voor 
,,OVERLAST" (sorry, afschieten) zorgen tot 2 uur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

• Het antwoord: als het nu weer rustig is kunnen we er niets aan doen. 

• Het begint steeds vroeger 

• Ik heb op 7 januari de politie gebeld na weer een hele middag en avond 
knallen. Je belt de politie niet meer omdat het geen enkele zin heeft. En 
ik ken veel mensen die het voorheen wel deden maar nu niet meer. Er 
gebeurt toch niks 

• Ik heb vuurwerkoverlast gemeld, maar hier heb je eigenlijk niets aan. Je 
wordt niet serieus genomen en geconfronteerd met wat stompzinnige 
vragen. Na 1 melding heb ik het daarom maar voor gezien gehouden. 

• Ik zag bij een wandeling in het Heidekamppark dat er bij de parkeerplaats 
aldaar dozen vuurwerk en flessen drank aan pubers werd verkocht. Dit 
gebeurde vanuit de achterbak van een Poolse auto. Heb de politie gebeld 
maar kreeg pas na twintig minuten contact. Toen waren de vogels al lang 
gevlogen. 

• Ja maar als men belt zijn ze met een andere zaak bezig. en als ze dan 
komen zijn de veroorzakers verdwenen. 

• Ja week van te vore maar hebbe als normaal niets van zich laten hore 

• Je bent gewoon bang om aangifte te doen,agent woonachtig in de buurt , 
als het vuurwerk de hele dag knalt op het mijnterrein is meneer doof en 
blind,en treedt niet op 

• Maanden van te voren hebben we al bij de politie melding gedaan van 
het dagelijks afsteken van extreem zwaar vuurwerk. 

• Maar geen mankrachten voor er tegen op te treden. 

• Maar helaas is hier helemaal niks meegedaan! 

• Maar ze zeiden wij komen hier niet voor. 

• Maar zoals hier boven beschreven werd dit niet serieus genomen 

• Melding zeer zwaar eliegaal vuurwerk uit België. Dozen vol in de 
kofferbak van de auto. 

• Niet alleen tijdens jaarwisseling, ook periode van te voren. 

• Om half 4 's nachts heb ik een melding gemaakt bij de politie. Ik werd 
afgewimpeld met de mededeling dat het te druk was. Ik heb tot half 6 's 
ochtends op een kussen op de grond in de huiskamer gelegen omdat tot 
die tijd vuurwerk (écht harde (karbit???) knallen te horen waren aan de 
overzijde van mijn straat en ik tussen mijn honden heb gelegen om hem 
met mijn handen op hun lijf te kalmeren. Niet meer normaal dit! Ik woon 
tegenover de St. Martinuskerk op Kerkstraat nr. 1 en mijn overburen van 
de Havenstraat hadden een feest dat hier aan deelnam. 

• Op 30 december proberen te melden bij het landelijk meldpunt Vuurwerk 
overlast maar dit was offline...niet mogelijk om je melden te doen! Op 31 
december begin van de middag politie en gemeente gebeld. Bij de politie 
werd je via een bandje doorverwezen naar deze verwijzing 'liep dood'. 
Politie niet bereikbaar dus. Gemeente ook niet bereikbaar want die 
waren gesloten..... 

• Politie gaf aan nog nooit zoveel meldingen te hebben gekregen. 
het was volgens de agent ondoenlijk om voldoende te handhaven, de 
afstekers van vuurwerk verplaatsen zich regelmatig. 

• Politie kan de meldingen niet aan en geeft aan er ook niets aan te kunnen 
doen. 
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• Tevens de verkoop van vuurwerk in supermarkten (Lidl enz.) verbieden. 
Met deze mogelijkheid om aan vuurwerk te komen, ook al is dat "licht" 
vuurwerk, hebben dieren in de hele maand december overlast. 

• Toen de vuilnisbak bij ons voor de deur is opgeblazen 

• Voor ons huis werd een prullenbak van de gemeente opgeblazen 

• Wordt niks mee gedaan: tegen de tijd dat we ter plaatse zijn, zijn de 
daders weg is de reactie. 

• Zowel bij de gemeente als de politie, maar de gemeente had na 23 uur 
geen handhavers meer. Toen heb ik de politie gebeld. 
 

Ja, bij Meldpunt 
Vuurwerkoverlast 

• DAT HEEFT TOCH EEN ZIN OM DAT TE MELDEN ,DE JEUGD STEEKT TOCH 
WEL AF, 
EN ALS JE ER WAT VAN ZEGT, KRIJG JE OOK NOG EEN GROTE MOND OF ZE 
GOOIEN VUURWERK NAAR JE TOE,IK KIJK WEL UIT! 

• Er werd hard knalvuurwerk afgestoken voor mijn woning in de dagen 
voor oud en nieuw. 

• In het verleden heb ik regelmatig meldingen gedaan bij politie en 
gemeente Meerssen. Helaas werd hier geen actie op ondernomen. 

• Maar dat heeft geen enkele zin want er wordt niet gehandhaafd 

• Politie hoef je niet te bellen, hebben daar geen tijd voor met die 
anderhalve man die Landgraaf rijk is. 
 

Ja, bij de 
gemeente 

• En bij de politie 

• Heb geen handhaver gezien! 

• Is niks mee gedaan 

• Niets mee gebeurd 

• Politie bellen heeft geen zin, is niet hun prioriteit zegt de tellefoniste 
 

Ja, ergens anders 
namelijk: 

• Gaat niet over jaarwisseling, maar periode ervoor en erna 

• Ik kwam nergens echt goed terecht, veel sussende antwoorden 

• Je weet nooit waar je welke melding moet maken. Website online is te 
veel omvattend, mag gecentraliseerd worden. Filter is WIJKRAAD 

• Kreeg helaas de voicemail. De belofte dat men zou dat men zou 
terugbellen is nooit waargemaakt. 

• Meldingen bij Politie en in het bijzonder bij de gemeente Landgraaf heeft 
totaal geen doel. Er komt toch niemand. 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 
december dag in dag uit jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-
)vuurwerk. 

• Naast meldingen bij www.milieuklachten.nl ook melding gedaan bij 
gemeente en meldpunt vuurwerkoverlast. 
 

Weet niet • Ik wist niet dat er een meldpunt vuurwerkoverlast was, anders had ik 
melding gedaan 

• Ik zou niet weten waar ook maar een instantie of persoon is die schade 
aan bezittingen vooraf afschermt of kan voorkomen. (Alleen als het te 
laat is ....de verzekering). 
Dat laatste hoort blijkbaar bij onze traditie......! 
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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 
 

Andere maatregel, namelijk: 
• ‘Heropvoeding’ met daarin respect voor mens en dier als hoofdthema 

• 1 dag voor de verkoop maar 

• 1 t/m 4 lijkt mij voldoende 

• 4  algeheel verbod consumentenvuurwerk, 5 verbod op afsteken 

• 4 genoemde maatregelen 

• 4. Meer handhaving 5. Verhoging aankoop leeftijd naar 25 jaar. 

• Aan de grens op ilegale import controle 

• Aandringen op landelijk ingrijpen illegaal vuurwerk 

• Actiever op bestrijding illegaal vuurwerk 

• Afschaffen (5x) 

• Afschaffing 

• Afschaffing van knalvuurwerk 

• Afspraken maken Europees dat vuurwerk alleen gekocht mag worden door inwoners van het 
desbetreffende land 

• Afspraken met detailhandel over verkoop, nu zelfs in discountzaken te koop 

• Afsteekplekken aanwijzen 

• Afsteektijden verder beperken, meer vuurwerkvrije zones 

• Afsteken op bepaalde plaatsen onder toezicht. (15x) 

• Agenten zijn te beklagen die moeten al de zooi in nederland opknappen en krijgen ook nog 
rammel voor een zielig salaris  en wie ze pakken die staan toch weer zo op straat   IN 
NEDERLAN   MISDAAD LOONT  ZEER ZEKER 

• Al bij de grens controleren vanaf juni. Dan voorkom je al een hele hoop overlast met het illigaal 
knalvuurwerk 

• Al het knalvuurwerk verbieden en dat tuig met Belgisch knalvuurwerk oppakken 

• Algeheel verbod 

• Algeheel verbod anders kan er niet gehandhaafd worden. 

• Algeheel verbod in de wijk . behalve op 1 centraae plaats ( plein ) in de wijk 

• Algeheel verbod in heel nederland 

• Algeheel verbod op knalvuurwerk (3x) 

• Algeheel verbod op knalvuurwerk en pijlen. 

• Algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. 

• Algeheel verbod op KNALvuurwerk voor consumenten 

• Algeheel verkoopverbod 

• Algehrrl stoppen 

• Alle knal vuurwerk verbieden en alleen sier vuurwerk toestaan, dit is immers het mooiste om 
te zien. 

• Alle kosten verhalen 

• Alleen afsteken onder begeleiding 25 jaar of ouder 

• Alleen afsteken siervuurwerk 

• Alleen algemeen verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk en dan liefst landelijk. 

• Alleen een verbod invoeren op knalvuurwerk 

• Alleen in je eigen straat of voor je eigen huis afsteken. Dit voorkomt samenscholingen en je 
hebt de lusten maar ook de lasten (vooral de ouders) er is sociaal en ouderlijk toezicht. 
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• Alleen maar siervuurwerk 

• Alleen nog maar siervuurwerk 

• Alleen op 31 dec vuurwerk verkopen 

• Alleen sier en geen knallers, dat zijn de irritante 

• Alleen sierpotten toestaan of een algeheel verbod icm vuurwerkshow 

• Alleen siervuurwerk (8x) 

• Alleen siervuurwerk . 

• Alleen siervuurwerk met knal 

• Alleen siervuurwerk toe staan 

• Alleen siervuurwerk toestaan (4x) 

• Alleen siervuurwerk verkopen in het klein. Grotere shows door professionals zodat je er naar 
kunt kijken en zelf wat kleins kunt doen wat minder gevaarlijk is. 

• Alleen siervuurwerk, geen knallers meer 

• Alleen veilig / legaal siervuurwerk toestaan 

• Alleen veilig siervuurwerk 

• Alleen voor gecontroleerd vuurwerk 

• Alleen vuurwerk op eigen grond / terrein afsteken toestaan. 

• Alles terugdraaien naar zoals het ooit was! Behoud onze vrijheid! 

• Als jij vuurwerk afsteekt en je raakt gewond dan word de medische zorg hiervoor niet vergoed 

• Als mensen zich aan de tijden zouden houden was er niets aan de hand. Handhaven daarvan is 
zeer moeilijk dus moeten de goeden onder de slechten lijden. Ik zou zeggen, kappen met die 
handel want te veel dieren en mensen hebben er last van. 

• Als straf het opruimen van vuurwerk afval 

• Alternatief zoals drones 

• Ben alleen tegen knallers 

• Bepaalde gebieden/plekken waar siervuurwerk afgestoken mag worden en de deelnemers 
verplichten dat gebied schoon te maken na het afsteken. Melden als dit niet gebeurd 

• Beperkte verkoop 

• Beroeps afstekers op een plaats zonder knallen 

• Beter controleren door wijkagenten 

• Beter en sneller kunnen melden aan plaatselijke handhaving zodat handhaving, ook in de 
avonduren, meer slagingskans heeft. 

• Beter handhaven buiten de toegestane tijd, want het word gewoon gedoogd. 

• Betere bekendmaking van de afsteektijden, denk dat velen niet op de hoogte zijn 

• Betere controle op illegaal voorwerk Mn knal. Dit zorgt nl voor overlast. Het siervuurwerk is 
het probleem volgens mij niet. 

• Betere controle op illegaal vuurwerk (2x) 

• Betere grenscontrole op niet toegestaan vuurwerk / teveel vuurwerk 

• Betere handhaving niet dreigen met boetes maar iitvoeren !! 

• Betere voorlichting (scholen) 

• Betere voorlichting aan ouders en op scholen 

• Betere voorlichting voor jeugd 

• Bewust maken van de gevolgen. Begin bij de jeugd en hun ouders 

• Bezit van illegaal vuurwerk? Direct 2 wkn preventief achter de tralies 

• Buurtwachten samenstellen. Die groepen ook afwisselen 

• Bv alleen siervuurwerk 

• Centraal georganiseerde licht show i.p.v. vuurwerk 

• Centraal vuurwerk  voor elke kern 

• Centraal vuurwerk per dorpskern 

• Centrale afsteeklocatie van vuurwerk binnen iedere kern 

• Centrale plaats 
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• Centrale plaats in de geemte waar vuurwerk wordt afgeschoten 

• Centrale plaats, oner begeleiding zelf afsteken 

• Centrale vuurwerkshow door de gemeente in elke dorpskern 

• Centrale vuurwerkzones aanwijzen door de gemeente. Vergunning moet aangevraagd worden, 
contactpersoon en verantwoordelijke is dan aanspreekpunt. In Amby wordt geld ingezameld 
en om 00.00 uur komt (deel van) de wijk bijelkaar. Geeft tevens verbinding en saamhorigheid 

• Centrale zonnes 

• Certificaat uitgeven voor soort van buurtcoach die op een bepaald plek vuurwerk afsteekt. 

• Consumenten op 1 plek in het dorp hun vuurwerk af laten steken, bijv. hrt 
evenemententerrein 

• Controle en bestrijden illegaal vuurwerk en vuurwerk van Duitsland of België 

• Controle op illegaal en zwaar knalvuurwerk. 

• Controle ouders verplichtingen voor minderjarigen 

• Controleren bij de grens 

• Controleren op illegaal knal en sier vuurwerk. 

• Controles door het dorp heen, dit was afgelopen jaar ook en dit was heel goed te merken! 
Super! 

• Daan Rosengaarde vragen of hij een milieuvriendelijke lichtshow ontwikkeld. Daar dan een 
feestje omheen bouwen. 

• De gemeente moet extra belasting heffen aan vuurwerk verkoop om daar mee fr kosten te 
betalen kunnen om het op te ruimen. 

• De overlast in de weken voor de jaarwisseling strenger aanpakken. Niet 31dec. 

• De overlast is vooral de dagen voor oudjaarsdag, hierop handhaven 

• De respectloze allochtonen opsluiten!!! 

• De tijd van het afsteken.  Alleen van 00:00 tot 02:00 

• De verkoop verbieden 

• Deze vragen zijn te veel gericht tegen vuurwerk 

• Diegene die problemen veroorzaken aanpakken. Het vuurwerk is niet het probleem, maar de 
personen die er misbruik van maken. 

• Diegene die van die bommen afsteekt verbaliseren! 

• Dit zijn net de ergste 

• Dit zijn ze 

• Doe liever iets aan de honden(poep) overlast 

• Drone show 

• Drone show, geen knallen maar wel super mooi 

• Een aantal aangewezen plekken in de gemeente. 

• Een bepaald soort vuurwerk alleen maar verkopen, minder overlast 

• Een centrale locatie waar wel vuurwerk afgestoken mag worden 

• Een leven, om alle voorwerk niet te zien, horen, voelen of te ruiken. Wat is je het waard!? 

• Een meldingsapp 

• Een paar plekken in de stad aanwijzen, waar iedereen met zijn vuurwerk naar toe kan komen 
en daar op een veilige manier afsteken. 

• Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de kernen 

• Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in lokaal buurt bijv oud Geleen. 
Centrum Geleen etc 

• Een publiekvuurwerkshow in elke kern 

• Een socialere manier van vuurwerk afschieten waarbij buurten families en vrienden aan 
kunnen sluiten bij in een wijk georganiseerde afschiet momenten. Maar daartoe is er een 
geleidelijke overgang en verandering van gewoonte nodig 

• Een verbod opknalvuurwerk kan ik nog begrijpen maar siervuurwerk?! 

• Een vreugdevuur 
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• Eerst goed in kaart brengen of er overlast is en hierop maatregelen nemen op maat. 

• Eind november beginnen te handhaven en de echt raddraaiers al er tussen uit plukken 

• Elke plaats in peel.en maas een eigen centrale vuurwerkshow 

• En veel meer handhaven en hogere boetes 

• Enkel verbod op knal vuurwerk 

• Enkel vuurwerk afsteken toegestaan in specifieke toegewezen vuurwerkzones 

• Er als bij Sint-Maarten vieringen, verenigingen vuurwerk verzorgen op centrale plekken (enkel 
verkoop vuurwerk aan verenigingen). Gemeenten eventueel opleiden vuurwerkspecialisten 
van vereniging). Dit ism brandweer die zo precies weet waar wat afgestoken. 

• Er wordt niet gehandhaafd. Ik hem de afgelopen 2 maand niet eene boa/ politie gezien. En 
gaat ook niet veranderen in 2020 

• Ervaar geen overlast, maatregelen zijn voldoende 

• Eventueel door gemeente afsteken voor korte tijd, zoals met Venrayse kermis. Maar beter is 
het om dat geld in andere zaken te steken. 

• Eventueel verbod op knalvuurwerk (2x) 

• Evt knalvuurwerk beperken 

• Gecontroleerde vuurwerkshow door professionals buiten de bebouwde kom 

• Geen 

• Geen  knal vuurwerk 

• Geen 25 jaar, maar bv 21 want nu lopen kinderen van 12 jaar met zwaar vuurwerk rond. 
Verder alleen siervuurwerk toestaan 

• Geen algeheel verbod alleen op knal vuurwerk. (Deze optie nog niet gezien in onderzoek!!!) 

• Geen bommen meer verkopen groottse overlast 

• Geen illegaal vuurwerk 

• Geen knal en pijlen 

• Geen knal vuurwerk 

• Geen knal vuurwerk alleen sier 

• Geen knal vuurwerk meer .alleen siervuurwerk 

• GEEN KNAL VUURWERK MEER! 

• Geen knallers 

• Geen knalvuurwerk (10x) 

• Geen knalvuurwerk alleen siervuurwerk 

• Geen knalvuurwerk en geen pijlen 

• Geen knalvuurwerk en pijlen 

• Geen knalvuurwerk meer 

• Geen knalvuurwerk meer alleen siervuurwerk 

• Geen losse rotjed/pijlen. Alleen potten 

• Geen maatregel 

• Geen siervuurwerk 

• Geen vuurpijlen en geen knalvuurwerk 

• Geen vuurwerk 

• Geen vuurwerk bij natuur, parken of honden uitlaatgebieden 

• Geen vuurwerk binnen 200m van dierverblijven. 

• Geen! 

• Geer vuurwerk 

• Geheel beperken zal moeilijk blijven, ook niet te handhaven. Dus vuurwerk beperken tot éęn 
show per dorp of regio 

• Gemeente was 2 weken dicht dan krijg je ook geen klachten 

• Gen megaknallen meer, meer siervuurwerk 

• Georganiseerd vuurwerk in de diverse buurten 

• Gevaarlijk vuurwerk verbieden 
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• Gewoon stoppen met vuurwerk ivm stikstofbeleid is er dan al winst. ivm luchtvervuiling is toch 
triest dat mensen vuurwerk nodig hebben voor hun genot 

• Gezamelijke afsteekplaatsen 

• Gratis presentaties veilig om gaan met vuurwerk 

• Grenscontroles in december 

• Grenscontroles op invoer van vuurwerk 

• Grenscontroles voor illegaal vuurwerk 

• Grenscontrolles invoeren op verkoopdagen 

• Grenzen in de gaten houden i.v.m. smokkel illegaal vuurwerk 

• Half december al meer controleren op vuurwerk 

• Halt-straffen 

• Handel beknotten 

• Handhaven 

• Handhaven anders wordt  je door de burger niet serieus genomen 

• Handhaven buiten de gestelde afsteektijden. 

• Handhaven of iedereen zijn rommel ook opruimt 

• Handhaven,meer patrouille 

• Handhaving ! 

• Handhaving daadwerkelijk ook aan het werk zetten. Ipv gelijk met een verbod komen. 

• Hard Knal vuurwerk verbieden 

• Hard optreden, personen tijdelijk in zekerheid stellen. 

• Heel hoge accijns op de kostprijs zetten 

• Hele maal afschaffen 

• Helemaal afschaffen. 

• Helemaal verbieden 

• Het al maanden tevoren afsteken aanpakken 

• Het hard knal vuurwerk (bommen) 

• Het is bijna niet te handhaven en in Tuddern mag het wel verschil van 2 werelden, verklliest 
Sittard alweer van Tuddern 

• Het knalvuutwerk verbieden tot 23.00 uur zodat niemand overlast heeft.van siervuurwerk 
heeft niemand last. 

• Het mentaliteitsprobleem moet worden aangepakt 

• Het probleem bij de bron aanpakken 

• Het vuurwerk in Cuyk horen en zien we ook dus voor Mook weinig aan te doen. 

• Hogere boetes, ook voor jongeren 

• Hogere boetes!!!! 

• Huidige aanpak was dit jaar effectief. Veel snelle respons gezien. Goed werk van de politie! 

• Ieder dorp een georganiseerde vuurwerk show. Hoeft niet perse professioneel te zijn.. 

• Iedere buurt zijn eigen vuurwerkshow door professionals. De buurtbewoners verzamelen hier 
zelf geld voor. Heel leuk om zo iedereen in de buurt te ontmoeten. Gemeente zou hier 
medewerking, een veilige plek en een vergunning voor kunnen geven. 

• Iedere wijk een centraal punt voor gemeente vuurwerk 

• Iedereen verplichten om zijn eigen rotzooi op te ruimen. 

• Iemand die toch vuurwerk afsteekt tijdens de jaarwisseling vastzetten 

• Ik denk dat het een lastig probleem is. Wij hebben veel last gehad van echt knalvuurwerk al 
voor kerst en ook nog na jaarwisseling. Hier geld ook weer de goede moeten het afleggen 
tegen de slechte. Ik vind. U nog vuurwerk resten rondom mijn huis. Maar ik realiseer me dat 
handhaving moeilijk is 

• Ik durf de laatste weken niet de straat op 

• Ik heb dit jaar geen een keer iemand zien handhaven in oirsbeek, metname de uitkijkberg is 
een bekende plek. Niet gecontroleerd. Dus gewoon beter controleren 
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• Ik kan geen nr vijf maken met de keuzes van mij. Slim! 

• Ik vind de show bij beek en bos altijd erg goed 

• Ilegaal vuurwerk aanpakken. Opsporen tot in het buitenland.Algeheel verbod op 
knalvuurwerk. 

• Illegaal knalvuurwerk  veel strenger aan pakken 

• Illegaal vuurwerk aanpakken 

• Illegaal vuurwerk zeer streng bestraffen 

• In alle wijken een centraal punt maken met siervuurwerk 

• In de aanloop naar de afsteektijd meer controleren en handhaven 

• In elk dorp 1 plek voor vuurwerkshow óf zelf afsteken op doe plek (sier) vab 00.00-01.00 

• In elk kerkdorp “professioneel” vuurwerk 

• In elke kern 1 publieksvuurwerk 

• In feite alle genoemde maatregelen bij  elkaar, zal nooit lukken maar valt te proberen. 

• In iedere dorpskern een vuurwerkshow 

• In iedere wijk 1 of 2 aangewezen plekken waar mag worden afgestoken 

• Inderdaad de bommen en flinke knallers verbieden en ook het vuurwerk waarmee de 
hulpdiensten mee worden bestookt 

• Info middag op school 

• Instellen van een vuurwerkshow per kern. 

• Jonge kinderen geen vuurwerk laten afsteken anders naar bureau halt 

• Jongeren die met rugzakken door de gemeente trekken te controleren 

• Kan alleen een top 3 aangeven,  meer is niet mogelijk 

• Kan er maar 3 aangeven 

• Kan maar 3 opties aangeven 

• Kijk hoe canada het doet , daar leer men van 

• Kinderen zonder begeleiding onder de 18 inbeslagname.en boete 

• Kindervuurwerk niet meer in de winkels. Alleen officieel verkoop punten plus registratie en 
hoeveelheden om illegale verkoop te verkomen.daarnaast mensen verplichten de aanschafbon 
in bezit te houden zodat ze kunnen aantonen waar het vuurwerk gekocht is.en dit niet de 
rotzooi is dat over de grens vandaan komt. Zo moeilijk is het allemaal niet hoor. 

• Kleine buurtgerichte vuurwerkafsteekplaatsen aankijken. 

• Knal vuurwerk verbieden (2x) 

• Knal vuurwerk verbieden en alleen de knallen van de sier potten toleren vuurpijlen kunnen 
ook veel niet mee omgaan mssn ook afschaffen vind ze zelf wel leuk om af te steken helaas 
dan. maar er moet wat verboden worden kan niet verder zo maar geen algeheel verbod op 
alles dat werkt niet want dan krijg je pas echt warzone straffen moeten veel hoger zijn klaar 

• Knal vuurwerk vs 

• Knallers af schaffen 

• Knalvuurwerk algeheel verbieden 

• Knalvuurwerk beperken 

• Knalvuurwerk en pijlen verbieden maar das landelijk 

• Knalvuurwerk en pijlen verbieden, 

• Knalvuurwerk en vuurpijlen verbieden 

• Knalvuurwerk helemaal verbieden.  Maar dan halen ze t elders.  Er is mijn inziens veel te 
weinig controle hierop 

• Knalvuurwerk verbieden (8x) 

• Knalvuurwerk verbieden, siervuurwerk handhaven. 

• Knalvuurwerk verbod 

• Knalvuurwerk verbod. 

• Knalvuurwerk, pijlen,illegaal vuurwerk 

• Landelijk beleid volgen. 
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• Landelijk de regelgeving aanpassen. Jonger dan 18 alleen vuurwerk in bezit afsteken onder 
toezicht volwassene 

• Landelijk regelen 

• Landelijk verbod 

• Laten zoals het is 

• Leeftijd om af te mogen steken verhogen 

• Legaal vuurwerk goedkoper maken Dan is illigaal niet aantrekkelijk 

• Lichtshow gemeentelijk georganiseerd 

• Max aantal kilo vuurwerk per persoon verkopen cq in bezit laten mogen hebben. 

• Meer (preventief) toezicht. 

• Meer aandacht voor de gevaren van het afsteken van vuurwerk 

• Meer aandacht voor iedereen die er onder lijdt 

• Meer aanwezig zijn van politie op tijd van afsteken vuurwerk 

• Meer agenten op straat 

• Meer bewaking grenzen op invoer illegaal vuurwerk 

• Meer controle bij grenzen en sluiproutes 

• Meer Controle buiten afsteektijden 

• Meer controle op het vuurwerk zelf , het zijn soms bommen 

• Meer controleren aan de grens 

• Meer controleren op illegaal vuurwerk 

• Meer controles bij de grenzen en niet pas in december maar al eerder 

• Meer grenscontroles op vuurwerk uit Buitenland 

• Meer handhaving (2x) 

• Meer handhaving op illegaal vuurwerk. 

• Meer handhaving op zwaar knal vuurwerk 

• Meer hangjeugd preventief controleren 

• Meer reclame maken dat vuurwerk gevaarlijk kan zijn en dat er daarom voorzichtig mee moet 
worden omgegaan. Het heeft geen zin om alles te verbieden rondom vuurwerk 

• Meer voorlichting 

• Meer voorlichting en strenger optreden en halt straffen 

• Meer voorlichting op scholen 

• Meerdere centrale plaatsen voor afsteken van vuurwerk bv. 1 plek per wijk. 

• Meerdere centrale plekken in elke kern! Kern Sint Joost, Kern Slek etc. Voorkomen moet 
worden dat mensen "ver" moeten reizen. 

• Meerdere plaatsen waar vergunninghouders mogen knallen en schitteren 

• MEERDERE PLEKKEN IPV EEN CENTRALE PLEK 

• Meerdere vuurwerkshow op meerdere locaties in de gemeente 

• Mensen denken alleen aan zich zelf houden geen rekening met anderen mensen 

• Mensen die toch voorwerk afsteken ( als dit nog mag ) ook verplichten zelf de rommel op te 
ruimen en anders te beboeten! 

• Mensen op andere gedachte brengen om nieuwjaar te  Ieren.  Bv met een geweldige laser 
show midden in het dorp en als vuurwerk vrije zone. 

• Mensen wijzen op eigen verantwoordelijkheid om veilig vuurwerk af te steken 

• Met de bewoners gaan praten hier over en samen per wijk een beleid vast stellen beleid 

• Milieu 

• Minder knallers 

• Minderjarige laten werken als straf 

• Minimum afsteekleeftijd instellen (+/- 18jaar) 

• Misschien t vuurwerk echt alleen op 31/12 kunnen kopen 

• Moeten niet zeuren 

• Niemand denkt aan onze viervoetters 
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• Niet 1 centrale plek per gemeente maar per dorp, iemand uit maasbracht gaat niet speciaal 
voor vuurwerk naar beneden bijv 

• Niet mee gaan met iedere nieuwshype volgen. 

• Niet op slechts 1 locatie publieksvuurwerk afsteken, maar per wijk bv. 

• Niet teveel willen controleren, de jeugd heeft ook zijn vrijheid nodig 

• Niet verkopen in de supermarkt. 

• Niets handhaving meer politie 

• Niets meer laat de kerkklokken maar luiden 

• Niks aan de hand, traditie zo lekker houden legaal vuurwerk geeft geen overlast!!! 

• Nog betere controle en hogere boetes en sancties op illegaal vuurwerk. Ook van net over de 
grens in Duitsland. 

• Nog meer handhaven 

• Om goed te kunnen handhaven moet er een totaalverbod komen. 

• Onder de wet wapens en munitie laten vallen en alleen met vergunning verkrijgbaar voor 
vuurwerkshows op een centrale plek 

• Onnodig vuurwerk inperken door verbod op verkoop ervan (zoals een doos met 100 rotjes, is 
niet nodig en teveel, teveel is ook het punt waar het probleem vaak ligt) 

• Ook al heb ik geen overlast ervaren en vind dat de gemeente niets hoeft te doen, zouden de 
andere aangegeven punten een oplossing kunnen bieden voor diegene die wel overlast 
ervaarden. Vuirwerkvrije gebieden moeten mijnsinziens sowieso in buiten- en natuurgebieden. 

• Ook de rest van het jaar controleren want zelfs in de zomer zijn er 's avonds regelmatig knallen 
van vuurwerk te horen. 

• Ook geen aldi,action ed vuurwerk vooraf verkopen. Uitgifte ALLE vuurwerk pas op 30 dec 

• Ook geen vuurwerk in bossen en natuurgebieden zoals bij groove garden dan is het zelf nog 
het broedseizoen! 

• Ook handhaven in nachtelijke uren 

• Op 1 plaats vuurwerk afsteken, bijv. Tussen Meers en Urmond langs de Maas heel stein kan 
dan genieten van vuurwerk in de lucht maar het is buiten het dorp Ivm overlast. 

• Op bepaalde plaatsen, voorheen was het rustig in de straat en dit jaar knalden tieners voor 
onze deur (Nieuwe overburen). Had ook op een andere plek gekund 

• Op een plek in de wijk om 12 uur 

• Op en centrale plaats 

• Op meerdere plaatsen vuurwerk afsteken in Roermond. 

• Ophouden met maatschappelijke symptoombestrijding. Er ligt een basis van respectloosheid 
en slechte opvoeding onder de toenemende uitwassen van onwenselijk gedrag 

• Opvoedende campagne 

• Opvoeding, zodat iedereen weet wat fatsoen en respect is 

• Organiseer een nieuwjaarsfeest van, net als een oktoberfest. Laat dit aan een commerciele 
partij over, en vier dit aan de buitenrand van de stad. 

• Organiseer een publiek feest 

• Ouders beter instrueren 

• Ouders hard aan pakken van kinderen met iligaal vuurwerk onder de 18 

• Ouders mede verantwoordelijk stellen voor de minderjarige, zij keuren het gedrag namelijk 
goed, maar zijn verantwoordelijk voor dr opvoeding van hun kinderen met normen, waarden 
en vooral respect 

• Ouders meer betrekken bij het opvoeden van hun kinderen i.v.m. het afsteken von zwaar 
vuurwerk 

• Ouders meer wijzen op hun taak t.a.v. hun kinderen. De jongerenwerker meer inzetten 
rondom oud en nieuwn verantwoordelijkheid 

• Ouders ter verantwoording roepen en verantwoordelijk houden, en laten meebetalen aan de 
schade bij minderjarigen die overtredingen begaan, of vernielingen aanrichten. 
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• Ouders van jongeren met vuurwerk buiten de tijden, beboeten 

• Overlast beperken in de dagen en uren voor de officiële afsteektijden 

• Pak de raddraaiers en illegale vuurwerk aan en de mensen die niet om kunnen gaan met 
vuurwerk i.p.v het afteschaffen voor de grootte menigte die het wel goed doen,.tevens is het 
een traditie en dat mag niet nog verder ingeperkt worden zoals het landelijk het geval is van 
onze cultuur! 

• Per kern - als proefproject 

• Per kern 1 vuurwerkshow 

• Per kern een centrale plek waar men kan ontmoeten 

• Per wijk 1 afsteekplaats aanwijzen voor iedereen,dan weet je ook wie zwaar vuurwerk heeft en 
kun je hen er op aanspreken 

• Politiek Den Haag dient meer gekd voor handhaving beschikbaar te stellen 

• Probleem wijken  preventief controleren,  webcams ophangen 

• Provinciale regelen en een verbod op verkoop van vuurwerk plus een goede grenscontroles 

• Publieke show op meerde plaatsen/dorpen 

• Publieke shows op meerdere plekken dan één om autogebruik tegen te gaan (drank!) 

• Publieke vuurwerkshow omstreeks 21u 

• Publieks  vuurwerkshow 

• Publieks vuurwerkshow 

• Publieksshow met lasers, bijv. vanaf de brug 

• Publieksvuurwerk in een paar wijken. Wijs bewoners aan die de orde mede handhaven en laat 
hen een comité vormen. 

• Publieksvuurwerkshow in omliggende dorpen van de gemeenten en jongeren hierbij 
betrekken en voorlichten 

• Raddraaiers harder straffen 

• Raddraaiers met illegaal vuurwerk vastzetten en torenhoge boetes geven 

• Rommel die achtergelaten wordt meenemen in handhaving en boetes 

• Rotzooi opruimplicht 

• S”avonds meer in burger controle uitvoeren 

• Samenscholings verbod en alcohol verbod als je vuurwerk hebt. Zelfde als met rijden zonder 
alcohol 

• Schade verhalen op degene die hem veroorzaakt 

• Siervuurwerk mag blijven,rook en knalvuurwerk weg 

• Siervuurwerk prima, maar geen knalvuurwerk 

• Soort vuurwerk 

• Sowieso geen knalvuurwerk meer en gevaarlijk vuurwerk, zwaardere straffen bij overtreding. 

• Stel de ouders verantwolordelijkpp 

• Stoppen 

• Stoppen ermee. 

• Stoppen met deze hetze en écht belangrijke zaken aanpakken. Vandalisme en vuurwerk zijn 
niet hetzelfde!!!!! 

• Strenger controleren en ook de ouders aanpakken als kinderen overlast bezorgen 

• Strenger controleren op illegaal vuurwerk 

• Strenger controleren op illegaal vuurwerk. Dit zorgt het meeste voor overlast 

• Strenger op wijze aansteken vuurwerk (let op omgeving, juiste hulpmiddelen, veiligheidsbril en 
andere veiligheidsmiddelen.) En zo veilig mogelijk vuurwerk verkopen en mogen gebruiken. 

• Strenger optreden tgen illegaal vuurwerk 

• Strenger straffen op vuurwerk vandalisme 

• Strengere handhaving, ook op verboden productenn 

• Tegenstanders duidelijk maken dat er ook veel voorstanders zijn,. De tegenstanders zullen ook 
wel eens overlast veroorzaken,  hondenpoep,  geluidsoverlast. 
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• Teveel regels geven alleen maar overlast. Afspraken maken binnen de EU. dat er geen zwaar 
vuurwerk meer binnen komt. Anders gaan ze toch naar een van  de buurlanden 

• Tevens verbod op rotjes ed 

• Tijden verder beperken, betere handhaving en verhoging sankoopkaankoopleeftijd zijn opties 
wanneer er niet gekozen wordt voor een algeheel verbod. Ik kon echter maar 3 opties 
aankruisen. 

• Toezicht/handhaving op illegale invoer vuurwerk. DeAldi in Tudderen adverteert zelfs in het 
Nederlands. Belgie ligt ook naast de deur en ik wil niet weten wat daar allemaal te koop is. 

• Totaal verkoopverbod in Nederland 

• Treedt in overleg met dorpsraden 

• Tussen 22:00 en 02:00 uur 

• Uitleg geven over wat voor troep in siervuurwerk zit 

• Vandalisme, dieren verwonden,  moet niet kunnen, zijn echter puber/jeugd die er misbruik van 
maakt. Vuurwerk voor 25+ is prima onder die leeftijd verbieden. Het zijn de mensen die niet 
met vuurwerk kunnen omgaan en het voor velen verpesten. 

• Veel beter handhaven 

• Veel en veel hogere boetes 

• Veel meer handhaving 

• Veel meer politie en andere wetsdienaars graag! 

• Verantwoordelijkheidsgevoel verhogen door het gesprek aan te gaan met eventuele overlast 
veroorzakers. 

• Verbied en controleer op illegaal vuurwerk 

• Verbieden (4x) 

• Verbieden en meer letten op knalvuurwerkop 

• Verbieden van alle knalvuurwerk, alleen siervuurwerk toestaan 

• Verbieden vreugdeballonnen! Voor resultaat zie dierentuin Krefeld 

• Verbieden zwaar vuurwerk en vuurpijlen 

• Verbieden. zowel verkoop als bezit 

• Verbod en strengere straffen op illegaal vuurwerk 

• Verbod gevaarlijk vuurwerk 

• Verbod knalvuurwerk (5x) 

• Verbod knalvuurwerk en handhaving nabij woonwijken. Handhaving hiervan. Gebieden 
aanwijzen Bv mosasaurus- parkeerterrein. 

• Verbod knalvuurwerk en vuurpijlen 

• Verbod knalvuurwwerk 

• Verbod op "knalvuurwerk", sier vuurwerk moet kunnen, mits het gehandhaafd wordt 

• Verbod op (zwaar) knalvuurwerk 

• Verbod op gebruik van bommen en plastic granaten 

• Verbod op gevaarlijk vuurwerk en controle op verkoop (ook bij grensoverschrijdende verkoop) 

• Verbod op harde knalvuurwerk 

• Verbod op knal ( veel lawaai) vuurwerk 

• Verbod op knal vuurwerk (3x) 

• Verbod op knalvuurwerk (14x) 

• Verbod op knalvuurwerk em siervuurwerk met harde knallen 

• Verbod op knalvuurwerk en gevaarlijk zoals o.a. vuurpijlen 

• Verbod op knalvuurwerk en pijlen (2x) 

• Verbod op knalvuurwerk en pijlen indien dit niet landelijk geregeld wordt 

• Verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Zowel verkoop als afsteken. 

• Verbod op knalvuurwerk. Siervuurwerk heb ik minder problemen mee (maar dan tussen 0 en 1 
uur). 

• Verbod op particuliere vuurwerk verkoop 
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• Verbod op verkoop van vuurwerk 

• Verbod op verkopen, in bezit hebben en afsteken van vuurwerk. 

• Verbod op zwaar knalvuurwerk 

• Verbod op zwaar vuurwerk. 

• Verbod verkoop aan pariculieren 

• Verbod verkoop cons vuurwerk 

• Verbod verkoop in supermarkten 

• Verbod voor knalvuurwerk 

• Verbod voor knalvuurwerk en vuurpijlen 

• Verbod vuurwerkverkoop 

• Verdraagzaamheid naar elkaar. 

• Verenigingen die vuurwerk mogen afsteken of verbieden van zware knallers 

• Vergunning aanvragen 

• Vergunningen van cat1 tot cat 3 vuurwerk geven net zoals je een rijbewijs hebt zou je hier ook 
een bewijs voor moeten hebben 

• Vergunningsplicht voor afsteken siervuurwerk 

• Verhoging aankoop leeftijd naar 18 jaar 

• Verhoging en handhaving leeftijd om vuurwerk af te steken 

• Verhoging leeftijd min. 18 

• Verhoging leeftijd waarop vuurwerk mag worden afgestoken naar 21 jaar. 

• Verkooop beperken tot EEN dag, 31 december 

• Verkoop beter controleren en handhaven 

• Verkoop verbod 

• Verkoop verbod voor winkels 

• Verplichte melding wat je koopt en hoeveel 

• Verplichten van veiligheidsbrillen 

• Verruiming tot 3.00 - 4.00 uur 

• Volledig verbod 

• Volledige schadevergoeding door vandalen, brandstichters, etc. 

• Vooral voor 31 december/ en na 1 januarie 

• Voorlichting aan de jeugd . 

• Voorlichting aan ouders 

• Voorlichting geven op scholen 

• Voorlichting geven op scholen omtrent illegaal vuurwerk en de overlast die men ervaart. Flyers 
met de post zodat het ouders het thuis bespreekbaar maken, omtrent illegaal vuurwerk. 

• Voorlichting op scholen over veilig afsteken 

• Voorlichting van de gevolgen voor mens ,dier en milieu; met name dit milieuaspect en overlast 
voor huisdieren zowel als dieren in de natuur en invloed op luchtkwaliteit is bij veel mensen 
nog niet genoeg bekend. 

• Voorlichtingscampagne over de schadelijke stoffen in vuurwerk en daar de jeugd van 
doordringen. Zij willen immers iets voor het klimaat doen, toch? 

• Voorwerk voor bejaarden en kinderen om 18.00 uur 

• Vreselijk en vooral ook voor onze hond. 

• Vuurwerk alleen toestaan op een enkele plaats per wijk 

• Vuurwerk mag alleen maar op 31 dec. verkocht worden. 

• Vuurwerk om 18 uur ipv 00.00 uur (einde feest: 22u)) 

• Vuurwerk op 1 plek vuurwerkshow 

• Vuurwerk show Gemeente 

• Vuurwerk via speciale clubs die mogen afsteken per wijk 

• Vuurwerk vrije zones 
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• Vuurwerk zones / plekken maken, voorlichting op scholen, verlaging aankoop leeftijd waarbij 
ouders voor verantwoordelijkheid tekenen bij aankoop 

• Vuurwerkplekken aanwijzen 

• Vuurwerkshow enkel met vergunning. 

• Vuurwerkshow in elk dorp van de gemeente. 

• Vuurwerkshow om 18.30 uur 

• Vuurwerkshow op een centrale plek in dorpskern 

• Vuurwerkshow per kern! We kunnen niet allemaal naar Gulpen-city komen om middernacht!! 

• Vuurwerkshow voor kinderen net als in Heythuysen. 

• Vuurwerkshows door professionels 

• Vuurwerkverbod op knalvuurwerk (alleen siervuurwerk toestaan) 

• Vuurwerkverkoop pas starten enkele uren voor het moven afsteken 

• Vuurwerkvrije zones maar afhankelijk van de locatie. Bijvoorbeeld waar dieren zijn of acuut 
gevaar dreigt door vuurwerk. 

• Vuurwerkzone aanwijzen 

• Vuurwerkzones 

• Waar gaat de gemeente precies over? 

• Waarom staat een verbod op knalvuurwerk er niet bij? 

• Waarom staat rotzooi opruimen er niet bij! 

• Wat is het verschil tussen afsteken van vuurwerk en afsteken consumentenvuurwerk. Ik ben 
tegen knalvuurwerk en vuurwerkpijlen. 

• We zitten in de EU. Zorg gewoon dat het illegale vuurwerk overal illegaal is. Dan kun je het ook 
lastiger in het buitenland kopen. 

• Wel sier- geen knalvuurwerk 

• Worden 5 gevraagd maar bij 3 houd het op. 

• Wordt al voldoende gehandhaafd 

• Zeker meer handhaving en hogere straffen verder zou ik niet weten welke andere maatregel 

• Zie punt 1 

• Zie toelichting vraag 2 

• Zolang er geen spullen worden vernield hoeft de politie niets te doen. Het is maar 1 x per jaar. 

• Zorg tgv direct vuurwerk niet meer vergoeden. Dus zelf opdraaien voor de kosten. Zo ook voor 
andere verzekeringen. 

• Zorgen dat het illigale vuurwerk niet meer de grens over komt 

• Zorgen dat iedereen zijn rotzooi ook opruimt na het afsteken!!! En indien dat niet gebeurteen 
fikse boete uitschrijven! 

• Zwaar knal vuurwerk verbieden 

• Zwaar knalvuurwerk verbieden 

• Zwaar vuurwerk verbieden (4x) 
 

 

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 
 

Toelichting 
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•  
centrale plek vuurwerk per woonkern 
je kunt slechts een top 3 aangeven!! 

• 1 show op centrale locatie op 4 (aankruisen was niet mogelijk) 

• 4. hogere boetes, strengere straffen  5. meer handhaving 
je kan er maar 3 aangeven ipv een top 5 

• 4. hogere boetes.  5. meer handhaving 

• Aandacht besteden op de middelbare scholen over de ongelukken die ieder jaar gebeuren met 
het afsteken van vuurwerk 

• Afgelopen jaar werd door de gemeente voorgesteld ‘om in onderling overleg tot een 
aanvaardbare situatie te komen’. Dit is een irreëel advies. Zelfs in onze straat met, in het 
algemeen redelijke mensen, is het niet mogelijk om afspraken te maken. Niet iedereen is 
redelijk! 

• Algehele verbod voor knalvuurwerk maar geen verbod voor siervuurwerk 

• Alle kosten van letsel, branden, vernieling, inclusief vervolgschade en medische behandelingen 
verhalen op verantwoordelijken 

• Alle verdere beperking vraagt ook handhaving en dat is niet te doen lijkt me. Misschien extra 
toezicht (ook door buurtbewoners zelf) op plekken die populair zijn voor het afsteken van 
knalvuurwerk, zoals tussen flatgebouwen of bij (fiets)tunnels.  
Maar het vraagt om een cultuuromslag; dat Oud en Nieuw en vuurwerk niet meer zo 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  
Geld is altijd een goede motivator. Misschien kan ziekenhuiszorg voor zelf-toegebracht letsel 
door vuurwerk uit het basispakket. En de eigen bijdrage voor die zorg fors omhoog. Maar dit is 
natuurlijk geen gemeentelijke aangelegenheid. 

• Als er ooit wordt gekozen voor op centrale punten vuurwerk afsteken! Dan moet dit wel per 
dorp! Zodat het voor iedereen haalbaar en toegankelijk is. En niet maar op 1 plek in de gehele 
gemeente. 

• Als er personen zijn die overlast bezorgen, en minderjarig. Dan de beide ouders ter 
verantwoording roepen. Deze op politie buro laten komen. Geen huisbezoekje met een 
vriendelijk gesprek. 

• Apart dat 5 keuzes gemaakt moeten worden terwijl ze elkaar meer dan tegenspreken. 

• Beboet figuren die vuurwerk onveilig afsteken, hiermee vernielingen aanrichten en overlast 
veroorzaken en laat ze de schade voor 100% vergoeden. 

• Ben absolute voorstander van 1 centraal vuurwerkschow. 

• Ben het zat om wekenlang met bange en zeer nerveuze huisdieren te leven. Mijn honden 
weten niet waar ze heen moeten, ik maak me heel ongerust over hun gezondheid 
\ 

• Bij 2: wel in elk dorp op een centrale plaats bv op de markt 

• Bij antwoord een,  ook zorgen dat locatie aantrekkelijk is, o,a. horeca en catering 

• Bij het idee vuurwerk -afsteken in de buurten (wat ik 2 en 3 heb genoemd) zou "algeheel 
verbod" vervangen door " buiten de georganiseerde vuurwerken door professionals" 

• Boetes hoger maken met werk en geld 

• Bovenste vakje is per ongeluk ingevuld 

• Buurtgericht wil zeggen: minder verspreide rotzooi, veiligheidscontrole mogelijk, sociale 
controle,  veiliger en minder schade in de straat, leuker door bundelen, elkaar relaxed 
ontmoeten enz 

• Consumentenvuurwerk verbieden is een goede oplossing. Daar wordt handhaving een stuk 
eenvoudiger van. Een vuurwerkshow helpt volgens mij weinig - die trekt een ander publiek dan 
degenen die overlast veroorzaken. 

• De blokjes werken niet zo goed. 
Afsteektijden beperken,algeheel verbod op consumentenvuurwerk 

• De bovenstaande vier gaan hand in hand, vullen elkaar aan! 
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• De dagen voor 31 december en na 1 januari wordt ook nog vuurwerk afgestoken, dit kan wel 
beter gehandhaafd worden. 

• De vuurwerkvrije zones zouden moeten komen in de buurt van verzorgingshuizen. en 
gebieden waar veel mensen samenkomen, maar waar vuurwerk niet wordt verwacht 
(bijvoorbeeld in/bij een winkelcentrum). 

• DIT MOET LANDELIJK VERBODEN WORDEN 

• Doen ze in Frankrijk al jaren op 14 juli. Elke gemeente zijn vuurwerkshow. Kom naar..... 23.00 
vuurwerkshow en dan ga je dat rustig zitten en kijken omdat je weet dat iedereen zich daaraan 
houdt. Is wel een cultuurdingetje dat tijd nodig heeft. 

• Door vuurwerkshows in meerdere dorp, stads kernen te geven wordt de sociale omgang ook 
nog eens bevordert. Lijkt me erg gezellig. 

• Een algemeen verbod zou mooi zijn maar is volstrekt niet handhaafbaar als er geen landelijke 
en Europese afspraken worden gemaakt. 
De invoer uit het buitenland en via internet is kindelijk eenvoudig en nooit waterdicht te 
controleren 

• Een erg vooringenomen vraag aangezien de meeste antwoorden tegen vuurwerk zijn 

• Een maatregel om de afsteektijden te beperken heeft (helaas) geen effect zolang de 
mogelijkheden om te handhaven te kort schieten. 

• Een top 5 benoemen is niet mogelijk in deze vragenlist, punt 4 is De afsteektijden beperken tot 
de oudejaarsavond en punt 5 aanwijzen van vuurwerkvrije zones(bij verpleeghuizen. 

• Een top 5 benoemen lukt niet. Na 3 kan niet verder benoemd worden. 

• Een vuurwerkshow op een centrale plek is onzinnig, daarmee stimuleer je dat dat veel mensen 
rond 24:00 uur in de auto stappen, al dan niet onder invloed van alcohol. 

• Een vuurwerkshow per dorp is acceptabel 
Een gemeente met 16 dorpen die ook nog eens zo ver uit elkaar liggen daar heeft een centrale 
show geen zin. 

• Elke dorp een show!! en organiseren van carbietschieten 

• Er zit een fout in deze vraag: er wordt gevraagd naar een top 5 maar je kunt alleen top 3 
invullen. Neem dit mee in analyse! 

• Erg gestuurde vraag met gestuurde antwoordmogelijkheden, wat is hiervanm de doelstelling? 

• Extra heffing invoeren op verkoop vuurwerk en daar mede de kosten te dekken voor het 
opruimen. 

• Gebrekkige om niet te zeggen falend toezicht en falende handhaving is een algemeen 
probleem in Nederland. Dat geld niet alleen voor de problemen rond Oud en Nieuw. Voor alle 
overtredingen en delicten is de pakkans veel te klein en/of het oplossingspercentagen heel 
veel te klein. Grapperhaus (en ook eerder Ministers) roepen wel steeds dat het 
onaanvaardbaar is, dat de maat vol is en dan het "keihard" aangepakt moet worden, maar dat 
is meestal het laatste wat je er van hoort of ziet. Alleen meer personeel, meer slimme 
hulpmiddelen (denk alleen al aan radarkontroles) helpen om de situatie weer te normaliseren. 

• Geen centrale vuurwerkshow maar bv, een lichtshow ! 

• Geen geknal 

• Geen zwaar knalvuurwerk,en gillende meiden 

• Gewoon algeheel verbod in heel Nederland 

• Gewoon stoppen met vuurwerk ivm stikstofbeleid is er dan al winst. ivm luchtvervuiling is toch 
triest dat mensen vuurwerk nodig hebben voor hun genot en 365 dgn van het jaar spreken 
mensen niet met elkaar en dan is het leuk. Te gek voor woorden 

• Hand having bezit en afsteken van knal vuurwerk en pijlen plus extra toezicht tijdens de 
toegestane uren. 

• Handhaving :::: dit kent Stein niet zowel voor vuurwerk als toezicht op hondenuitlaten en 
overlast van "STRONT" op gras / speelvelden , heb ze nog nooit gezien in KERENSHEIDE  dit 
even terzijde 

• Handhaving is een beetje lastig / maar probeer het toch maar . 
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• Handhaving is natuurlijk moeilijk, maar wordt iets makkelijker bij een algeheel verbod. 

• Harder aanpakken. Als er geen vuurwerk afgestoken gaat worden gaan ze andere dingen 
aansteken (auto’s en dergelijke) Hulpverleners kunnen ook bestookt worden met straatstenen. 
Dus streng handhaven. 

• Heeft geen zin !!! 

• Helaas blokkeert het programma keuze 4 en 5, zodat er maar 3 keuzes gemaakt zijn 

• Helemaal geen vuurwerk 

• Het blijft natuurlijk, vooral voor jonge jongens, een uitdaging, dat vuurwerk. Daarom is het 
misschien veiliger om dat afsteken te centreren op een paar plaatsen in de stad, waar dan 
misschien onder toezicht (brandweer, politie, handhaving) vuurwerk "veilig" afgestoken kan 
worden. Dit trekt dan ook veel publiek wat er dan weer een gezellige draai aan geeft. Zo 
voorkom je misschien het illegale afsteken bij een algeheel verbod. 

• Het is maar mogelijk om 3 items in te vullen 

• Het kan toch per gebied 1 a 2 handhavers ingezet worden? Geloof me dat ze er zelf plezier aan 
hebben om in deze tijd ook met de bewoners contact te hebben,en misschien kopje koffie 
ergens te drinken. 
T is een tijd van samenzijn en gezelligheid. 
Bewoners zullen er zeker blij mee zijn. 

• Het lukt niet om er 5 aan te klikken 

• Het moet de gemeente zelf doen met een centrale vuurwerkshow !!! 

• Het mogen best meer plaatsen zijn met een vuurwerkplek .... door bv een stichting of wijkraad 
maar gecontroleerd. 

• Het verhogen van de leeftijd of de straffen heeft natuurlijk weinig nut als er geen controle of 
handhaving is. Ik denk dat het begint met opvoeden, van de overlast gevers én hun omgeving. 
Het ís geen kwajongensstreek als mensen of dieren gewond raken en privé bezit of de 
openbare ruimte wordt vernield. Dit heeft een blijvende impact op mensen en kost veel geld, 
dat kun je niet af doen met 'ze hebben er zo veel lol van' 

• Het werkt niet als je vuurwerk al meerdere dagen in je bezit hebt en niet mag afsteken. Dit is 
hetzelfde als een klein kind snoepgoed geven en zeggen dat het er pas over vier dagen van 
mag eten. Hoe naïef kun je zijn als politicus. 

• Het zou per wijk of buurt door bv verenigingen/ scholen / supermarkten georganiseerd kunnen 
worden dat buurtgenoten deel kunnen nemen facultatief aan het op een gezamenlijke manier 
organiseren van een vuurwerk moment. Zodra deze activiteiten breder gedragen worden 
zouden meer mensen het gezamenlijk kunnen oppakken waardoor een verandering kan 
ontstaan mbt hoe om te gaan met het afschieten van vuurwerk 

• Hoe kan men toezicht houden? Wanneer alleen de gemeente professioneel vuurwerk (zoals al 
eens gezien bij het kasteel op 30 april ) kan iedereen genieten van echt mooi vuurwerk 

• Hogere boetes en strenger straffen heeft naar mijn idee niet voldoende resultaat, er is 
namelijk nauwelijks pakkans en de straffen worden toch maar minimaal opgelegd. Het 
vuurwerk wordt steeds zwaarder, het lijkt wel een oorlogszone. 

• Hogere boetes en verhoging van leeftijd heeft geen nut om dat de politie hier niet genoeg 
mensen voor heeft om te handhaven. Alleen een algemeen verbod en alleen door een 
georganiseerde show is dat wel mogelijk 

• Ik begrijp de keuze en het verschil  niet tussen Algemeen verbod op afsteken van vuurwerk en 
Algemeen verbod op consumentenvuurwerk, mar siervuurwerk is geen probleem en kan 
blijven, al heeft een publieke show mijn voorkeur 

• Ik ben ook tegen een vuurwerkshow die gefaciliteerd en betaald wordt met overheidsgeld. Het 
kost dan ook mensen geld die voor een verbod zijn. Zeer ongepast. 

• Ik heb 3 punten aangevinkt. Gaat blijkbaar niet. Of 5 of geen.  
Vandaar weet niet 
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• Ik heb absoluut geen problemen met vuurwerk maar denk dat er veel strenger gehandhaafd 
moet worden op zwaar vuurwerk ben een aantal keren geschrokken van echte bommen dan 
krijg je het gevoel of je je in oorlogsgebied bevindt 

• Ik heb afgelopen dec. Niemand vanuit de gemeente zien controleren of jongeren zien 
aanspreken. Nu gaan jullie het verbieden, beetje diep triets tegen over het volk die er wel 
netjes mee omgaan en een traditie in ere willen houden. Voordat jullie het verbieden moet de 
gemeente zelf eerst eens gaan handhaven!!!!!! 

• Ik heb geen berichten gezien of gehoord over overlast in onze gemeente.  
Wel voorafgaand aan oudjaar, maar dat staat hier los van.  
OF niet veranderen OF geheel verbod. Half-half zorgt alleen maar voor onduidelijkheid en 
frustratie. 

• Ik heb geen idee wat zou werken, vuurwerkvrije zones prima maar ook dat is moeilijk 
handhaven denk ik 

• Ik kan maar 3 i.p.v. 5 voorkeuren aanvinken. Mijn voorkeur 4 is: vuurwerk in beslag nemen. Er 
lopen jonge kinderen rond met zakken vol vuurwerk. Ik snap die ouders niet. Voorkeur 5 een 
publieke vuurwerkshow 

• Ik kan maar 3 opties aanklikken? Meer handhaving en de leeftijd naar 25 jaar verhogen zou ik 
als 4 en 5 willen aangeven. 

• Ik kan maar drie voorkeuren invullen... Technisch werk deze vragenlijst niet goed op mijn 
telefoon 

• Ik kan maar een top 3 aanklikken, werkt niet tot 5. 

• Ik kan slechts 3 keuzes maken i.p.v. 5  Hogere boetes, strenger straffen wil ik ook kiezen 

• Ik kan slechts 3 voorkeuren opgeven. Nr 4. is: Meer handhaving; nr 5. is: Hogere boetes, 
strengere straffen. 

• Ik kon slechts 3 antwoorden geven. nr. 4 zou zijn strengere straffen/hogere boetes. nr 5 zou 
zijn afsteektijden/verkooptijden beperken 

• Ik moet tot een grote ergernis constateren dat deze vraag de voorgaande vragen overbodig 
maakt. de overlast wordt gemaakt, maar ik ervaar hem niet groter als voorgaande jaren,  
integendeel eigenlijk 

• Ik spreek ouderen (die de oorlog mee hebben gemaakt) ex militairen, baasjes van huisdieren, 
mensen die schade hebben.. geld wat elke gemeente betaald ter preventie en toezicht en 
schade...Kinderen en volwassenen die doodsbang zijn. Letsels die opgelopen worden...etc etc 
Dan heb ik t nog niet over dieren in bos/veld... 
Hierover zou ik n pagina kunnen schrijven...terwijl geen krant er n woord aan wijdt.... Te gek 
voor woorden!!! 

• Ik vind vanaf 18:00 uur afsteken veel te vroeg. En de wet wordt helaas nu ook nooit 
gehandhaafd. Jeugd loopt al weken rond met hard knal vuurwerk. 

• Ik zie hierboven ook een centrale vuurwerkshow staan. Maar als dat toch ooit gebeurd in 
Leudal dat zou wel ongelofelijk schandalig zijn. In zo'n grote uitgestrekte gemeente zou dan 
belastinggeld worden uitgegeven aan een show waar alleen de mensen in die ene kern wat 
aan zouden hebben. Want kan toch kan niet verwachting zijn dat iedereen met de auto naar 
een centrale vuurwerkshow gaat kijken. Nee nu is iedereen vrij of die zijn geld besteed aan 
vuurwerk. 
Meer handhaving vind ik wel terecht. Als bewoners klagen in de tijden buiten de toegestane 
tijde, dan zou het ook zo moeten zijn dat een agent of een duo ook gaat kijken en jeugd erop 
aanspreekt of bij een 2de keer of als ze het echt bont maken doorsturen naar Halt. 
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• Ik zou er graag meer willen aanklikken.  
Ik zou willen pleiten voor een algeheel vuurwerkverbod in. Combinatie met een vuurwerkshow 
om 00.00 uur.  
Of een inperking van de tijd dat het vuurwerk afgestoken mag worden. En daarbij een wet dat 
buiten die tijden het bezig van vuurwerk op straat al strafbaar is.  Dit is namelijk beter te 
handhaven dan het controleren wie er precies iets heeft afgestoken.  
Beide maatregelen vallen en staan natuurlijk bij de handhaving. Er dient dus ook strenger te 
worden gecontroleerd en strenger gestraft te worden. 

• In de grote steden hebben ze overlast,op de kleine dorpen valt het reuze mee,tenminste in 
mijn buurt.Jullie kunnen wel alles gaan verbieden maar het wordt er niet beter van. 

• In verlengde voorgaande: de huidige regeling doet en recht aan een traditie en houdt rekening 
met hen die het maar niks vinden en is te handhaven. 

• In zones  waar de inwoners of belanghebbenden in meerderheid een vuurwerkverbod willen 
een vuurwerkverbod instellen 

• Jammer dat je hier een top 5 of geen voorkeur moet invullen. Ik wil alleen keuze invullen, maar 
dat kan niet. Daarmee lijkt de vraag sturend en dus niet toelaatbaar in het onderzoek. 

• Je krijgt het afsteken niet uitgeroeid. Heb het zelf altijd mooi gevonden maar men heeft te lang 
oogluikend toe gezien hoe met de jaren heel wat grenzen zijn overschreden. TEVEEL hard 
vuurwerk (knallende rotjes) En te lang van te voren afsteken. Laat het siervuurwerk aan aan 
mensen over die daar goed mee omgaan. Sowieso NIET tussen huizen en auto's in. Een 
centrale plek per stad of dorp uitkiezen, Bijv. Een weide of een (parkeerterrein die van te 
voren ontruimd kan worden. Gemeenten zou mensen via folders en media kunnen laten 
weten dat het afsteken van vuurwerk alleen nog maar op centrale en gecontroleerde plekken 
kan /moet gebeuren. Ik geloof dat we er niet helemaal gevrijwaard van blijven. Doch een 
strengere handhaving moet zeker gebeuren. EEN groot vuurwerk in Maastrcht ljkt mij prachtig 
en daarbij kleine vuurwerken in dorpen op alleen nog maar open, centrale plaatsen. 

• Kan er 3 ipv 5 aangeven. Op 4 hogere boetes, strengere straffen en op 5 publieks 
vuurwerkshow maar dan op een plek welke de minste overlast geeft. 

• Kan er maar 3 aanklikken. 
Op 4 verbod consumentenuurwerk 
5 gemeentelijke vuurwerkshow 

• Kan niks meer aanklikken. 

• Keuze 4 en 5 werken niet. Keuze 4 zou zijn hogere boetes en strenger straffen, en keuze. 5 zou 
zijn meer handhaving 

• Kinderen die rondlopen met rugzakken vuurwerk voorkomen 

• Kon alleen 3 items invullen 

• Kon er maar 3 aanklikkek. 4 = (meer) locaties of gebieden waar een vuurwerkverbod... En 5= 
hogere boetes 

• Kon maar 3 opties aangeven! 

• Krijg alleen 1 t/m 3 genoteerd.  4 zou zijn verhoging aankoopleeftijd naar 25 jaar. en 5 een 
publieksvuurwerkshow 

• Krijg maar 3 ingevuld. op de 4e plaats hogere boetes 

• Laat een organisatie een vuurwerkshow geven .Handhaving is geen optie gebeurt toch niet. 
Als vuurwerk gebruik strafbaar word is dat gedonder bij voetbalclubs met afsteken vuurwerk 
ook afgelopen. 

• Laat een vuurwerkcommitee een vuurwerk"show" organiseren van burgers door burgers op 
dorpsplein. 

• Landelijk beleid volgen. Gemeentelijk beleid is niet efficiënt, dubbel op en echt niet effektief. 
Nu al te weinig agenten 

• Landelijk geldende vuurwerk en/of  afsteekverboden werken het beste. Er moeten geen 
verschillen komen tussen wat in de ene gemeente wel mag en in de nadere niet. Dus besluit 
moet vanuit Den Haag komen. 
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• Landelijke overheid moet zorgen dat er geen zwaar vuurwerk het land in kan komen. Sterretjes 
, voetzoekers, siervuurwerk   en soortgelijk vuurwerk moet kunnen. 

• Maak buitengebied en stiltegebieden vuurwerkvrij en maak een centrale plek in de kernen 
waar vuurwerk afgestoken mag worden. 

• Maak enkele plekken waar het wel mag. buiten de woonwijken 

• Maak er een wijkfeest van dat toegankelijk is voor alle mensen. Dan krijgen alle huisdieren 
meer rust (hun baasjes ook) en is Moeder Natuur ook meer beschermd!!!! 

• Maar weinig legaal vuurwerk hier gezien en gehoord. 

• Maatregelen in dit verband hebben betrekking op gevolgen, maar niet op de oorzaak. Zal meer 
naar de oorzaak van de excessen gekeken moeten worden. 

• Meer controle c.q. verbod op het zware vuurwerk 

• Meer handhaving gaat een boel meer geld kosten en zal in deze tijd van financiële schaarste, 
binnen de Gemeente, niet van de grond komen. 

• Mensen die zich niet aan de regels houden moeten gewoon 3 weken vast gezet worden, 
zolang er niet gestraft wordt doet iedereen wat ze willen. Ook zal bij verbod nog meer zeer 
zwaar illegaal vuurwerk gesmokkeld worden en komt er nog veel meer overlast. 
Waar de meeste problemen zich voordoen is bij iedereen bekend maar dat mag je niet zeggen! 
Maar steek de kop maar in het zand... 

• Met een algeheel verbod op knalvuurwerk is het ook eenvoudiger handhaven op illegaal 
knalvuurwerk. 
Verder kunnen dan ook evt. de boetes wat hoger omdat het een algeheel verbod betreft. 

• Mijn mening is al duidelijk genoeg verwoord. 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 december dag in dag uit 
jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 
U vraagt een top 5. Er kan slechts een top 3 worden ingevuld. 
4 : Steek de vuurwerkbom-afstekers in de schoonmaakdienst. 
5 : Sluit de grenzen voor vuurwerk. 

• Misschien wat meer controle op de jeugd die ermee rotzooi trappen. 

• Moeilijk om echt de goede volgorde te bepalen omdat er ook punten zijn die niets uithalen 
zonder meer handhaving (2x) 

• Neem als gemeente je verantwoording. Controles schijnen niet of onvoldoende mogelijk. Geef 
een vuurwerkshow zodat iedereen die ervan houd gecontroleerd kan genieten van het 
vuurwerk. Bij knallen buiten deze show is geen dicussie en is het altijd illigaal. Treed dan ook 
streng op met een echte hoge boete die ook effect heeft. 

• Nr 4 moest niet ingevuld worden. Heb geen top 5 maar top 2 

• Nr.4. Meer handhaving 5. nog een keer/ Meer handhaving 

• Nummer 4 vervalt 

• Onze voorkeur gaat sterk uit naar een publieksvuurwerk show. dat brengt de bewoners bij 
elkaar en krijgen we misschien weer meer waardering voor het feit dat er een nieuw jaar is 
begonnen, in plaats van zoeken naar de hardst mogelijke knallen die nergens over gaan. 

• Ook het karbietschieten verbieden! 

• Ook voor Andre Rieu na afloop van zijn shows! 

• Ook voor de jaarwisseling 

• Overlast is een relatief begrip, maar zou ergens echte overlast veroorzaakt worden dan moet 
de politie ingeschakeld worden 

• Per buurt/straat vuurwerkplekken aanwijzen; buurtbewoners laten handhaven; het vuurwerk 
is een zaak van de buurt 

• Per stad, afhankelijk van de grootte, een of twee plaatsen met vuurwerkshows (professioneel) 
is nog acceptabel. 

• Publieks show op centrale plek, wat denkt u van alcoholgebruik als iedereen er naar toe moet 
rijden 

• Punt 5. : voor "centrale plek" lezen "meerdere plekken" 
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• Realistisch gezien is handhaving nu al moeilijk. Nog strengere regelgeving zorgt er alleen maar 
voor dat nog meer mensen de regels overtreden. Handhaving wordt dan nog moeilijker. 

• Sociale cohesie moet terug in de samenleving. Mensen weer meer eigen verantwoordelijkheid 
geven, minder betuttelen, minder immigratie, assimilatie van vreemdelingen afdwingen. 
Westerse cultuur in ere herstellen als leidcultuur. 

• Sommige mensen,vooral jongeren, hebben geen respect voor anderen en het milieu als het 
om vuurwerk gaat. Ze gooien rotjes naar je en je huisdier. Een algemeen verbod voor 
vuurwerk in de stad zou kunnen helpen. Ik heb jaren in Texas gewoond en daar is een 
vuurwerk verbod binnen in de stad grenzen, buiten de stad mag het dan wel. Daar houden de 
mensen zich merendeel dan ook aan. En de grote steden organiseren een mooie vuurwerk 
show. 

• T.a.v. 1: het afsteken van sierpijlen/siervuurwerk rond 24.00 uur hoeft wat mij betreft niet 
verboden te worden, maar wel al het knalvuurwerk. 
t.a.v. 2: Geen vuurwerkshow op een centrale plek in de gemeente (gelet op de angst van 
huisdieren), maar op een plek in het buitengebied, verder weg van de bebouwing. 

• Tja, als herstellen niet kan dan nog even voor de duidelijkheid 1=1 , 2=2 , 4=3  3 = 0 

• Top 5 kan niet stopt bij 3 

• Totaal verbieden. Vuurwerk draagt niet bij aan gezelligheid. Vuurwerk is dodelijk voor mensen 
die er mee omgaan. Hebben dat nu nog niet geleerd?????? 

• Van een afstand vind ik siervuurwerk wél mooi. 

• Vandalen die meerderjarig zijn gewoon 'n jaar lang laten betalen aan de door hun aangerichte 
vernielingen of letsel. Korten tot aan de beslagvrije voet ongeacht het inkomen. 

• Veel betere en effectieve controle, na al deze jaren kan men(anders ik wel) de juiste locaties 
aangeven waar controle moet plaatsvinden, en hierop anticiperen middels vliegende controles 
en niet zoals nu in de auto zonder op of om te kijken voorbij rijden of zoals gebeurt "raampje 
half opendraaien en tegen de groep zeggen NIET MEER DOEN Hé" en dan wegrijden en 
raampje dichtdraaien terwijl de groep elkaar gierend van het lachen op de schouders slaat! 

• Veel vuurwerk komt uit Duitsland en polen controleer hier meer op want dat is ronduit 
gevaarlijk. 
Zet notoire veelplegers vast of ga daar nadrukkelijker langs. 
Geef tevoren meer informatie gericht aan de verschillende groepen. Denk aan demo's en 
voorlichtingsfilms maar ook aan wat de straffen kunnen zijn. 

• Verbod is door onze ligging , direct aan 2 grenzen niet te handhaven. 

• Verbod op knal vuurwerk en losse pijlen 

• Verhogen van leeftijd heeft geen enkele zin kinderen kunnen blijkbaar overal bestellingen 
doen en komen er toch wel aan. En beperking in knal vuurwerk zou iets helpen maar ze komen 
toch wel aan het knalvuurwerk dan gaan ze het illegaal kopen dus algeheel verbod is beter te 
handhaven dat is voor iedereen duidelijk een mooi show prima 

• Verhoging van de aankoopleeftijd werkt niet: nu al laten kinderen vuurwerk kopen door 
ouderen en dat zal ook zo blijven als de leeftijdsgrens wordt opgehoogd. 

• Verkoopverbod aan jongeren heeft geen zin  want er gaat wel een ouder(e) mee. 

• Voor gemeente op meerdere locaties een centrale plek waar een vuurwerkshow wordt 
gehouden. Gemeente is te groot voor een vuurwerkshow. 
tevens door het houden van, op een locatie kan er overlast (kan men vele vormen invullen) 
kunnen ontstaan/toenemen  
zie voorbeelden in Antwerpen/Brussel 

• Voor mij is het op dit moment enkel de handhaving die beter zou kunnen. Verder heb ik geen 
last van vuurwerk en ben ik blij dat we deze traditie nog mogen voortzetten. 

• Vooral illegale knallers harder aanpakken 

• Voorlichting aan de (mannelijke) jeugd (bijvoorbeeld agent komt op school) dat niet iedereen 
vuurwerk leuk vindt en dat ouderen, baby's, huisdieren e.d overlast ervaren van dat harde 
geknal. Vuurwerk mag, maar op een gepaste wijze. 
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• Vroeger heb ik altijd zelf vuurwerk gemaakt. Maar tegenwoordig is het wapentuig geworden. 
Wij mogen geen wapens hebben, dus ook geen vuurwerk. 

• Vuurwerk verbieden is onzin, de échte overlast voorkom je daar niet mee.Pak mensen aan die 
toch al rotzooi willen schoppen. En daarbij: ik ervaar het hele jaar door zeer veel overlast van: 
barbeque's, (6 maanden per jaar) stinkende en protesterende boeren, stinkende fabrieken, 
veel te hard rijdende auto's in mijn 30 km straat, bakken en bakken hondenstront, keiharde 
muziek (ook op doordeweekse avonden buiten de vakantie), stakende leraren, corrupte 
politici, bestuurders en ondernemers, crimininaliteit die niet wordt bestreden en zorgcowboys 
die zelfs worden gestimuleerd om te frauderen, een belastingdienst die ons besodemieterd 
etc. etc. Misschien zou het zinvol zijn om eens échte prioriteiten te gaan stellen. Want die 
ophef over een beetje vuurwerk één keer per jaar is natuurlijk een geweldige bliksemafleider 
om de grote problemen niet aan te hoeven pakken. Succes verder! 

• Vuurwerk vrije zone's hebben GEEN zin, houdt men zich daar toch aan, GEEN probleem, dan 
zoeken ze die zone's waar het WEL mag en gaat men b.v. van de stad naar de dorpen ..... TOCH 
????!!!!! 

• Vuurwerkshow op de Griend. 

• Vuurwerkshow per dorp; betrek bewoners, het kan/moet een gemeenschapsbindend  event 
zijn 

• Vuurwerkshow voor  de hele gemeente en verbod op privé vuurwerk   afsteken 

• Vuurwerkshows zouden op meerdere plekken in de gemeente Roermond moeten 
plaatsvinden. BV ook in Swalmen enz. 

• Vuurwerkvrije zones prima, maar niet direct rond bejaardenhuizen/verzorgingshuizen want 
daar wordt er zelfs om gevraagd om het te doen eerder op de avond, georganiseerd en 
geregeld. Wel valt te denken aan het ziekenhuis, kinderboerderijen, boerderijen met 
veestapels etc. De grote overlast wordt bezorgd door jeugdigen onder de 18 jaar die al weken 
van te voren vuurwerk beginnen af te steken. In Maastricht e.o. wordt massaal vuurwerk 
gekocht in Belgie en vaak wordt het door Post.nl/DHL etc bezorgd uit Polen e.o. 
Een algeheel verbod is het weer de nek omdraaien van een traditie, net als Zwarte Piet. Alles 
staat en valt met handhaven en de gemeente Maastricht heeft gewoonweg die capaciteit niet. 
In de hele maand december is niet 1 keer een auto van de politie (geen kerntaak) of 
handhaven door de wijk gereden ondanks dat deze diensten precies weten waar hun 
pappenheimers zitten. Daarnaast zij opgemerkt: spreken we over een algeheel verkoopverbod 
en/of afsteekverbod, dit is een wezenlijk verschil. 
Conclusie: geen voorstander van een algeheel verbod maar meer gericht (op de bekende 
personen en wijken) handhaven. 

• Waar ik woon is geen overlast, maar ik kan niet oordelen over andere straten. 

• Waar zijn de handhavers als je ze nodig hebt? 

• Waarom 5 voorkeuren moeten venoemen. Waarbij de meeste antwoorden   negatief zijn voor 
het afsteken van vuurwerk. De mogelijkheden om bepaald vuurwerk te verbieden of misschien 
het afsteken te verruimenzijn er niet. Hier wordt duidelijk een lobbey uitgevoerd tegen het 
afsteken van vuurwerk. (2x) 

• Waarom alleen negatieve antwoorden? Misbruik van vuurwerk is het probleem en niet het 
vuurwerk zelf. 

• Weken voor de jaarwisseling begint het knallen al. 

• Wel siervuurwerk toestaan en vuurwerkverbod locaties. 

• Wij wonen in een stiltegebied. Veel wild, vogels en andere dieren. De dagen voor oudjaar is 
het hier oorlog! Dit kan en mag zeker niet in zo’n prachtig natuurgebied! Afschaffen!! 

• Wij zijn voorstander van publieks vuurwerkshow's in elke wijk van de gemeente om 00.00 uur 
afzonderlijk. Daarnaast strenge handhaving voor wat betreft het knalvuurwerk. 

• Wij zitten in het dorp Heel met twee ontzettend grote instellingen waarbij de bewoners 
hiervan soms niet zomaar tot 0:00 op kunnen blijven. Zo wordt er om 21:00 al siervuurwerk 
afgestoken waarna de bewoners volgens hun normale ritme naar bed kunnen. Het zou jammer 
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zijn wanneer deze bewoners het vuurwerk met nieuwjaar moeten missen omdat er een 
verbod is op het tijdsstip waarop het vuurwerk wordt afgestoken. Tevens kunnen dan ook 
kleinere kinderen naar het vuurwerk gaan kijken. 

• Zie eerdere antwoord op de vragen 

• Zie ook toelichting vraag 2 en 3. 

• Zonder adequate handhaving is extra regelgeving nutteloos. 

• Zorg dat er extra handhavers beschikbaar zijn in de laatste week van het jaar en laat die op de 
probleemplaatsen vaker controleren. Zorg dat zelfs dat cat.1 vuurwerk niet onder de 18 
verkocht wordt. Zet tijdens verkoopdagen bij iedere winkel die verkoopt ( ja ook bij action, 
aldi, lidl exetra) bewaking buiten staat zodat er meer toezicht en handhaving is. Zorg dat de 
jeugd beter wordt ingelicht voor de gevaren van vuurwerk 

 

 

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

Toelichting 
Zeer 
positief 

• (Illegaal) vuurwerk afsteken is niet te voorkomen, ook niet in vuurwerkvrije zones. 

• Al heeft een algeheel verbod mijn voorkeur 

• Alle kernen vuurwerkvrij 

• Alleen als een algeheel verbod onhaalbaar is 

• Alleen als n algeheel vuurwerkverbod niet haalbaar blijkt 

• Alleen buiten gebied ! 

• Alleen denk ik dat dit niet haalbaar is. We hebben hier in Borgharen al 2 weken 
voor en nog een week na nieuwjaar heel erg veel last gehad van zwaar vuurwerk. 
Echte bommen , waardoor je ook s,nachts uit je slaap word gehouden. De ramen 
trillen en de schrik wat je iedere keer weer krijgt is echt niet fijn. Dit jaar was het 
bijzonder erg 

• Alleen vuurwerk afsteken op de marktpleinen en het SUN plein 

• Alles verbieden en handhaven 

• Als deze vuurwerk vrije zones de hele gemeente bedekken vind ik het best 

• Als dit maar bij ons is! 

• Als een algemeen verbod er niet komt, dan dit maar! 

• Als een geheel verbod niet helpt is dit alvast een begin. 

• Als er geen algeheel verbod komt is dit wel een oplossing en dan wil ik een 
vuurwerkverbod in Aijen. in ieder geval geen vuurwerk in onze kleine bebouwde 
kom. 

• Als er geen verbod komt is dat een alternatief 

• Als er ook gehandhaafd wordt. 

• Als het niet mogelijk het consumentenvuurwerk te verbieden (handhaving hiervan 
lijkt me bijna onmogelijk als je ziet hoe het vuurwerk bij de Duitse Aldi met karren 
vol wordt ingeslagen), sta ik zeer positief voor vuurwerkvrije zones.. 

• Ben voorstander voor centraal vuurwerk per kern. Dat betekent dus in concreto 
alleen op een plek. De rest is dus vuurwerkvrije zone. 

• Beter algeheel verbod. 

• Beter een algeheel verbod instellen en op de markt een gemeentelijk vuurwerk 

• Beter is dat nergens vuurwerk afgeschoten mag worden. 

• Beter is totaal verbod 
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• Beter nog: andersom een vuurwerk zone instellen, een knalpark zogezegd. Met 
EHBO voor de afgeschoten vingers en ogen. Daarbuiten mag het niet, ook niet in je 
eigen tuin. Dan kun je rustig met je hond naar buiten. 

• Betervolledig verbod op afsteken door particulieren. 

• Bij  publieke vuurwerkshows in elke gemeente is de rest vanzelf vuurwerkvrije 
zone. 

• Bij algeheel verbod hoef geen zones aan te wijzen 

• Bij een algeheel verbod hebben we geen zones nodig 

• Buitengebieden die als stilteplek gelden sowieso vuurwerkvrij! 

• Centrum en omgeving 

• Combinatie nodig met vorige vraag: één vuurwerkvrije zone nl de gehele 
gemeente en een publieksvuurwerkshow 

• Dan kunnen mensen met huisdieren, hun dieren goed verzorgen en uitlaten. 

• Dan meteen in de hele gemeente 

• Dan wel de hele gemeente! 

• De geluiden van vuurwerk en carbid drasgt kilometers ver. Denk ook eens aan de 
buiten dieren 

• De hele gemeente als vuurwerkvrije zone graag 

• De hele gemeente vuurwerk vrij. 

• Doe maar overal. Alleen de gemeente mag vuurwerk afsteken. Het is discriminatie 
als je in de ene wijk wel mag afsteken en in de andere niet 

• Een algeheel verbod is nog beter. Een publieks vuurwerkshow op een paar centrale 
plekken in de gemeente is m.i. de oplossing. 

• Geen knal vuurwerk en vuurpijlen, alleen maar sier vuurwerk 

• Geen vuurwerk door particulieren 

• Geen woon gebied 

• Geheel verbieden !!! 

• Geheel verbod 

• Geheel verbod in hele gemeente 

• Gehele gemeente 

• Gewoon helemaal afschaffen! 

• Gewoon verbieden 

• Heeft alleen maar zin als je doet handhaven,hoeveel politiewagens zijn er na 12 
uur s,nachts nog op de  weg 
heeft alleen maar zin als je doet handhaven 
/ 

• Heel Heerlen 

• Heidekamppark is daar een prima gebied voor 

• Heke gemeente vuurwerkvrij m.u.v. georganiseerd vuurwerk 

• Hele gemeente 

• Hele gemeente vuurwerkvrij (2x) 

• Helemaal geen zones instellen,maar totaal verbod 

• Helemaal verbieden 

• Het allerbeste is en blijft: helemaal geen vuurwerk afsteken. 

• Het barst van de oudere inwoners. Die kunnen er mentaal en fysiek slecht tegen. 
Huisdieren ook. Begin met vuurwerkverbod rondom plekken waar ze in 
groepsverband wonen. 

• Het is een stapn in de richting, een geste, een kleine handreiking. Voor mensen die 
verantwoord met vuurwerk om kunnen gaan is het een alternatief. 

• Het liefst de gehele gemeente vuurwerkvrije zone 
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• Het werkt alleen niet. Er is geen handhaving. Het afsteken van vuurwerk begint al 
in oktober. Voordat de politie bij een melding is is de vogel alweer gevlogen. De 
pakkans is nihil. 

• Het zou het iets verbeteren maar liever helemaal geen consumenten vuurwerk 

• Hoewel algeheel verbod prevaleert 

• Ik pleit voor een algeheel vuurwerkverbod in de hele gemeente. Al het andere is 
niet te handhaven. 

• Ik zou het niet erg vinden als wij in een vuurwerkvrije zone zouden wonen. Maar ik 
denk dat er toch altijd mensen blijven die vuurwerk af willen steken.  Een plek in 
de wijk waar het zou mogen? Een centrale plek in de plaats, stad? Ik denk niet dat 
dat werkt, ik zou er niet naar toe willen gaan. 

• In de hele gemeente vuurwerkvrij 

• In de praktijk gaat dit waarschijnlijk niet werken 

• Is echter aanloop naar algeheel verbod. (5x) 

• Ivm rietendak!!! 

• Liefst algeheel verbod 

• Liefst algeheel verbod. Indien dit niet mogelijk is dan zeker vuurwerkvrije zones. 

• Liefst algeheel vuurwerkverbod, met een centrale vuurwerkshow georganiseerd 
door gemeente. Indien niet haalbaar, dan in ieder geval verbod op knalvuurwerk 
en vuurwerkvrije zones 

• Liefst alleen vuurwerkshows georganiseerd door de Gemeente 

• Liefst een algeheel vuurwerk verbod 

• Liefst een centraal georganiseerd vuurwerkgebeuren. 
Voorbeeld: Wij gaan al enkele jaren met de kinderen naar Heythuysen. Daar wordt 
's avonds om 18.30 uur bij het woonzorgcentrum een vuurwerkshow 
georganiseerd. Primair voor de bewoners van het woonzorgcentrum, secundair 
voor andere geinteresseerden. Dat zou toch ook mooi zijn wanneer dit in de 
gemeente Peel en Maas georganiseerd zou kunnen worden. 

• Liefst een verbod op consumentenvuurwerk en wel een publieks vuurwerkshow op 
een centrale plek in de gemeente. 

• Liever een algeheel verbod, maar anders is dit in ieder geval een verbetering. 

• Liever een algeheel verbod. 

• Liever een geheel verbod 

• Liever een geheel verbod! 

• Liever geen vuurwerk! 

• Liever helemaal verbieden 

• Liever nergens vuurwerk 

• Liever niet meer, maar anders zeker zones 

• Liever totaal verbod. 

• Lijkt me voor toezichthouders ook beter. Graag natuurgebieden vuurwerkvrij 

• Maar ben bang dat mensen  met hun vuurwerk gewoon vertrekken naar een zone 
waar het wel mag en daar dan weer overlast veroorzaken. 

• Maar bij voorkeur algeheel verbod 

• Maar dan komt automatisch handhaving om de hoek kijken. En dit is gezien de 
beschikbare man/vrouwkracht een onbegonnen zaak. Ook handhavers kunnen 
maar op een plaats tegelijk zijn terwijl vuurwerkvandalen met meerdere zijn en 
dus tegelijk op meer plaatsen hun klote "hobby" kunnen uitvoeren. 

• Maar dan ook intensief controleren 

• Maar dan wel óók in woonwijken vuurwerkvrije zones. Niet alléén in de 
binnenstad. 

• Maar dus beter algeheel verbod 
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• Maar dus liever een geheel verbod en centrale vuurwerkshows. Dit kan ook op 
meerdere plekken en kan ook met participatie van bewoners, maar dan onder 
goede begeleiding en met duidelijke voorwaarden 

• Maar eigenlijk wil ik helemaal geen vuurwerkvrije zones; ik wil helemaal geen 
vuurwerk meer zien en vooral horen 

• Maar is niet voldoende om te handhaven 

• Maar ja, degenen die nu overlast bezorgen, zullen dat toch blijven doen 

• Maar ja... wat is dan een vuurwerkvrije zone?  Woonwijken? Maar alle soorten 
dieren hebben vuurwerk stress... huisdieren als dieren in het wild... ik denk dat 
helemaal geen vuurwerk het beste zou zijn. En misschien als er een grote groep 
het wil één show op centrale plek.... 

• Maar jeugd zal zich er niet aan houden 

• Maar liever algeheel verbod 

• Maar liever een algeheel verbod. Wat een hele stad een heel jaar aan milieu 
bespaart wordt in enkele uren teniet gedaan. Wie geloofd nog in het millieu. Ik 
niet op die manier. 

• Maar liever helemaal geen vuurwerk afsteken. Ook bij zones waar wel vuurwerk 
mag afgestoken worden knalt het vaak erg hard en hebben dieren er last van. 
Controle op het afsteken van vuurwerk is gewoon niet mogelijk. 

• Maar niemand houd zich hier aan, ze knallen nog drie nachten het nieuwe jaar in, 
en waar blijft de handhaving. teleurstellend 

• Maar ook dan kom je weer bij handhaving. dat schort er nogal aan in heel NL. 

• Maar vraag me af of die zones ruim genoeg zijn om die erge knallen buiten het 
gehoor te houden. In de binnenstad weergalmt t behoorlijk! 

• Maar wie gaat dat handhaven? 

• Met name in buitengebied bij paarden/vee 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 december dag 
in dag uit jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 
Als de vuurwerkvrije zone wordt ingesteld dan gelieve de gehele gemeente 
Maastricht inclusief Riemst en Lanaken mee te nemen. 

• Mijn voorkeur blijft een geheel verbod op het afsteken van vuurwerk 

• Mijn voorkeur gaat echter uit naar een totaal vuurwwerk verbod 

• Mits de gemeente 100% vuurwerk vrij wordt voor consumentenvuurwerk 

• Mits de handhaving gegarandeerd wordt, zo niet dan houden we elkaar maar wat 
voor de gek met papieren maatregelen. 

• Mits er gehandhaafd gaat worden heeft dit zin. 

• Nergens niet 

• Niet ik bebouwde kom. Meestal slachtoffers publiek. Onschuldigen. En niet binnen 
200 meter van dierverblijven. 

• Niet meer afsteken bij maneges, hondenpensions, verzorgingstehuizen etc ! 

• Nog beter: geen vuurwerk 

• Nog liever geen vuurwerk meer 

• Omdat ik de hele gemeente graag als vuurwerkvrije zone zou zien. 

• Prima als dat voor de wijk zou gelden waar ik woon. 

• Tenzij het bij mij in de buurt mag worden afgestoken. 

• Vanzelfsprekend wordt er nergens anders vuurwerk afgestoten, behalve waar de 
centrale vuurwerkshow plaatsvindt 

• Verbod zet meer zoden aan de dijk huisdieren ervaren zeer veel lady 

• Vind wel dat de burgers hierbij mogen mee beslissen! 

• Voor de gehele gemeente viurwerk vrij 

• Vooral in de buitengebieden en stiltegebieden 
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• Vooral in de buurt van verzorgingstehuizen. 

• Voorkeur een vuurwerk verbod!!! 

• Voorkeur gaat naar algeheel verbod! 

• Voorkeur heeft echter algeheel voorwerkverbod. 

• Vraag is in hoeverre hier rekening mee gehouden word. 

• Vuurwerk show door gemeente laten regelen. Op vaste plaats waar iedereen 
welkom is. 

• Wat mij betreft dient de gehle gemeente een vuurwerkvrije zone te zijn 

• Wat zijn daar de keuze criteria dan voor? 

• We zijn 2 jaar niet thuis geweest met de jaarwisseling. Wat wij merkten dat deze 
keer veel harder er aan toe ging dan de jaren ervoor. 
Het voelde net dat de mensen dachten, dit kan wel eens het laatste jaar zijn! Zo 
hard waren de knallen. En wat ik miste dat je  
niet eens politie zag, ook niet toen die avond om 18.30 u.de stroom in ons dorp 
was uitgevallen een uur lang.  Het ging hier goed tekeer en hard, soms om bang 
van te worden. 
Binnen was je veilig! 

• Wel door de gemeente opgelegd en streng handhaven. 

• Wel hand 

• Wij wonen tegen een stiltegebied aan; men rijdt met auto en fiets in volle vaart 
(30km zone) door de wijk het gebied in, steekt vuurwerk af en rijdt dan weer veel 
te hard het gebied en de wijk door. 

• Woonwijken zijn om te wonen en niet om elkaar overlast te bezorgen. Ik heb liever 
geluidoverlast van een feestje of rook van een BBQ dan een hele straat die meer 
weg heeft van een vuurlinie aan het front. 

• Ze moeten het helemaal verbieden 

• Zeer positief maar gezien de strekte van mening vuurwerk volgens mij geen 
haalbare kaart. Geluid draagt ver. 

• Zeker als ze dit doen op bungalowpark de Bousberg 

• Zeker in een zone van 1 km rondom Maasduinen Staete en andere locaties met 
woningen voor senioren. 

• Zeker rond ouderen woningen, winkels, scholen en kdv's. Verder kerk en 
gemeenschappelijke terreinen en gebouwen. (2x) 
 

Positief • .....maar een algeheel verbod heeft de voorkeur..... 

• Alleen indien opmerkingen bij 6 niet worden toegepast 

• Alleen siervuurwerk afsteken. Veel jeugd gooit vuurwerk naar voetgangers en 
probeert vuurwerk op balcons van flats te gooien. 
Politie, ambulance personeel en brandweer worden bedreigd met vuurwerk 

• Als compromis zouden vuurwerkvrije zones ingesteld kunnen worden maar de 
maatregels genoemd bij vraag 6 hebben voor mij de voorkeur 

• Als een algemeen vuurwerkverbod niet haalbaar is dan ben ik hier voorstander 
van, b.v. in de omgeving van bejaarden- of verpleeghuizen 

• Als zo’n verbod in het centrum bijv geldt en in de buurten mag het wel dan heb ik 
er nog niks aan. 

• Best wel een goed idee 

• Beter zou zijn gewoon helemaal verbieden. Brengt alleen maar ellende mee. 

• Bij dierenparken, stadscentrum, bejaarde  en ziekenhuizen een prima plan. 
Maar ga zeker niet overdrijven. 

• Bij een algeheel verbod hoeven er geen zones te zijn 

• Bij het ervaren van overlast, ik denk aan verpleeghuizen, zikenhuizen etc. Wellicht 
willen mensen daar wel extra siervuurwerk zien, en geen kanlvuurwerk. 
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• Binnen bebouwde kom 

• Dan graag de hele gemeente 

• Dan is het beter het omgekeerde te doen. Vuurwerkzones aanwijzen en de rest 
niet. 

• Dan wel handhaven 

• Dat zou moeten kunnen, een inperking van de afsteektijd  tussen 23:45 en 01:15 
op 31 dec-o1 januari geniet daarbij mijn voorkeur 

• De vraag is of dat in zo groot uitgestrekte gemeente uitvoerbaar is 

• Er moet dan wel fatsoenlijk gehandhaafd worden 

• Geeft plaatselijk minder overlast 

• Handhaven van zones is onlosmakelijk verbonden met instellen zones 

• Het geknal komt tot buiten de vuurwerkvrije zones, waardoor het effect niet erg 
groot is, in ieder geval te klein voor mens en dier 

• Het idee is positief, maar lijkt mij heel lastig te handhaven. Dit lijkt mij vooral op 
papier een goed idee, in de praktijd zal er weinig terecht komen van 
'vuurwerkvrije' zones. 

• Het is alleen de vraag, gezien de beperkte capaciteit bij de politie, hoe je dit kan 
handhaven. Hetzelfde zou gelden in het geval van een algeheel vuurwerk verbod. 

• Het liefst niet in woonwijken.. te gevaarlijk.... 

• Ik kan me goed voorstellen dat bij bejaardentehuizen en bepaalde andere 
instellingen (dierenopvang) vuurwerk niet gewenst is. 

• Ik zie het aks begin van afschaffen. 

• Ik zou deze bijvoorbeeld invoeren in gebieden waar bejaardenhuizen staan omdat 
ik uit ervaring weet dat oudere mensen het niet prettig vinden of er bang voor zijn. 

• In gebieden waar veel oude mensen wonen en veel dieren verblijven. 

• Indien afschaffing te drastisch is en enkel siervuurwerk (legaal knalvuurwerk) dan 
centraal per gemeente of deelgemeente onder toezicht 

• Indien er geen vuurwerkshow van de gemeente zou komen, dan geef ik de 
voorkeur aan vuurwerk zone s. 

• Is in ieder geval een begin, zodat er bepaalde gebieden geen vuurwerk is. 

• Kan mee voorstellen bij bejaardenhuizen, dierenasiel. 

• Kunnen ze niet handhaven 

• Licht er natuurlijk aan waar die zones komen en wie dat bepaalt 

• Liefst algeheel vuurwerkverbod. maar als dat er niet komt veel van deze zones 

• Liever totaal vuurwerkverbod omdat er toch overlast is in de vrijgegeven zones 

• Liever zou ik al het vuurwerk verboden willem zien, maar als dat niet mogelijk is, is 
dit een optie. 
Probleem hierbij blijft dat dieren ook de knallen van verder weg horen en daar 
bang voor zijn.... 

• Maar dan hebben andere gebieden juist meer overlast... 

• Maar dan op meerdere plaatsen 

• Maar dan wel gericht gekozen en met een goed georganiseerd toezicht. 

• Maar dan wel goed communiceren 

• Maar dan zit je weer met het gedeelte handhaving 

• Maar ik heb dan geen garantie dat het in mijn buurt is. 

• Maar liefst totaalverbod op in ieder geval consumentenvuurwerk 

• Maar of dit gaat werken denk het niet de jeugd hout geen rekening 

• Maar verbod beter. Zones maken dat er binnen de zones meer overlast ontstaat 

• Mensen die niet tegen vuurwerk kunnen. Kunnen hier dan heen gaan. 

• Met name in de buurt van bejaardentehuizen en verpleegklinieken zouden 
vuurwerkvrije zones moeten komen. 
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• Mijn eerste vraag is wel, hoe ga je besluiten waar deze vrije zones gaat 
vormgeven? Aangezien in mijn optiek er in elk deel/wijk van de gemeente mensen 
zijn die hiervoor instemmen. Of doe het helemaal of doe het niet, anders haal je 
meer gezeur op je nek dan er nu al is. 

• Mits ook centrale vuurwerkshow 

• Natuurlijk vind ik, als tegenstander van het afsteken van vuurwerk,  vuurwerkvrije 
zones beter dan geen vuurwerkvrije zones. Dus sta ik er positief tegenover. Beter 
iets dan niets. Maar liever zie ik de gehele gemeente Leudal als een vuurwerkvrije 
zone. Nog beter heel Nederland, Europa, wereld. 

• Op zich een goed plan. Alleen wonen wij niet in centrum Meerssen (Bunde). 
Daardoor zal een plaatselijk verbod ons waarschijnlijk niets opleveren. 

• Positief als de vuurwerkvrije zone geldt in elke woonwijk 

• Totaalverbod heeft de voorkeur 

• Vooral in het buitengebied en bijvoorbeeld op plekken waar kwetsbare groepen 
wonen (ouderen). 

• Voorkeur algemeen verbod 

• Vuurwerkverbod is net zo hard nodig als wapen verbod, wordt het hele jaar 
misbruikt, overvallen ramkraak 

• Vuurwerkvrije zones instellen in overleg met de buurtbewoners, b.v. bij 
verzorgingstehuizen. Misschien een idee: waarom niet twee soorten vuurwerkvrije 
zones: één waarin al het vuurwerk verboden is en één waarin alleen knalvuurwerk 
verboden is. 

• Wij wonen direct aan de stoep van een doorgaande weg, vuurwerk wordt naast 
onze kamerraam afgestoken 

• Wordt toch niks mee gedaan. 

• Zeker bij de bejaarden huizen zou ik dit snappen 

• Zeker in buurten met ouderen en uitlaatplaatsen voor honden 

• Zie mijn toelichting bij stelling 6. 

• Zie toelichting vraag 6 

• Zou de vuurwerkvrije zones inzetten bij bejaardenhuizen overheidsinstellingen en 
alle andere instellingen waar rust gewaarborgd is.en voor de gezondheid ten 
goede komt. En op die plekken juist de handhaving zetten zodat er druk op de 
ketel komt.en dat de mensen weten tot hoe ver ze kunnen gaan. 
 

Neutraal • Algeheel vuurwerkverbod 

• Als er geen zone is in je buurt : negatief. Is die er wel : positief. 

• Als er niet gehandhaafd wordt dan doet men niets 

• Als het maar niet in de bewoonde delen zijn. 

• Als het perse moet! 

• Als maar niet bij ons is 

• Als men er goed over na denkt , wie waar en hoe is het een optie . 

• Als voorloper van nul vuurwerk 

• Ben voor al geheel verbod. Vele houden zich nl niet aan de afspraken en dat zal 
ook niet veranderen. Daarbij wordt er totaal niet gehandhaafd. Alles wordt 
oogluikend toegestaan zelfs als je melding maakt. 

• Ben voor een algeheel verbod, met georganiseerd vuurwerk om middernacht 

• Beter dan niks, is echter niet te handhaven.Verbod is beter. 

• Biedt geen oplossing naar mij  idee 

• Blijft het probleem van controle. Er is nauwelijks politie zichtbaar, en ze moeten 
van te ver komen om acuut te kunnen reageren op 'n mekding 

• Buiten zo'n zone wordt er dan volop geknald. Dit is ook in een zone merkbaar 
waardoor een vuurwerkvrije zone mijn inziens geen nut heeft. 
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• Dan blijft toch de overlast!! 

• Dan hebben sommige mensen/dieren geen last , maar andere misschien veel meer 
! 

• Dan wordt er nog steeds vuurwerk afgestoken 

• Dat er enkele plekken worden aangewezen waar geen vuurwerk afgestoken mag 
worden is prima. 

• Dat heeft geen zin als er niet gehandhaafd wordt. 

• Dat ligt er aan, als er een verbod op knalvuurwerk komt hoeft dat wat mij betreft 
niet. 
Als zo'n verbod er niet komt dan lijkt me dat wel positief. Er zijn hier wel enkele 
pleinen die hier voor geschikt zijn en dan bijv. geen knalvuurwerk meer in de wijk. 
Maar dat is bijna niet te handhaven, daarom is een verbod op knalvuurwerk veel 
beter. 

• Dat zal wellicht betekenen dat de mensen in de niet vuurwerk vrije zones meer 
overlast gaan ervaren. 

• De buurt moet wel inspraak hebben voordat het eventueel wordt toegepast 

• De gemeente is te klein hiervoor 

• De hele gemeente als vuurwerkvrije zone 

• De reden om dit in te voeren is met name voor mensen en dieren die hier last van 
ervaren. Gezien het geluid wat vuurwerk maakt, is dit onlogisch om te doen 
aangezien deze mensen en dieren het alsnog horen van de omgeving waar het wel 
mag worden afgestoken. 

• Denk niet dat dat zin heeft, maar heb er ook niets op tegen. 

• Denkelijk gaat men zich daar toch ook weer niet aan houden, ben er sceptisch 
over!!! 

• Deze maatregel gaat de huidige problematiek naar mijn mening niet oplossen. Dit 
is niet verstrekkend genoeg. 

• Dit heeft geen meerwaarde. De (geluids) overlast is in een groot gebied 
waarneembaar. 

• Dit is niet te handhaven 

• Dit kan niet zonder handhaving. 

• Doe dat dan op plaatsen waar mensen en of dieren daar geen last van kunnen 
hebben 

• Er is nu al niet genoeg handhaving tegen vuurwerk die al vanaf 2-3 dagen ervoor 
word afgestoken dus denk dan niet dat de gemeente die vuurwerkvrije zones in 
control zal hebben. 

• Er wordt niet gehandhaafd. 

• Er wordt toch vuurwerk afgestoken en waar ik woon gaat die zone toch dan niet 
door. 

• Gaat niet werken want overlastgevers gaan zich hier niet aan houden en wie gaat 
handhaven? 

• Geen idee op welke plaatsen /straten ze dit in moesten voeren. 

• Geen vuurwerk, dus ook geen vuurwerkvrijer zones 

• Handhaving is niet mogelijk 

• Handhaving onmogelijk 

• Heeft alleen zin als er gehandhaafd wordt 

• Heeft in mijn ogen geen enkele zin. Omdat het toezicht hierop ondermaats is en er 
mensen zijn die erop kikken om het juist in die zone's af te steken. 

• Heeft weinig nut verwacht ik, dieren en ouderen buiten de zones blijven overlast 
ondervinden. 

• Het aanwijzen van vuurwerkvrije zones lijdt er waarschijnlijk alleen maar toe dat er 
op andere plekken juist meer overlast is. De afstekers doen dat toch wel, zij zullen 
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zich alleen verplaatsen. Hoewel ik ook kan begrijpen dat gebieden rond 
(basis)scholen bijvoorbeeld zones worden. 

• Het ligt er helemaal aan waar 

• Ik ben bang dat aan alle verordeningen toch geen gehoor aan gegeven wordt. (2x) 

• Ik ben voor algeheel verbod (3x) 

• Ik ben voor een  vuurwerk verbod, dus ook geen vuurwerkvrije zones. 

• Ik denk dat men zich er niet aan houdt net als het af steken van vuurwerk is ook 
altijd al dagen van te voren en er niets aan gedaan wordt 

• Ik denk niet dat dit de oplossing is. Handhaving is misschien ook lastiger dan bij 
een algeheel verbod. 

• Ik geloof niet dat dat makkelijk te handhaven is en veel gedoe over waar het dan 
wel mag. 

• Ik kan me voorstellen dat er deze keuze gemaakt wordt als dit op een 
democratische manier met behulp van het uitbrengen van een stem van 
buurtgenoten besloten wordt. 

• Ik kan me voorstellen dat er rond ziekenhuizen/ bejaardentehuizen of dierenasiels 
een verbod geld, maar daar in tegen willen de mensen die in bijvoorbeeld het 
bejaardentehuis ook genieten op mooi vuurwerk op oudjaar. 

• Ik kies voor een algeheel vuurwerkverbod dus ook geen vuurwerkvrije zone. Totaal 
geen vuurwerk! 

• Ik vind dat vanaf 18.00 vuurwerk mag worden afgestoken. Maar niet het zware 
knal vuurwerk. Buiten die tijd meer handhaven 

• Ik vraag me af of dat werkt, en als ik dan net niet in zo'n zone woon dan heb ik er 
nog niks aan. 

• Ik vraag me af of men zich daar aan houdt. 

• Ik zie er niet veel heil in. Als ik net niet in zo’n gebied woon heb ik pech... 

• In samenspraak met de inwoners best te realiseren. En anders een lokatie waar 
overdag juist wel vuurwerk afgestoken mag worden. 

• Je bent afhankelijk van wat je buren doen. Mijn straat was best rustig echter een 
familielid in een ander deel van Heerlen wil geen oudjaarsavond meer thuis 
doorbrengen ivm de overlast. 

• Kan maar is onvoldoende. Algeheel verbod. 

• Kan nooit gehandhaafd worden. Gebeurd nu ook niet. 

• Kunnen toch niet worden gehandhaafd. 

• Lastige maatregel om in te stellen, dan moet de buurt op één lijn zitten en dat is 
moeilijk te bewerkstelligen. 

• Liever algeheel verbod, maar wel centrale vuurwerkshow 

• Liever algeheel verbod. En als er zones komen, hoe heeft de burger dan invloed 
waar? Er zijn natuurlijk Dorpen met zeer veel huisdieren, zoals wahlwiller.Hier 
komt de overlast van 3 groepjes. Deze kunnen ook elders afsteken omdat het een 
minderheid is. 

• Liever een algeheel vuurwerkverbod. 

• Liever een vuurwerkzone dan vuurwerkvrijezone 

• Ligt er nogal aan waar. 

• Lijkt me lastig te handhaven en om een lijn te trekken waar wel en waar niet. We 
hebben een lange straat en aan het begin vd straat woont veel jeugd dus die zullen 
dan niet blij zijn met zo'n verbod en om de hoek gaan waardoor je ook overlast 
hebt. 

• Lijkt me niet zo nodig, overlast is voor mij niet duidelijk gekoppeld aan bepaalde 
zones of locaties in de gemeente. 
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• M.b.t. knalvuurwerk zou dat, wat mij betreft, dan in alle woonwijken en 
natuurgebieden moeten zijn en zonder consequente handhaving wordt zich er niet 
aan gehouden. Nu houdt men zich toch ook niet aan de afsteek tijden. 

• Met uitzondering van siervuurwerk in de avond. 

• Misschien beter andersom: meerdere plaatsen per dorp aanbieden waar wel 
Vuurwerk mag worden afgestoken 

• Mits gehandhaafd wordt kan dat mogelijk een oplossing zijn. Als echter agressie 
wordt vertoond naar politie/brandweer en/of ambulance, ben ik tegen verder 
gebruik van deze plek. Een cumulatie van vuurwerk kan bovendien nog grotere 
overlast bezorgen bij omwonenden. 

• Mocht er behoefte aan zijn. echter zeggen ze vaak zorgcentra maar diverse 
zorgventra in ons gebied houden juist een vuurwerk show. bijv. zorgcentrum 
Herte, Beek en Bos, St. Anna Heel 

• Niet nodig: vuurwerk afschaffen 

• Op enkele plekken kan ik mij dit voorstellen. Denk aan ziekenhuizen en 
verzorgcentra. Voor de rest denk ik dat dit niet hoeft. 

• Overal heb je mensen die er niet tegen kunnen enn tegen zijn 

• Persoonlijk denk ik dat dit niet gaat werken. Er wonen overal huisdieren. 

• Rondom manege en kinderboerderijis prima, niet in woonwijken 

• Tis klein begin, maar werkt niet; handhaving is onmogelijk. 

• Verbod. 

• Voor huisdieren werkt dit niet. Het geluid is hierdoor niet weg. 

• Voor sierpijlen hoeft wat mij betreft geen vuurwerkvrije zone worden ingesteld en 
moet rond 24.00 uur kunnen. Knalvuurwerk wel overal verbieden. 

• Voorstander van algeheel verbod op consumenten vuurwerk. 

• Vuurwerk kan mooi zijn. Ik vind dat iedereen vanuit zijn/haar eigen huis van (het 
kijken naar) vuurwerk moet kunnen genieten, het zou sneu zijn als je in een 
vuurwerkvrije zone woont. 

• Vuurwerk verbieden is onzin, de échte overlast voorkom je daar niet mee.Pak 
mensen aan die toch al rotzooi willen schoppen. En daarbij: ik ervaar het hele jaar 
door zeer veel overlast van: barbeque's, (6 maanden per jaar) stinkende en 
protesterende boeren, stinkende fabrieken, veel te hard rijdende auto's in mijn 30 
km straat, bakken en bakken hondenstront, keiharde muziek (ook op 
doordeweekse avonden buiten de vakantie), stakende leraren, corrupte politici, 
bestuurders en ondernemers, crimininaliteit die niet wordt bestreden en 
zorgcowboys die zelfs worden gestimuleerd om te frauderen, een belastingdienst 
die ons besodemieterd etc. etc. Misschien zou het zinvol zijn om eens échte 
prioriteiten te gaan stellen. Want die ophef over een beetje vuurwerk één keer per 
jaar is natuurlijk een geweldige bliksemafleider om de grote problemen niet aan te 
hoeven pakken. Succes verder! 

• Vuurwerkvrije zones bij zorginstellingen, monumenten, dierenverblijven, etc. 

• Vuurwerkvrije zones in het centrum, bij scholen en andere druk bezochte publieke 
ruimtes is uitstekend. 

• Vuurwerkvrije zones werken m.i. niet.  Dan gaan ze vlak daarbuiten hun vuurwerk 
afsteken. 

• Wat heb je er aan als je niet in de vuurwerkvrije 
 zône woont? 

• Werkt toch niet omdat er niet voldoende gehandhaafd word/kan worden  omdat 
de hangjeugd overal lak aan heeft en het dan juist in die zones doet 

• Wie let daar dan op???? 

• Wordt toch niet gehandhaafd omdat dit niet mogelijk is. 
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• Zolang deze locaties eerlijk en overwogen gekozen worden, dan ok,  ik heb daaar 
niet geheel mijn vertrouwen in eerlijk gezegd. 

• Zolang ze niet de hele gemeente een vuurwerkvrije zone maken prima. 

• Zonder genoeg handhaving geen nut. 
Algeheel verbod! 

• Zonder handhaving heeft dit soort maatregelen geen zin. 

• Zone vrij niet, wel zones waar wel mag afgestoken worden 

• Zones werken mi niet 

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

• Zou kunnen in zones van bejaarde mensen. 
 

Negatief • Algeheel verbod 

• Algeheel verbod heeft voorkeur 

• Algeheel verbod het word steeds harder groter en gevaarlijker 

• Algeheel verbod is beter 

• Algeheel vuurwerkverbod 

• Alle vuurwerk afschaffen! 

• Alleen een landelijk algeheel verbod sorteert effect; het effect van vuurwerkvrije 
zones per stand is te beperkt. 

• Alles staat en valt met handhaving. Deze zones werken toch in de hand dat elders 
vuurwerk wordt afgestoken. 

• Alles valt en staat met handhaving. Zie toelichting 5.2 

• Alles valt of staat met handhaving.In mijn wijk wordt er het hele jaar door om een 
uur of 12 s’nachts met regelmaat zwaar knalvuurwerk afgestoken. 

• Als dan toevallig wel in een vuurwerkzone woont ben je echt de klos. 

• Als je dan in zo’n zone woont heb je alsnog overlast. De knallen hoor je van ver. 

• Als je de ene zone vuurwerkvrij maakt, gaan ze in een andere zone afsteken 
waardoor daar meer overlast komt. 

• Als je de pech hebt om niet in een vuurwerkvrije zone te wonen krijg je ws meer 
overlast 

• Als je net als liefhebber in een vuurwerk vrije zone woont moet je ergens anders 
naartoe gaan om vuurwerk af te steken. 

• Ben voor algeheel verbod 

• Ben voor algeheel verbod, Dus tegen vuurwerkvrije zones, omdat dat ook 
impliceert dat het zones zijn waarin vuurwerk wel is toegestaan. 

• Ben voor een verbod en voor een vuurwerkshow 

• Beter is om een vuurwerk verbod en om 00:00 uur een vuurwerk show in de stad 
geven. Waar iedereen die ervan wil genieten naar toe kan 

• Bij een algeheel verbod zijn deze overbodig 

• Bij een verzorgingshuis knalvuurwerk is niet leuk, maar sier vuurwerk weer wel. 

• Bij een zorgcomplex kan ik me er iets bij voorstellen. Maar mijn moeder heeft 5 
jaar zwaar dement in Beukenrode gezeten en die vond vuurwerk prachtig! 
Dat honden er last van hebben? Tja, ik heb ook last van hondenstront op de stoep! 

• Consumenten  geheel vuurwerk verbieden  (hulp) honden en mensen met ptss 
hebben hier ernstig veel last van 

• Daar houd de jeugd zich niet aan, veel te weinig toezicht. 

• Daar houd men zich toch niet aan . Verbod is beter! 
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• Daar houdt zich toch geen hond aan en toezicht is gewoon niet voldoende 
aanwezig 

• Daarmee haal je de overlast in zo’n kleine kern niet weg 

• Daarmee kun je niet alle plekken waar mensen en dieren overlast ervaren 
bestrijken en is een half zachte maatregel die niet re handhaven is en teveel extra 
inzet en controlle met zich meebrengt. Bij hard vuurwerk horen harde 
maatregelen! 

• Dan mag er elders wel afgestoken worden, niet goed maar als alternatief of 
tussenstap/ als compromis niet zo gek idee 

• Dan moet er ook extra handhaving zijn.. maar met get illegale knalvuurwerk moet 
je al een heel groot gebied vuurwerk vrij. maken willen mensen overdag hun hond 
kunnen uitlaten 

• Dan word er nog niet met iedereen rekening gehouden, dus daar hebben we niet 
veel aan 

• Dan word gezegt waar om daar wel en bij mij niet. 

• Dan wordt er nog meer afgestoken daar waar het wel mag. Problemen 
verplaatsen. (2x) 

• Dat gaat niet helpen want er is veel te weinig toezicht nu 

• Dat is niet te handhaven 

• Dat valt niet te handhaven. (2x) 

• Dat werkt niet 

• De handhaving is niet mogelijk. door niet genoeg personeel 

• De overlast voor dieren die geen huisdieren zijn blijft en ook de belasting voor het 
milieu. 

• Denk dat dit niet werkt. Het huidige zware knalvuurwerk is honderden meters ver 
te horen en al zeker door dieren 

• Denk niet dat dit werkt 

• Die er buiten de zone wonen zijn er dan de dupe van. 

• Die zones zijn extra aantrekkelijk voor degene die zich niet aan de regels willen 
houden 

• Dit heeft totaal geen nut aangezien er toch altijd mensen zijn die zich daar niet 
aanhouden en er geen capaciteit is vanuit de gemeente en politie is om te 
handhaven 

• Dit is niet te handhaven en leidt wellicht toch agressie op straat als burgers elkaar 
aanspreken 

• Dit is óf voor de bewoners die daar dichtbij wonen erg belastend óf wanneer het 
niet in de buurt van de bebouwde kom is, voor dier en natuur schadelijk. 

• Een centrale plek en verder nergens meer ! 

• Een halfslachtige stap die nog veel moeilijker te handhaven is dan nu en zeker 
moeilijker dan een algeheel verbod. 

• Een vuurwerkvrije zone gaat de overlast niet verminderen, dat wordt het gewoon 
ergens anders afgestoken (als men er zich al aan houdt) en hebben mensen er 
ergens anders last van. 

• Enige effectieve maatregel is het instellen van een algeheel verbod op vuurwerk 
met uitzondering van het afsteken van een publieks vuurwerkshow 

• Er is onvoldoende mankracht om dit te handhaven. In mijn ogen dan ook niet 
mogelijk. 

• Er zal dan voor ons nog te veel vuurwerk afgestoken worden 

• Er zijn zones denkbaar waar het afsteken niet gewenst is. Dit moeten echt geen 
grote zones zijn zonder overduidelijke reden 

• Ga je het ergens verbieden, dan  gaan ze op een andere plek beginnen. Iets wat 
dan wel voor extra overlast gaat zorgen 
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• Geen consumentenvuurwerk meer, ook niet in vuurwerkzones, maar een 
publieksvuurwerkshow op een centrale plek 

• Geen effect mens en dier hebben overlast Dit kan alleen met strenge handhaving 

• Geen vuurwerk 

• Geen vuuwerk voor particulieren 

• Geheel afschaffen uit vuurwerk , zeker knalvuurwerk 

• Geheel verbieden 

• Geheel verbod wenselijk 

• Gewoon afschaffen 

• Gewoon overal verbieden1 

• Gewoon verbieden en een centrale vuurwerkshow geven. 

• Handhaving 

• Handhaving is een vereiste. Handhaving is nu niet goed. 

• Heeft geen nut als er niet wordt gehandhaafd 

• Heeft geen zin omdat niet wordt gehandhaafd. 

• Heeft geen zin, handhaving onmogelijk 

• Heeft geen zin. Op basis waarvan wordt zo’n gebied bepaald? En als er niet wordt 
gehandhaafd (wat nu ook al NOOIT gebeurd heeft het al helemaal geen zin) 

• Helemaal niet of wel, iets anders is niet te handhaven. 

• Het blijft een enorme belasting voor het milieu. Ook in zones zal er overlast zijn 
voor mens, dier en natuur. 

• Het is maar een lapmiddel maar lost het echte probleem niet op en er zal niet 
voldoende personeel zijn om dat te handhaven dus meer een papieren oplossing 

• Het is toch wel gebleken dat de tijdsbegrensing ook niet werkt 
Waarom weer voor een maatregel kiezen waarvoor je op je vingers kunt natellen 
dat men zich hier niet aan houd. 

• Het milieu heeft er niets aan. Er wordt toch niet gecontroleerd. 

• Het probleem is dat de jeugd het toch gaat afsteken en er zijn gewoon te weinig 
handhavers die dit onder controle kunnen houden het loopt gewoon uit de hand. 
En om zelf naar zo'n groep dronken jeugdige mensen te gaan om te zeggen dat ze 
moeten stoppen heb ik geen zin in, 

• Hier gaat zich niemand aan houden en er is te weinig handhaving voor beschikbaar 

• Hier houdt zich toch niemand aan 

• Hieraan wordt zich niet gehouden. 

• Hoe wordt er geselecteerd, eindeloze discussie. Geeft alleen maar spanningen 

• Houden ze zich toch niet aan 

• Houdt zich toch niemand aan 

• Huidige regelgeving wordt al niet gehandhaafd en aan gehouden. verder mag je 
het proberen maar niet waar ik woon haha 

• Iets verbieden werkt niet, het geeft macht en de gefrustreerde vuurwerk haters en 
dupeert liefhebbers. Buurtbewoners horen zelf in gesprek met elkaar te gaan. Ik 
ben eerder voorstander van vuurwerkblije zones waar gestimuleerd worst om 
vuurwerk af te steken zodat andere plekken rustiger zijn 

• Ik ben er tegen 

• Ik denk dat de vuurwerkoverlast naar andere plekken verplaatst wordt dan. 

• Ik denk dat dit weinig zin heeft omdat er altijd mensen zijn die zich niet aan de 
regels en afspraken houden, en juist de grenzen opzoeken. 

• Ik denk dat vuurwerkvrije zones het alleen maar ingewikkelder maken, vooral op 
de randen ervan, dus uiteindelijk zal de handhaving bemoeilijkt worden. 

• Ik opteer voor een algeheel vuurwerkverbod. 

• Ik verwacht dat de vuurwerkfans zich hier niet aan houden. 
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• Ik vraag mij dan af hoe bepaalt wordt welk gebieden vuurwerkvrije zones worden 
en welke gebieden niet. 

• Ik vrees dat deze zones worden ingevoerd waar veel mensen wonen en de 
buitengebieden de dupe zijn. Dit zijn net de gebieden waar dieren zoals paarden 
gehuisvest zijn. 

• Ik wil een algeheel verbod 

• Ik wil geen vuurwerkvrije zones, ik wil een totaalverbod op het afsteken van alle 
soorten vuurwerk 

• Ik zie liever een algeheel verbod, is het ook beter te handhaven 

• Ik zie meer in algeheel verbod 

• Ik zou een zone voor een uitgaanswijk zoals Stratums eind in Eindhoven een goed 
iets vinden. Maar in Leudal ken ik geen gebieden waar zo'n verbod nodig zou zijn. 

• In andere gemeenten al bewezen dat dat niet werkt. 

• In deze tijd is het niet meer te handhaven 

• Informatie aan burgers faalt. Handhaving hopeloos moeilijk. (2x) 

• Is dit jaar in andere gemeentes niet echt effectief gebleken 

• Is een verplaatsing van de problemen 

• Is geen handhaving 

• Is geen oplossing 

• Is heel lastig te handhaven 

• Is in mijn ogen niet te handhaven....nu al niet en dan zeker niet, ouders moeten 
ook verantwoording hierin nemen bij aankoop eventueel, maar nogmaals, 
vuurwerk moet gewoon stoppen.. 

• Is niet het meest probate middel om vuurwerkoverlast uit te bannen en schept 
ongelijkheid bij de handhaving. Enkel een totaal verbod voor de gehele gemeente 
(voorbeeld Rotterdam) zou enige vermindering van de overlast kunnen inhouden 

• Is niet te controleren en er wordt niet aan gehouden door diegenen die vuurwerk 
afsteken. (10x) 

• Is niet te handhaven (4x) 

• Is niet te handhaven en jeugd zoekt juist die grenzen van spanning op 

• Is niet te handhaven, blijft overlast veroorzaken. 

• Is niet te handhaven! 

• Is zo'n halve maatregel 

• Je gaat niet om 24.00 uur met je bezoek een eind lopen om vuurwerk te zien / 
afsteken 

• Je neemt de overlast en de gevaren daarmee niet weg ! 

• Je zult maar net in zo een zone wonen. Dan vind ik het oneerlijk voor de mensen 
die in dat gebied vuurwerk willen afsteken. Voor de gehele gemeente de zelfde 
regels. 

• Jongeren zonder toezicht houden zich toch niet aan vuurwerkvrije zones. 

• Kan niet gehandhaafd worden 

• Knallen galmen erg door. Geluid beperkt zich niet tot een gebied. Lijkt me onzinnig. 

• Kom nou met een algeheel verbod. 

• Liefst op een plaats zo ver mogelijk uit buurten 

• Liever helemaal stoppen ermee 

• Mijn inziens heeft dat weinig effect, maar alles wat geprobeerd om overlast tegen 
te gaan is positief. 

• Mijns inziens moeten maatregelen duidelijk en niet interpretabel zijn. Dieren 
horen ook vuurwerk uit andere buurten. 

• Momenteel zijn er ook zones waar dit is maar er wordt toch afgestoken omdat er 
te weinig handhaving is 



 
 

239 
 

• Niet alle vuurwerk in een buurt concentreren, je zult er maar wonen 

• Niet in sommige wijken wel en andere niet. Verplaats je alleen het probleem 

• Niet per se nodig maar het zou kunnen op bv schoolpleinen, zorgcentra. Maar dan 
verplaatst het denk ik. 

• Niet te controleren 

• Niet te handhaven (2x) 

• Niet te handhaven ze gooien vuurwerk en fietsen of rijden op hun scooter weg. 
Particulieren menen ook dat ze bij feestelijke gebeurtenissen het recht hebben om 
het hele jaar vuurwerk af te steken. (2x) 

• Niet te handhaven, praktisch niet realiseerbaar 

• Niet te handhaven; ik ben dan eerder voor het aanwijzen van beperkte plekken 
waar wel vuurwerk mag worden afgestoken; enkel tijdens de jaarwisseling zelf. 

• Niet te handhaven! 

• Omdat ik voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk ben. 

• Onzin 

• Onzin        houden  de mensen zich niet aan. 
Handhaving nog meer werk. (2x) 

• Ook bij een zone wonen mensen en dieren. Je kunt beter de tijden aanpassen en 
geen knalvuurwerk 

• Ook dit is niet te handhaven! van gedogen komt ellende. 

• Op de erste plaats moeilijk te handhaven, maar belangrijker, de meeste negatieve 
effecten blijven toch voortbestaan. 

• Opnieuw denk ik dat verbieden niet helpend is voor de bewustwording van de 
reden waarom. Verbod zorgt ook dat men het als uitdaging ziet iets toch stiekem 
te doen. Je wilt niet dat men nog meer illegaal probeert te doen zowel afsteken als 
het kopen van vuurwerk. 

• Overal moet kunnen worden afgestoken. Als je er normaal mee omgaat, binnen de 
afgesproken tijd kan het ook overal worden afgestoken.  Dan hebben we het over 
3 uurtjes per jaar aan (geluid-milieu) overlast door vuurwerk. 

• Overal verbieden. 

• Schept onvoldoende duidelijkheid 

• Schept verwarring, want die straat mag wel en die niet, totaalverbod is een betere 
oplossing! 

• Slecht te handhaven 

• Stein is een uitgestrekte gemeente, handhaving is daardoor moeilijk 

• Te moeilijk om te handhaven 

• Te weinig effect 

• Totaal verbod !! 

• Totaal verbod binnen de gemeente dan hoeven er geen vuurwerkvrije zones te 
worden ingesteld. 

• Totaal verbod, ook voor de duidelijkheid 

• Uiteindelijk is het altijd bij iemand voor de deur. Of in een gebied waar dieren 
wonen. 

• Van kennissen in andere gemeenten gehoord dat dit niet werkt. 
Werd nog meer vuurwerk afgestoken dan toen het geen vuurwerkvrije zone was 

• Verbieden dus en geen zones. Handhaving is al zo moeilijk en lastig. 

• Verbieden dus geen vuurwerkvrije zones (2x) 

• Verbieden en centraal door d3 gemeente afsteken 

• Vind ik niet nodig. Dan verplaatst ze het probleem naar aangewezen gebieden . 
Daar wordt het dan super druk en ben dan bang voor meer letsels. 

• Volgens mij niet controleerbaar. 
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• Voor de handhaving is alleen een algeheel vuurwerkverbod te overzien. 
Vuurwerkvrije zones is een halve maatregel. 

• Vrijheidsbeperking wekt meestal aaf rechts en is moeilijk te handhaven, daarbij wil 
je kunnen afsteken bij je eigen in de straat 

• Vuurwerk vliegt en kan door de wind gepakt worden en weggevoerd 

• Vuurwerkvrije zones aanwijzen heeft allen maar zin als er voldoende wordt 
gehandhaafd en hoge boetes worden gegeven. 

• Vuurwerkvrije zones leidt tot rechtsongelijkheid binnen de gemeente. Je zult maar 
buiten zo'n zone je woning hebben staan. 

• Waarom hier wel en daar niet? 

• Wat mij betreft moet vuurwerk gewoon verboden worden voor consumenten 

• Wat zijn dan de criteria. Daarnaast zonder handhaving heb ik niet de indruk dat 
men zich hier aan houdt. Er werd de hele maand al flink geknald, ook dat viel niet 
te handhaven. 

• Werkt niet 

• Werkt niet zonder strikte handhaving 

• Werkt toch niet 

• Wie gaat dit bepalen? Als wij niet in de vuurwerkvrije zone wonen heeft onze hond 
er nog last van 

• Wie gaat er dan beslissen waar wel en waar niet. 

• Wie zegt dat het bij mij in de straat niet mag? 

• Wij hebben een hond die erg in paniek raakt bij de minste knal dit gebeurt ook al 
als er kilometers verder afgestoken wordt 

• Word toch niet gehandhaafd. Kan ook bijna niet. 

• Wordt de overlast op andere plekken groter 

• Wordt niet gehandhaafd 

• Wordt niet gehandhaafd, dus weinig zin. 
Compleet verbieden 

• Wordt onduidelijk en is ook niet te handhaven 

• Wordt toch niet aangehouden , want nu houden ze zich er ook niet aan  ze steken 
het hele jaar door vuurwerk af  er moet veel meer controle komen en meer straf er 
voor 

• Wordt toch niet gehandhaafd (2x) 

• Wordt toch niet gehandhaafd! 

• Wordt toch niet op gehandhaafd. 

• Z mVuurwerk verkopen en afsteken verbieden 

• Zie hier het nut niet van in. Geluk voor degenen die in een vuurwerkvrije zone 
wonen/zijn, maar oh nee voor degenen die buiten een vuurwerkvrije zone wonen. 
Hun omgeving veranderr in een oorlogsgebied! 

• Zolang er geen betere handhaving is, heeft dit  weinig zin vrees ik. 

• Zolang er niet gehandhaafd wordt heeft het geen zin 

• Zolang er niet voldoende personeel/politie is voorhandhaving zal dit nooit gaan 
werken 

• Zou jammer zijn. Zie je helemaal geen vuurwerk meer en op een centrale plaats is 
geen optie met een baby. 
 

Zeer 
negatief 

• Algeheel verbod 

• Algeheel verbod invoeren 

• Algeheel verbod is enige goede optie 

• Algeheel verbod op afsteken vuurwerk 

• Algeheel verbod op consumentenvuurwerk 
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• Algeheel verbod op vuurwerk 

• Algeheel vuurwerk verbod is beter 

• Alle consumentenvuurwerk verbieden. 

• Alleen resultaat als er streng gehandhaafd wordt 

• Allemaal niet handhaafbaar. 

• Alles afschaffen. laat ze in Den Haag vuurwerk afsteken en op TV tonen 

• Als dit een gebied zou zijn "naast mijn voordeur", schiet ik er niks mee op. 

• Als elke gemeente of dorp dit gaat doen is het niet meer te handhaven. Zpvelle 
politieagenten hebben we niet 

• Als U vuurwerkvrije zones gaat instellen dan zijn dadelijk die plekken de klos . Dan 
gooi je het probleem weer bij de buren . Stel je houdt een vuurwerkvrije zone in 
Buchten of Leyenbroek. Denkt U nou werkelijk dat iemand nou gaat rijden om daar 
de vuurwerkshow te gaan zien en niet te vergeten met meschien een drankje op 
om 24.00 uur. Dat is vragen om problemen. 

• Begin eerst eens met handhaven! Voordat je met andere ideeën komt!! 

• Behoudens de centrale plek, het hele dorp vuurwerk vrij. 

• Ben voorstander van algeheel verbod 

• Beter is algeheel verbod ! 

• Bij verbieden zijn er geen vuurwerkvrije zones nodig. 

• Controle schijnt niet mogelij te zijn. 

• Daar houdt de jeugd zich toch niet aan dus heeft het helemaal geen zin. 

• Daar houdt zich toch niemand aan. 

• Daar zijn de dorpen te klein voor. 

• Daarmee stimuleer je nog altijd de aankoop van consumentenvuurwerk en 
absurde knallers 

• Dan blijft handhaven nagenoeg ook ondoenlijk 

• Dan gaan ze naar een niet vuurwerkvrije zone,en zitten de mensen daar met de 
overlast en de rotzooi. 

• Dan gebeuren de ongelukken zoals gewonden, oor en oogletsels, de overlast voor 
milieu, mens en dier toch nog. 

• Dan gelden nog steeds de schadelijke effecten voor milieu en vogels. 

• Dan krijgen de mensen die niet in een vuurwerkvrije zone wonen de overlast 

• Dan wordt er op andere plaatsen nog meer vuurwerk afgestoken dus nog meer 
overlast op die plaatsen. 

• Dan zijn er nog heel veel wijkbewoners die de dupe blijven van de paar jongens en 
meisjes die het LEUK vinden om te knallen in de decembermaand en die zich niet 
kunnen beheersen om te wachten tot oudejaarsdag/avond. 

• Dan zijn er toch weer plaatsen waar het wel mag, en wie bepaald waar de 
vuurwerkvrije zone is. 

• Dat gaat niet werken qua handhaving. Stel gewoon een algeheel verbod in. Maar 
oefen vooral druk uit op landelijke partijen voor een algeheel verbod in Nederland. 

• Dat gaat niet werken. Alleen een algeheel verbod is goed te handhaven. 

• Dat heeft toch geen zin en is niet te handhaven 

• Dat helpt toch niet daar trekken ze zich niks van aan 

• Dat is niet te handhaven. 

• Dat is niet voldoende en onduidelijk. Het moet algeheel verbod zijn. 

• Dat kan alleen als er handhaving plaatsvindt anders werkt het niet. 

• Dat ze het geld maar voor nuttige dingen gebruiken 

• De charme is het om het voor je eigen deur te kunnen doen, meteen na 
middernacht. En later ook je eigen rommel weer op te ruimen. Als je het ergens 
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anders moet afsteken, voelt men zich minder verantwoordelijk om de troep 
naderhand op te ruimen. 

• De honden horen ook knallen van heel ver af! 

• De jongeren houden zich daar toch niet aan 

• De luchtvervuiling blijft dan bestaan 

• De zones lossen het probleem niet op! Het afsteken verplaatst zich dan naar een 
relatief kleiner gebied. 

• Denk niet dat t gaat helpen. Er moet gewoon een verbod op al het vuurwerk 
komen. En dan centraal een siervuurwerk show door de gemeente om 24.00 uur. 

• Deze diversificatie is niet te handhaven en het is geen algeheel verbod er moet een 
algeheel verbod komen 

• Dit gaat niet werken, ivm handhaving hiervan... het probleem wordt verplaatst, 
zodat anderen ermee opgezadeld worden 

• Dit gaat niet werken. Zorgt voor meer agressie omdat ze toch vuurwerk afsteken in 
binnen deze zones. En waar liggen de grenzen van de zones? En wie bepaalt waar 
deze zones komen? En als daar nu net veel mensen wonen met huisdieren die 
bang worden voor vuurwerk. Dan blijft het problem bestaan. Gewoon een totaal 
vuurwerkverbod. Dan is het voor iedereen duidelijk en ontstaan er geen discussies 
of nog erger geweld tussen mensen. 

• Dit heeft voor Kerkrade werkelijk geen enkele zin 

• Dit is niet te handhaven 

• Dit is niet te handhaven, er zou dan in iedere straat een agent moeten staan. 

• Dit is niet/nauwelijks handhaafbaar 

• Dit is onmogelijk om te handhaven 

• Dit is toch niet te handhaven? En als je net buiten de vuurwerkzone woont heb je 
pech en wie weet nog meer overlast! 

• Dit kan toch niet gehandhaafd worden 

• Dit kan toch niet gehandhaafd worden ivm tekorten politie ed Politie moet ook een 
keer vrij kunnen nemen! 

• Dit m.i. geen zin omdat de overlast en nadelen, zoals eerder aangegeven, blijven 
voortbestaan. 

• Dit moet je uniform voor de hele gemeente regelen, of liever nog voor heel 
Nederland. Het overzicht/duidelijkheid voor de burger is anders zoek.  
Geluids- en milieuoverlast stopt sowieso niet aan grens van een vuurwerkvrije 
zone, dus het instellen van zones lost niet alles op. 
Tot slot, hoe bepaal je welke zones? In elke straat/wijk zul je voor- en 
tegenstanders hebben. 

• Dit werkt echt niet.... En de zones waar t wel mag hebben de mensen er daar nig 
meer last van. 

• Dit zal de overlast niet beperken 

• Een vuurwerkverbod heeft meer nut , vuurwerkvrije zones hebben geen nut , 
doordat het op andere plekken des te meer overlast geeft. 

• Er is moeilijk onderscheid te maken tussen legaal en ilegaal vuurwerk en viel het 
afsteken nu net wel of net niet in de zone. Daarom een algeheel verbod. 

• Er moet een algeheel verbod komen 

• Er wordt toch niet gehandhaafd door gemeente en politie 
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• Er zijn altijd voor- en tegenstanders. Het is één dag in het jaar, die ene dag kunnen 

tegenstanders wel overleven. Als het extreme vuurwerk beter wordt aangepakt, 
dan wordt de overlast vanzelf minder.  
Creëer ipv vuurwerkvrije zones, zones waar je júist zo'n knalvuurwerk mag 
afsteken. Ik wil mn "ondernemingsplan" eigenlijk niet delen.. maar maak een groot 
veld en plaats daar allerlei kapotte objecten (bijv. Kapot bankstel, lamp, 
brievenbus etc. - kunnen mensen gratis afgeven ipv naar het milieupark brengen). 
Een put met water, uiteraard zonder riolering. Laat de jeugd het lekker "opblazen" 
en ontdekken. Daarna kunnen de spullen alsnog naar het milieupark.  
Geef ze een voorlichting, waarna ze het met toezicht, een veiligheidsbril en een 
aansteeklont kunnen afsteken. Er zullen vast en zeker vrijwilligers zijn die willen 
begeleiden. Mocht je mn idee willen gebruiken, vermeld wel even mijn naam ;) 
Amanda Luurssen 

• Gaat niet werken 

• Geen consumentenvuurwerk, verkoop leidt nl toch tot overlast. Probleem zal 
worden handhaven omdat aankoop in België en Duitsland mogelijk blijft. 

• Geen vuurwerk (3x) 

• Geen vuurwerk aub 

• Geen vuurwerk meer ! 

• Geen vuurwerkvrije zones maar een algeheel verbod. (2x) 

• Geen vuurwerkvrije zones, algeheel verbod voor vuurwerk. Of vuurwerkvrije zone 
in heel de gemeente, inclusief buitengebied. Hier is juist het meeste overlast. 

• Geen vuurwerkvrije zones, maar consumentenvuurwerk overal verbieden 

• Geen zones. Algeheel verbod graag. 

• Geheel verbieden 

• Gehele gemeente vuureerkvrij met kleine 
zone waar vuurwerk toegestaan is is beter. Echter met de huidige handhaving ( 
lees geen) beter geheel verbod. 

• Geluid kun je niet voorkomen voor mens en dier beter op een centrale plaats 

• Gewoon geen vuurwerk meer 

• Gewoon ophouden !!! 

• Gewoon uitscheiden met vuurwerk 

• Gewoon verbieden 

• Gewoon verbieden, geen vuurwerkvrijer zones. Geen vuurwerk! 

• Gewoon vuurwerkverbod!!!! 

• Gewoon weg met die rotzooi 

• Gezonde verstand moet winnen. 

• Handhaven hierop wordt toch niet gedaan en is ook niet overal mogelijk (2x) 

• Handhaving is toch te moeilijk 

• Handhaving onhaalbaar. Alle consumenten vuurwerk verbieden en 1 centraal 
professioneel vuurwerk 

• Heeft geen enkele zin want dan wordt er op andere plekken wel meer afgestoken. 
Dus of je nu door de hond of de kat gebeten wordt. Dieren hebben er gewoon 
enorm last van 

• Heeft geen zin 

• Heeft geen zin  ze doen het toch wel. Het gebeurt nu zelfs al voor de toegestane 
tijden en zelfs na 2 uur in de nacht hoor je nog knallen. 

• Heeft geen zin als er niet wordt gehandhaafd. 

• Heeft geen zin want dit geld voor de binnenstad en de buitenwijken waar men de 
meeste last heeft wordt niets gedaan dus voor mij persoonlijk het enige wat helpt 
is een totaal verbod 

• Heeft geen zin wordt toch niet gehandhaafd. 
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• Heeft weinig zin als er niet gehandhaafd wordt! 

• Helemaal geen vuurwerk 

• Helemaal geen vuurwerk meer, dit is beter te handhaven. Beter een 
vuurwerkshow door de gemeente om 00:00 uur, dit verhoogd de saamhorigheid. 

• Helemaal geen vuurwerk meer!!!! 

• Helemaal geen vuurwerk voor particulieren. Alleen vuurwerk afgestoken door 
professionals op een bepaalde plats, net zoals op koningsdag. 

• Helemaal geen vuurwerk. Lijkt me meest duidelijk en veilig voor alles en iedereen. 

• Helemaal verbieden is de enige oplossing. 

• Het gevolg zou kunnen zijn dat in overige gebieden nog meer vuurwerk wordt 
afgestoken. 

• Het heeft toch geen nut zonder handhaving 

• Het is maar 1 dag per jaar! 
Er zijn dan altijd weer mensen die daar weer de dupe van zijn. Diegene wat er niet 
naar wilt kijken doet de gordijnen maar dicht. 
Stel je zou het niet rondom het bejaarde huis doen. Er zullen altijd wel genoeg 
bejaarden zijn die het wel mooi vinden en niet de deur uit kunnen. 

• Het verandert niets aan de schadelijkheid 

• Hoe willen ze dit handhaven? 

• Ik ben er niet voor om in de ene wijk wel vuurwerk toe te staan en in de andere 
wel. Problemen kunnen zich dan verplaatsen. 

• Ik ben tegen een algemeen verbod en dan moet je geen zones instellen, gewoon 
de hele gemeente, zowel de binnen als ook de buitengebieden. 

• Ik ben tegen, omdat de overlast zich dan gaat verzamelen op de plekke waar het 
wel is toegestaan, 

• Ik ben tegenstander van vuurwerkvrije zones omdat ik voorstander ben van een 
totaalverbod. Deze vraagstelling is derhalve suggestief en onduidelijk. 

• Ik ben voor een verbod 

• Ik ben voor gehele afschaffing! 

• Ik ben zelf woonachtig in Swalmen. Ik vermoed niet dat vuurwerkvrije zones in 
Roermond tot hier rekken. 

• Ik pleit voor algeheel verbod 

• Ik vind dat in die paar uurtjes rond de jaarwisseling iedereen overal vuurwerk moet 
kunnen afsteken. Als je vuurwerkzones instelt kan het daar ook weer te druk 
worden (iedereen moet namelijk in die zones afsteken) wat weer kan zorgen voor 
meer ongelukken dan nu 

• Is een fake oplossing, want niet handhaafbaar. Onze maatschappij heeft bewezen 
deze vrijheid niet aan te kunnen. Resultaat bandeloze anarchie. Stoppen dus, 
jammer voor de goedwillenden. 

• Is in onze gemeente waarschijnlijk sowieso niet mogelijk. Dus algeheel verbod. 

• Is niet te controleren 

• Is niet te handhaven (2x) 

• Is niet te handhaven want wie neemt deel mensen uit andere wijken of gemeenten 

• Is niet te handhaven. 

• Is niet te handhaven. Verschuiven van de problematiek. 

• Is óók niet de oplossing! Zie voor motivatie toelichting vraag 2 en 3. 

• Je moet zelf weten waar je 't mag afsteken 't lijkt me raar om als je een feest hebt 
dan helemaal met je vuurwerk moet gaan slepen voor 't in een vuurwerkvrije zone 
moet gaan afsteken. Zo creëer je meer overlast mensen gaan op die gebieden een 
pilsje wijntje of feest geven buiten 

• Klinkt op papier publieksvriendelijk. Maar onmogelijk te handhaven. 
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• Komt alle volk massaal naar plaats waar het wel mag worden afgestoken dan heb 
je daar nog meer ellende en dan komen we weer bij de handhaving er word niet 
gecontroleerd. 

• Krijgen andere plekken overlast erbij en niet te handhaven 

• Kunnen niet handhaven, is nu alleen maar proces verbaal uit delën mits en tenzij 
het droog is anders zie je geen BOA 

• Kunnen ze toch niet handhaven, als je belt zijn de veroorzaker s al weer weg. Dus 
een kleine vuurwerkshow van een half uur .voor milieu, dieren en mensen 

• Liever een algeheel vuurwerkverbod voor de hele gemeente 

• Luisteren toch niet. Er wordt nu nog vuurwerk af gestoken. Nog nooit zo erg 
geweest als dit jaar 

• Men handhaaft toch niet 

• Men houdt zich ook niet aan de voorgeschreven afsteektijden, dan is er voor mij 
geen enkele reden om aan te nemen dat men zich wel aan een vuurwerkvrije zone 
houdt. Het a-sociale tuig wat hiervoor verantwoordelijk is heeft overal lak aan. 
Gecontroleerd wordt er nauwelijks, laat staan gehandhaafd. 

• Mijn vraag is hoe is dit te handhaven. Lijkt mij zeer moeilijk. 

• Nauwelijks tot niet te handhaven. 

• Nergens consumenten vuurwerk 

• Niemand houdt zich nu aan de afsteektijden dus ik heb er geen vertrouwen in dat 
men dat wel zal doen aan vuurwerkvrije zones. 

• Niet nodig 

• Niet te handhaven 

• Niet te handhaven vanwege tekort aan menskracht en onvoldoende sancties. 

• Niet te handhaven. Alleen algeheel verbod kan werken. 

• Nu wordt zich al niet aan de regels gehouden. In de natuurgebieden. Je hoort al 
vanaf half december knallen. Zelfs rondom 2300u. Niet te zien waar het vandaan 
komt. Het is voor politie niet te doen om te gaan zoeken. 

• Onzin t zijn maar een paar uurtjes per jaar ! 

• Onzin we leven in 2020 jullie willen vuurwerk verbieden maar een andere geslacht 
als man en vrouw kan wel. Lekker optiefe 

• Onzin, dat werkt niet. 

• Ook buiten die zone kun je last hebben van vuurwerk. Rook, geluidsoverlast en 
chemische verontreiniging van b.v. oppervlaktewater houdt zich niet aan 
vuurwerkvrije zones. 

• Ouders die met hun kinderen om middernacht  over straat moeten om vuurwerk 
te zien , zijn jullie van de pot gerukt .Onveiliger kan het niet meer met de straat 
berovingen en aanrandingen van het wollah tuig 

• Overlast wordt hiermee niet bestreden!! 

• Positief, alleen als deze voor de gehele gemeente Heerlen geldt. Nog beter vóór 
deze planeet. Het is niet meer van deze tijd gezien ons milieu! 

• Pure verplaatsing nog meer overlast in het buitengebied 

• Simpel kruit is oorlogstuig. Dat hoort niet in handen van onbekwamen . 

• Stoppen 

• Totaal geen vuurwerk. (2x) 

• Totaal verbod is te handhaven 

• Valt niet te handhaven 

• Veel mensen zullen zich hier niet aan houden, net als nu al niet aan de toegestane 
tijden gehouden wordt 

• Volledige afschaffing van vuurwerk ! 
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• Vrijheden zijn al zo beperkt in Nederland. Wordt elke paar jaar beperkter en als we 
zo doorgaan eindigen we in een dictatuur. 

• Vuurwerk dient in de hele gemeente verboden te worden 

• Vuurwerk moet totaal verboden worden dus ook geen vuurwerkvrije zones 
instellen. 

• Vuurwerk moet verboden worden 

• Vuurwerk verbieden, alleen door de gemeente laten uitvoeren. 

• Vuurwerk vrije zones zijn niet goed genoeg te handhaven en kosten 
politiecapaciteit; het gedoogt impliciet het afsteken van vuurwerk. Een 
schijnmaatregel dus. 

• Vuurwerkverbod kent geen vuurwerkvrije zones 

• Vuurwerkvrije zone's werken niet. Zeker niet als er onvoldoende handhaving is. 
Dieren raken dan nog steeds in paniek omdat ze vele malen beter horen dan 
mensen. Er is altijd onvoldoende handhaving dus algeheel verbod dus veel hogere 
boetes en strenger straffen. 

• Vuurwerkvrije zones zullen de overlast waarschijnlijk niet verminderen. Alleen een 
algemeen vuurwerkverbod is handhaafbaar. 

• Waar het dan wel mag wordf de overlast alleen maar groter 

• Waar je het vuurwerk ook afsteekt, er zal altijd overlast door zijn 

• Want daar houd zich toch niemand aan 

• We kunnen het nu al niet handhaven, wat denk je dat er gebeurd als je een verbod 
in een gebied in stelt? 
Denk dat we dan autobrandjes krijgen omdat rellen erbij lijkt te horen. 

• Weet niet om welke gemeente dit gaat (i.v.m. voorbeelden) Ik woon in Venray 

• Werkt niet 

• Werkt niet ze doen toch wat willen. waren gisteravond nog vuurwerk af aan het 
steken 

• Werkt niet. Het tuig houdt zich niet aan regels. 

• Wie handhaaft deze situatie . 
Onmogelijk.  
Meeste politie is nodig in de grote steden, hierdoor geen controle in Landgraaf 

• Wij vieren gezamenlijk  met vrienden  en familie  thuis oud en nieuw. Mijn man 
houdt van vuurwerk afsteken. Om 0.00 uur steekt hij +/- 30-45 min siervuurwerk 
af. De buren komen ook naar buiten en er wordt nieuw jaar gewenst en effe 
bijgekletst. Dit alles verdwijnt als je je boeltje moet pakken  en naar een vreemde, 
aangewezen plek moet gaan. 

• Wij zij zeker niet van plan om naar een locatie te gaan om daar te kijken 

• Wonen in die vuurwerkvrije zones geen mensen of zijn er geen dieren. Daarnaast 
speelt milieu een rol. 

• Word toch niet aan gehouden 

• Wordt niet gehandhaafd, dus maak van de hele gemeente maar een vuurwerkvrije 
zone 

• Wordt toch niet gehandhaafd 

• Zal  niets uithalen of het nou om een vuurwerkvrije zone gaat of niet. 

• Zal niet te handhaven zijn. 

• Ze blijven toch afsteken van vuurwerk (de jeugd) gebeurd op de gipsberg en op het 
bath 

• Ze houden zich ook niet aan afsteekt tijden dus waarom dan wel aan de zones 

• Zeer negatief. Dit is niet te handhaven! 

• Zie antwoord toelichting van vraag 6.... men gaat van de verboden zone's naar de 
NIET verboden zone's . En zeker weten,.... van de steden naar de dorpen !!!!!! 
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• Zijn de mensen nou helemaal Mesjogge geworden!!!  Laat mekaar gewoon in onze 
doen&laten! 

• Zoals gezegd, men kan zich niet meer aan regelgeving houden, daarbij zijn 
genoemde tijden TE lang. 
 

Weet 
niet 

• Afschaffing want ze houden zich nu al niet aan de regels.het kost alleen maar 
geld.de gemeente kwam op oude jaar de blaadjes van de stoepen wegvegen ivm 
brand gevaar.maar t zwerfvuil en sigarettenpeuken overal liggen.het is bizar. 

• Algemeen verbod! 

• Alleen nog een vuurwerkshow 

• Als dat het enige alternatief is dan ben ik voor en dan vooral op locaties waar 
dieren verblijven of uitgelaten worden. Maar ik ben eigenlijk voor een 
totaalverbod. 

• Als ik aangeef dat een Vuurwerkverbod de beste oplossing is kan ik hier geen 
antwoord op geven 

• Als ik niet in een vuurwerkvrije zone woon heb ik dezelfde last als alle afgelopen 
jaren 

• Als niet gehandhaafd wordt heeft dit geen nut. (2x) 

• Ben bang dat overlast niet minder wordt hierdoor 

• Ben voorstander van totaal verbod. Vuurwerk vrije zones instellen is m.i. Een 
halfslachtige maatregel 

• Bij bejaardenhuizen en ziekenhuizen alleen siervuurwerk en handhaven 

• Buiten die zones zal de overlast alleen maar toenemen. 

• Daarmee kun je niet voorkomen dat er dieren getraumatiseerd geraken. 
Hoogstens minder zwerfvuurwerk. 

• Dan wel als de hele gemeente vuurwetvruke zone worft 

• Dat halve werk gaat toch niet werken, de vervelende en stiekeme 
vuurwerkafstekers houden zich hier toch niet aan. Hou het leuk en maak er een 
algemeen feest van, veiliger en leuker voor iedereen. 

• Dat ligt aan welke zones hiervoor in aanmerking zouden komen, als het gaat om 
natuurgebieden dan of bedrijfsterreinen dan kan ik me er in vinden, als het gaat 
om bewoonde gebieden dan niet. 

• Dat maakt het handhaven bijna onmogelijk. 

• De knallen reiken toch ver dus dieren blijven last houden 

• De tijdstippen dat vuurwerk toegestaan is is nu al niet te handhaven, vuurwerkvrije 
zones zal dat niet gaan veranderen. 

• Denk dat het niet gehandhaafd kan worden. (3x) 

• Er is voor ik maar 1 optie: afschaffen 

• Er zullen altijd mensen en dieren overlast ondervinden van vuurwerk, als je in een 
vuurwerkvrije zone woont heb je minder last maar extra veel last wanneer dat niet 
het geval is. 

• Geen enkel antwoord omdat ik ben voor algeheel vuurwerk verbod 

• Geen vuurwerk is geen vuurwerk, dus hoef je ook niet te praten over 
vuurwerkvrije zones 

• Gewoon afschaffen die rommel! 

• Heeft alleen zin als er daadwerkelijk gehandhaafd wordt, wat ik nog niet zie 
gebeuren! Verder blijven toch een aantal aspecten van de door mij aangegeven 
"nadelen" van vuurwerk onverminderd van kracht. 

• Heeft denk ik weinig nut omdat het geluid tot ver te horen is. 

• Heeft dit zin. Men steekt toch af. Controle? (3x) 

• Het is andere gemeenten gebleken dat dit een moeilijke oplossing is en zeer 
moeilijk om te handhaven. 
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• Het zal niet helpen. Als er niet gehandhaaft kan worden, heeft een vuurwerk vrije 
zone  geen enkel, maar dan ook geen enkel nut. 

• Het zou maar net bij jou om de hoek zijn,word ik dan niet blij van en mijn dieren al 
helemaal niet. 

• Hoe te handhaven ?????? 

• Hoeft van mij ook niet daar houden ze zich toch niet aan. 

• I zie dit als een verwarrende tijdelijke maatregel, maar niet handhaafbaar is. 

• Ik ben een grote voorstander van een algeheel verbod voor de gemeente 
Roermond 

• Ik ben voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk gezien de vele 
ongelukken en het vandalisme dat landelijk heeft plaatsgevonden Vuurwerkvrije 
zones zijn beter dan niets, maar niet genoeg. 

• Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod op consumentenvuurwerk 

• Ik ga alleen voor een totaalverbod. 

• Ik weet niet precies wat ik me daarbij moet voorstellen, ik zou niet graag hebben, 
dat ik dan toevallig in een zone woon, waar wel vuurwerk afgestoken mag worden. 
Of omringd worden met zones waar wel afgestoken mag worden. 

• Ik zie graag eem centraal punt waar wel vuurwerk afgestoken mag worden 

• In de gehele gemeente heeft de voorkeur, anders zoveel mogelijke vuurwerkvrije 
zones 

• In principe positief, maar beter een algeheel verbod en evt. een centrale 
vuurwerkshow. Bv op de maas op een ponton zichtbaar vanaf de maasbrug en 
kades. 

• Je zit in een druk bewoond gebied waar geen vuurwerkvrije zones kunnen gemaakt 
worden. Uitwijken naar Daniken of Glanerbrook is geen optie 

• Lastig te zeggen als je niet weet waar deze locaties dan komen te liggen...... 

• Liever algeheel vuurwerkverbod 

• Liever niet 

• Ligt eraan waar 

• Maar zou mooi zijn als men zich eraan houdt,  maar Valkenberg kent dit fenomeen 
ook, maar bepaald vuurwerk hoor je door hele dorp,  dus ik zie de toegevoegde 
waarde niet 

• Mogelijk zit ik, omdat de vuurwerkvije zones nog niet bekend zijn, toch in een zone  
waarvoor geen verbod geldt. 

• Nergens vuurwerk meer 

• Niet te handhaven, en overlast blijft. 
hele gemeente tot vuurwerkvrije zone benoemen heeft meer effect: makkelijker 
handhaven 

• Of wel of niet 

• Ook dit helpt niet . Er is niet genoeg handhaving 

• Ook hierbij geldt: leuk idee, maar niet te handhaven. 

• Stoppen met het vuurwerk. Alleen door de gemeente op een plek. 

• Verbod op vuurwerk heeft mijn voorkeur mensen kunnen niet met regels omgaan 
denken dat die er zijn om te omzeilen 

• Voor mij een volledig verbod. 

• Vraag me af of dat helpt. We horen nog steeds vuurwerk... 

• Weet niet of het werkt 

• Werkt niet om dat er geen straffen tegenoverstaan bij ivertredibg 

• Werkt toch niet, te weinig handhaving 

• Wie bepaald waar 
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• Zeer negatief aangezien er toch niet gehandhaaft wordt, daarbij zijn de gebieden 
waar er wel vuurwerk mag worden afgestoken te dicht op de zones waar dit niet 
mag 

 

 

7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Suggestie 
• (winkel)centra 

• (Winkel)centrum 

• .... 

• ? 

• ? (2x) 

• “Tweede schil” 

• 1 centrale locatie per wijk. (Al krijg je dan het risico dat de mensen die daar willen afsteken, 
tegen elkaar gaan opbieden met nog meer, nog zwaarder, en dan moet er weer meer 
handhaving komen? 

• 1 centrale plaats 

• 1 plek voor waar het toegestaan word! 

• 1/2 kilometers rondom winkelgebieden en medische hulpverleners 

• 2 

• 2e ring om centrum 

• 3 

• 30 km zones 

• 30 zones waar veel kinderen zijn 

• 30km zones 

• 30kmh zones 

• 350-500m rondom ouderencomplexen 

• 3centrum ( alle 3 deelgemeenten) 

• 5 lokale s in Gennep met vergunningen 

• 6211 

• 6367 

• Aambos 

• Aan de haven 

• Aan de maas 

• Aan de Maas 

• Aan de maas 

• Aan de maas tussen geulle en bunde 

• Aan de voordeur 

• Aan te vragen zone voor eigen straat 

• Aarveld 

• Aarveld bekkerveld 

• Abdischenbosh / Parkheide 

• Abdissenbosch (3x) 

• Achter de Kolleberg 

• Afgelegen gebieden 

• Afgelegen parkeerplaats 
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• Afgelegen plaats waar dierenkenner mensen geen last van hebben 

• Afgelegen terrein in buitengebied 

• Afgeschermd (voetbal)veld 

• Afsteken van vuurwerk alleen in het buitengebied 

• Afsteken vanaf 18:00 uur tot 3:00 uur 

• Al naar gelang van de behoefte van de mensen 

• Aleen sier vuurwerk 

• Algeheel verbod 

• Algeheel verbod (2x) 

• Algeheel verbod alleen om bijv 18 uur in het centrum 

• Algeheel vuurwerk verbod 

• Algemeen 

• Algemeen vuurwerkverbod 

• Alle 

• Alle 

• Alle (12x) 

• Alle andere voorkomende gebieden in Landgraaf 

• Alle bebouwde kom 

• Alle bebouwde kommen 

• Alle benouwde kommen 

• Alle bewoonde 

• Alle bewoonde gebieden in de gemeente Leudal 

• Alle bewoonde gebieden vrij van vuurwerk tot 11.00 uur savonds, van 11.00 tot 01.00 uur 
vuurwerk afsteken in de straat toestaan. in de overige tijdzones alleen toegestaan om 
vuurwerk buiten de bebouwde kom (30km/h zones) 

• Alle bewoonde gebieden. Vuurwerk toestaan buiten de bebouwde kom. 

• Alle bewoonde straten (2x) 

• Alle bosgebieden 

• Alle buitengebied 

• Alle buitengebieden 

• Alle buitengebieden (2x) 

• Alle buitengebieden en parken 

• Alle buitengebieden ivm fauna 

• Alle buitengebieden P en M 

• Alle buitengebieden voor alle dieren 

• Alle buitengebieden waar wild leeft 

• Alle buitengebieden/wandelgebieden 

• Alle buitenwijken 

• Alle buitenwijken (2x) 

• Alle buitenwijken. 

• Alle buurten 

• Alle centra 

• Alle centra in P en M 

• Alle dorpen 

• Alle dorpen in de gemeente 

• Alle Dorpscentrums 

• Alle dorpskernen (8x) 

• Alle dorpskernen, ook in de buitengebieden 

• Alle evt. behalve dorpscentrum 

• Alle gebieden (10x) 
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• Alle gebieden alleen een gebied door de gemeente aan te wijzen waar vuurwerk afgestoken 
kan worden.En dat op gezette tijden. 

• Alle gebieden behalve centrum  van Beesel, Reuver, Offenbeek 

• Alle gebieden binnen bebouwde kom 

• Alle gebieden buiten de afgesproken publiekvuurwekshouw 

• Alle gebieden buiten de bebouwde kom 

• Alle gebieden buiten de markt bij de kerk 

• Alle gebieden m.u.v. gebieden bedoeld bij toelichting vraag 2 

• Alle gebieden met vee 

• Alle gebieden op schuttersplein na 

• Alle gebieden waar woonhuizen staan 

• Alle gebieden, met 1 gedoogzone. 

• Alle gebieden, op centra na 

• Alle hondenlooopgebieden met een straal er omheen 

• Alle kernen (5x) 

• Alle kernen muv marktplein 

• Alle kernen van de dorpen in de gemeente Leudal 

• Alle kernen van Meerssen 

• Alle natuurgebieden 

• Alle natuurgebieden 

• Alle natuurgebieden behorende tot gemeente Kerkrade 

• Alle openbare wegen 

• Alle ouderen gebieden, neerbeekerhof en limpenshof en omliggende buurten 

• Alle parkeerterreinen 

• Alle parken 

• Alle parken/groenstroken 

• Alle plekken behalde daar waar centraal wordt afgestoken. Dit kan 1 plek zijn per kern of per 
wijk. 

• Alle straten 

• Alle straten (3x) 

• Alle straten binnen de bebouwde kom 

• Alle straten in de kerndorpen 

• Alle straten met aan 2 kanten huizen 

• Alle straten met seniorenwoningen 

• Alle straten muv pleinen 

• Alle straten waar mensen wonen (2x) 

• Alle wijken 

• Alle wijken (14x) 

• Alle wijken (4x) 

• Alle wijken behalve het Centrum 

• Alle wijken behalve pleinen 

• Alle wijken ivm dieren en ouderen 

• Alle wijkvereniging krijgen een vergunning 

• Alle winkelstraten 

• Alle woon straten 

• Alle woonbuurten 

• Alle Woonbuurten 

• Alle woongebieden (7x) 

• Alle woongebieden waar geen openplek is 

• Alle woonkernen (3x) 

• Alle woonstraten 
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• ALLE WOONWIJKEN 

• Alle woonwijken (2x) 

• Alle Woonwijken (3x) 

• Alle woonwijken (3x) 

• Alle woonwijken (62x) 

• Alle woonwijken (behalve het centrum) 

• ALLE Woonwijken in Helden die niet direct ah Mariaplein liggen 

• Alle woonwijken in P en M 

• ALLE woonwijken in Panningen die niet direct in het centrum liggen. 

• Alle woonwijken, alleen vuurwerk op aangewezen plaatsen 

• Alle woonwijken, dus alleen afsteken op indistrieterreinen 

• Alle woonwijken, een centrale plek beheerd door gemeente ... als het dan toch ergens ‘moet’ 

• Alle woonwijken, m.u.v. straal van 50-100 m rondom horeca en op plaatsen als centrale 
(markt-)pleinen. 

• Alle woonwijken/straten met huizen 

• Alle zorgcentra 

• Alleen door gemeente georganiseerde vuurwerkshow 

• Alleen in centrum toelaten 

• Alleen in open veld zonder dieren 

• Alleen oorspronkelijke dorpskernen; Asenray, maasniel herten etc. 

• Alleen op de veldjes die in ieder wijk 

• Alleen op pleinen bijv 

• Alleen op ruime pleinen 

• Alleen op speciale  plekken 

• Alleen veilig vuurwerk 

• Alleen vuurwerk tussen 24.00 uur en 1.00 uur 

• Alleen vuurwerk waar weinig mensen wonen 

• Alleen vuurwerkshow op markt Meerssen 

• Allemaal 

• Alles (6x) 

• Alles behalve 1 plek 

• Alles behalve buitengebieden 

• Alles behalve centrale pleinen 

• Alles behalve centrale pleinen. 

• Alles binnen bebouwde kom 

• Alles binnen de bebouwde kom (2x) 

• Alles binnen gemeentelijke grenzen 

• Alles buiten centrum 

• Alles buiten Centrum van wijken 

• Alles buiten centrum Voerendaal 

• Alles buiten de binnenstad 

• Alles buiten het centrum 

• Alles in de buurt van bunderbos 

• Alles in de buurt van zorginstellingen 

• Alles op en rond stiltegebieden 

• Alles vuurwerkvrij 

• Ambij 

• Amby (2x) 

• Amstenraderveld 

• Andere woongebieden in het centrum 

• Asenray 
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• Asiel/opvang/kinderboerderij 

• Asiels 

• Asiels 

• Asselt 

• Asselt aan de Maas 

• Asselt bij het water 

• Auto,s 

• Baandert 

• Baandert 

• Baandert 

• Baexem 

• Baexem 

• Bandert op veld 

• Bandertlaan 

• Barbarabeeld Wijnandsrade 

• Beatrixhaven 

• Beatrixhaven (2x) 

• Beatrixplein 

• Beatrixplein t.o. cafe Knoors 

• Beatrixstraat 

• Beboste omgeving 

• Beboste stukken ivm vogeld 

• Beboudecom 

• Bebouwde com 

• Bebouwde gebieden 

• Bebouwde kom (2x) 

• Bebouwde kom (39x) 

• Bebouwde kom (7x) 

• Bebouwde kom Boukoul 

• Bebouwde kom van alle dorpen. 

• Bebouwde kom van een kern 

• Bebouwde kommen 

• Bebouwdekom 

• Bebouwdekom (2x) 

• Bebouwdewoon-gebieden 

• Bebouwing is 

• Bedrijven terrein 

• Bedrijventerrein Randwijck 

• Bedrijventerreinen 

• Beegden 

• Beek en Neerbeek 

• Beekerhof Swalmen 

• Beesel 

• Begraafplaatsen 

• Beiden 

• Beitel 

• Bejaarde huizen 

• Bejaardehuis 

• Bejaardehuizen (2x) 

• Bejaarden en verpleegklinienieken (2x) 

• Bejaarden en verzorgingshuizen 
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• Bejaarden- en verzorgingshuizen 

• Bejaarden huis 

• Bejaarden huis 

• Bejaarden huizen 

• Bejaarden huizen (3x) 

• Bejaarden Tehuizen 

• Bejaarden- verzorgings en ziekenhuizen 

• Bejaarden- Verzorgingshuizen 

• Bejaarden wooningen 

• Bejaarden/verzorginshuizen 

• Bejaardenbuurten 

• Bejaardencentra 

• Bejaardencentra 

• Bejaardencentra's 

• Bejaardencentrum 

• Bejaardencomplexen 

• Bejaarden-en verzorgingshuizen 

• Bejaardenhuis 

• Bejaardenhuis e.o. 

• Bejaardenhuis/ verzorgingshuis 

• Bejaardenhuis/verzorgingshuis 

• Bejaardenhuizen (13x) 

• Bejaardenhuizen (2x) 

• Bejaardenhuizen (7x) 

• Bejaardenhuizen ziekenhuizen etc 

• Bejaardenomgevingen 

• Bejaardentehuis 

• Bejaardentehuis (2x) 

• Bejaardentehuis (2x) 

• Bejaardentehuis en ziekenhuis 

• Bejaardentehuizen (2x) 

• Bejaardentehuizen / woningen 

• Bejaardentenhuis 

• Bejaardenthuizen 

• Bejaarden-verzorginghuis 

• Bejaardenwoninge 

• Bejaardenwoningen 

• Bejaardenwoningen (2x) 

• Bejaardetehuis 

• Bejaardetehuizen 

• Bejaardewoningen 

• Bejaardnhuis 

• Bekende jongeren hangplekken 

• Belangrijke verbindingsroutes voor zowel fiets als auto 

• Belfort 

• Belvedère 

• Benzenrade 

• Bepaalde delen van ieder dorp 

• Bepaalde straten 

• Bepaalde woongebieden 

• Bepallde bewoonde delen van de stad 
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• Beperkte locaties 

• Berenbos (2x) 

• Berg aan de Maas 

• Beschermde gebieden 

• Beschermde natuurgebieden 

• Betere controle terpaarde. 

• Beukeloord 

• Beutenaken 

• Bewoond gebied 

• Bewoond gebied binnen gemeente Stein 

• Bewoonde gebied. 

• Bewoonde gebieden 

• Bewoonde gebieden.... 

• Bewoonde omgeving 

• Bewoonde wijken 

• Bewoont gebied 

• Biesland 

• Biesland 

• Biesselt 

• Bij appartementen 

• Bij auto,s 

• Bij bassischool 

• Bij bebouwing 

• Bij bejaarde wooningen 

• Bij bejaardehuisen 

• Bij bejaarden 

• Bij bejaarden tehuizen 

• Bij bejaardencentra 

• Bij bejaardenhuis (2x) 

• Bij bejaardenhuizen (2x) 

• Bij bejaardenhuizen (5x) 

• Bij bejaardenhuizen. 

• Bij bejaardenwoningen 

• Bij bejaardenwoningen 

• Bij bossen 

• Bij brandgevaarlijke objecten zoals rieten daken 

• Bij brug Berg aan de Maas 

• Bij de bossen 

• Bij de carmelflats (2x) 

• Bij de haven 

• Bij de hindoe tempel is veel overlast 

• Bij de kerk 

• Bij de Nieuwe Hateboer (als het niet te droog is !!!) 

• Bij de paters 

• Bij de roeivijver 

• Bij de roeivijver in sittard 

• Bij de schutterij 

• Bij de speeltuin/ikc de triviant 

• Bij de sportvelden 

• Bij de verzorginstehuizen 

• Bij De wijken 
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• Bij dicht bevolkte buurten 

• Bij dichte bebouwing 

• Bij dieren 

• Bij dieren buiten 

• Bij dieren zoals veehouderij, manege, dierhouderij enzovoort 

• Bij dierenhotel abdissenbosch 

• Bij dierenopvang (2x) 

• Bij dierenparken 

• Bij dierenpensions 

• Bij dierenpensions 

• Bij dierentuin 

• Bij dieropvangcentra's dierparken 

• Bij dierverblijven 

• Bij drukke wegen 

• Bij een kerk 

• Bij een voetbalclub 

• Bij evenementen 

• Bij Fortuna stadion 

• Bij garage's 

• Bij 'gevoelige' zoals ziekenhuis, zorgcomplex, e.d. 

• Bij honden uitlaat gebieden 

• Bij horeca 

• Bij Hospice 

• Bij kerken 

• Bij kerkpleinen, centrum of activiteitenpleinen 

• Bij kinderboerderij 

• Bij kinderboerderijen 

• Bij kinderboerderijen (2x) 

• Bij kinderboerderijen! 

• Bij kinderboerderijen. 

• Bij locaties met veel dieren zoals boerderijen, dierenasiels 

• Bij manege 

• Bij manege t hetjen 

• Bij mensen en kinderen 

• Bij mensen thuis voor de deur: woonwijken dus 

• Bij monumentale panden, kapeltjes, bushokjes, containers, afvalbakken, zodoende zou je 
kunnen handhaven op die plekken waar rotzooi gemaakt wordt. 

• Bij monumenten 

• Bij natuur gebieden. 

• Bij natuurgebieden 

• Bij natuurgebieden 

• Bij openbare gebouwen 

• Bij openbare gebouwen als gemeentehuis kerken sporthallen ed 

• Bij oudere 

• Bij ouderen (3x) 

• Bij ouderen tehuizen 

• Bij ouderencentra 

• Bij ouderenhuisvesting 

• Bij ouderenvoorziening 

• Bij parkeergarages 

• Bij parkeerplaatsen 
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• Bij parken, dierenverblijven 

• Bij plattelandshoes (hospice) 

• Bij pleinen 

• Bij plekken met vee en bijv de kinderboerderijen 

• Bij plekken waar veel mensen komen 

• Bij scholen 

• Bij scholen (2x) 

• Bij scholen en kinderdagverblijven 

• Bij schoolen 

• Bij senioren complexen 

• Bij seniorencomplexen / woningen 

• Bij seniorenwoningen 

• Bij seniorenwoningen (3x) 

• Bij snelwegen en viaducten 

• Bij speeltuinen 

• Bij stallen 

• Bij stallen van dieren 

• Bij supermarkten 

• Bij t ziekenhuis 

• Bij tankstations 

• Bij tunnels 

• Bij uitgaanspubliek, waar veel mensen een slokje op hebben hitsen ze elkaar nog weleens op 
om gekke dingen te doen. Op deze plekken kunnen ze misschien beter centraal georganiseerd 
vuurwerk afsteken 

• Bij uitlaatgebied voor hond 

• Bij vee in de buurt 

• Bij verp[leeghuizen 

• Bij verpleeg huizen 

• Bij verpleeghuis 

• Bij verpleeghuizen 

• Bij verzorging tehuizen 

• Bij verzorgings tehuizen 

• Bij verzorgingshuis 

• Bij verzorgingshuis 

• Bij verzorgingshuiz en 

• Bij verzorgingshuizen 

• Bij verzorgingshuizen (3x) 

• Bij verzorgingshuizen en scholen 

• Bij verzorgingsinstellingen etc. 

• Bij verzorgingstehuis 

• Bij verzorgingstehuizen 

• Bij Verzorgingstehuizen 

• Bij verzorgingstehuizen (2x) 

• Bij verzorgingstehuizen of waar oudere wonen 

• Bij verzorgingsthuis 

• Bij verzorginstehuizen 

• Bij voetbalveld geulle 

• Bij volkstuinen asenray 

• Bij water v.w. Vogels 

• Bij waterpartijen 

• Bij winkels 
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• Bij winkels (4x) 

• Bij winkelscentra 

• Bij woningen 

• Bij woongebieden 

• Bij zieken 

• Bij zieken/verpleeghuizen 

• Bij ziekenhuis 

• Bij ziekenhuis 

• Bij ziekenhuis 

• Bij ziekenhuis en verpleeghuizen 

• Bij ziekenhuis en verzorgingshuizen 

• Bij ziekenhuis/verpleeghuis 

• Bij ziekenhuizen, zorginstellingen. 

• Bij zogcentra in Maastricht 

• Bij zorgcentra 

• Bij zorgcentra s 

• Bij zorginstelling 

• Bij zorginstelling 

• Bij zorginstellingen 

• Bij zorginstellingen (3x) 

• Bij zorginstellingen of standplaatsen waar hulpverleners klaar staan 

• Bijna overal 

• Bijv alleen op buitenterreinen industrieterreinen afsteken 

• Bijwethouders voor de duer 

• Binnen 1 lm van de bewoonde wereld 

• Binnen bebouwde kom 

• Binnen bebouwde kom (9x) 

• Binnen bebouwde kom. 

• Binnen bebouwing 

• Binnen centrum 

• Binnen de bebouwde kom (5x) 

• Binnen de bebouwde kom (8x) 

• Binnen de bebouwde kom van de dorpskernen 

• Binnen de bebouwde kom. 

• Binnen de bebouwde kommen 

• Binnen de bebouwdekom (2x) 

• Binnen de dorpen (2x) 

• Binnen de dorpskernen 

• Binnen de hele gemeente 

• Binnen de woon wijken 

• Binnen de woonwijk 

• Binnen de woonwijken 

• Binnen straat van 500 meter bij huizen 

• Binnen woonwijken 

• Binnenin de wijken 

• Binnenstad (26x) 

• Binnenstad (7x) 

• Binnenstad (8x) 

• Binnenstad (gevaarlijk ivm uitgaansgebied) 

• Binnenstad en winkelgebied 

• Binnenstad ivm smalle straten en monumenten 
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• Binnenstad Roermond 

• Binnenstad Sittard 

• Bisselt 

• Blauwdorp zeker 

• Bleekpplaats 

• Bleijerheide 

• Bleijerheide 

• Blijft een slap compromis die de hele reeks aan nadelen van vuurwerk niet oplossen. 

• Boerderij daalhof 

• Boerderij Valkenburgerweg 

• Boerderijen (3x) 

• Boerderijen e.d. 

• Boerderijen, magége's, asiel, dieren pension, enz 

• Boerderijen/kinderboerderijen 

• Born rondom dierenpark 

• Bos (2x) 

• Bos a 

• Bos bij kasteel Terborgh 

• Bos en natuur gebied 

• Bos en natuurgebieden 

• Bos en weilanden 

• Bos gebieden 

• Bos, groen, natuur 

• Boschweg/verzorgingscentrum 

• Bosdael 

• Bösdael 

• Bosdael (2x) 

• Bosgebied (2x) 

• Bosgebied (3x) 

• Bosgebied (4x) 

• Bosgebied rond Roermond 

• Bosgebied waar veel wandelaars komen 

• Bosgebied. 

• Bosgebieden (6x) 

• Bosrijke gebieden, zodat mensen daar nog met hond heen kunnen 

• Bosrijke gebieden,erestein etc 

• Bosrijke omgeving (3x) 

• Bossen 

• Bossen (4x) 

• Bossen buitengebied 

• Bossen en natuur 

• Bossen en wandelgebieden 

• Bossen en weilanden 

• Bossen oda park 

• Bossen waar dieren uitgelaten worden 

• Bossen waar dieren uitgelaten worden 

• Bossen waar dieren uitgelaten worden 

• Bossen Wissengrachtweg 

• Bosserveld bij de studentenvereniging 

• Boukoul (2x) 

• Boukoul voetbalveld (2x) 
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• Bousberg 

• Boven de Roer 

• Boven op de st Pietersberg 

• Bovenstaande m.u.v. Plein gemeentehuis 

• Brabander 

• Brandgevaarlijke omgeving 

• Brandweerkazerne 

• Breerpark (2x) 

• Broekhovenplan 

• Brugsraat en omgeving 

• Brukske 

• Brukske (2x) 

• Brukske (4x) 

• Brunssum 

• Brunssum noord 

• Brunssum Oost (Op gen Hoes) 

• Brunssumerhei 

• Brunssummer heide 

• Brunssummerheide 

• Brunsummerheide 

• Buiten bebouwde kom 

• Buiten bebouwde kom (2x) 

• Buiten bebouwde kom (7x) 

• Buiten bebouwde kom m.u.v. een specifiek gebied. 

• Buiten de bebouwde 

• Buiten de bebouwde kom (2x) 

• Buiten de bebouwde kom (3x) 

• Buiten de bebouwdekom 

• Buiten de kern (2x) 

• Buiten de stad (2x) 

• Buiten de woningen 

• Buiten de woonwijken 

• Buiten de woonwijken en boerderijen 

• Buiten dieren 

• Buiten gebied 

• Buiten gebied (3x) 

• Buiten gebieden 

• Buiten gebieden enkel vuurwerk in kernen 

• Buiten het centrum van de dorpen behorende bij onze gemeente 

• Buiten het dorp (2x) 

• Buiten het dorp of stad 

• Buiten in het veld en zo ver mogelijk van de huizen 

• Buiten woonkern 

• Buiten zones 

• Buitengebeid 

• BUITENGEBIED ! 

• Buitengebied (29x) 

• Buitengebied (6x) 

• Buitengebied (9x) 

• Buitengebied (dieren) 

• Buitengebied brunsummetheide 
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• Buitengebied ivm dieren 

• Buitengebied langs de Maas en het kanaal 

• Buitengebied nabij heidekampweg 

• Buitengebied nabij louisegroeveweg 

• Buitengebied, boerderijen 

• Buitengebied. 

• Buitengebied/natuur 

• Buitengebieden 

• Buitengebieden (17x) 

• Buitengebieden (6x) 

• Buitengebieden ivm dieren 

• Buitengebieden langs de rand van de Gemeente, daar waar mensen hun honden uitlaten. 

• Buitengebieden met dieren 

• Buitengebieden met dieren 

• Buitengebieden(bos etc) 

• Buitenring 

• Buitenwijken 

• Buitenwijken (8x) 

• Buitenwijken behalve dorpsplein voor centrale vuurwerkshow 

• Buitenwijken, waar veel oudere mensen wonen. 

• Buitgebied Born 

• Bunde 

• Bunde 

• Bunde plein 

• Burg Daemenpark 

• Burg. Damenpark 

• Burg. Van Grunsvenplein 

• Bushalte 

• Buuitengebied 

• Buurt Dormig 

• Buurt Dr. Calshof 

• Buurt Heiveld 

• Buurt rondom beeldentuin/bejaardentehuis Susteren 

• Buurt Rozenberg incl Belevingsbos 

• Buurt van ouderen 

• Buurt van scholen 

• Buurt van verzorgingshuizen en bejaardewoningen 

• Buurt van zorginstellingen 

• Buurt waar bejaardenwoningen staan 

• Buurt waar ouderen wonen 

• Buurt waar veel kleine kinderen wonen 

• Buurt waar verpleegcentrums zijn 

• Buurten 

• Buurten die bekend staan om hun vuurwerkoverlast 

• Buurten rondom flats daar de geluidshinder hier enorm is 

• Bv. bij sportaccomodaties 

• Caesar 

• Caumerstraat 

• Cemtrum Voerendaal 

• Centra 

• Centra (3x) 
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• Centra en woonwijken 

• Centra St. Joost, Pey, Susteren, Nieuwstad. 

• Centra van de dorpen 

• Centra van de kernen 

• Centra van dorpen 

• Centraal 

• Centraal in het dorp 

• Centraal punt avantis 

• Centraalgebied 

• Centrale plaats in een buurt 

• Centrale plaats in Parkstad, bv berg in Landgraaf. 

• Centrale plek 

• Centrale plek centrum 

• Centrale vuurwerkshow 

• CENTRUM 

• Centrum  en ziekenhuis 

• Centrum (13x) 

• Centrum (149x) 

• Centrum (38x) 

• Centrum (binnenstad) 

• Centrum (moutheuvel) 

• Centrum / bebouwde kommen 

• Centrum “eerste schil” 

• Centrum Baarlo 

• Centrum Beringe 

• Centrum bij de seniorenwoningen 

• Centrum dorp 

• Centrum dorp 

• Centrum Echt 

• Centrum en alle winkelcentra 

• Centrum en daarbuiten 

• Centrum en omliggende straten 

• Centrum en winkel centrum's 

• Centrum en woonwijken 

• Centrum Geleen 

• Centrum Geleen 

• Centrum heerlen 

• Centrum Heerlerheide 

• Centrum Helden 

• Centrum i.v.m. oudere 

• Centrum ivm hoog ouderengehalte 

• Centrum Kerkrade 

• Centrum kernen 

• Centrum Klimmen 

• Centrum landgraaf 

• Centrum maastricht 

• Centrum meerssen 

• Centrum Nieuwenhagen 

• Centrum nieuwenhagen 

• Centrum Panningen 

• Centrum reuver 
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• Centrum rondom winkels 

• Centrum Schaesberg 

• Centrum Sittard 

• Centrum stad 

• Centrum stad (2x) 

• Centrum steden en dorpen 

• Centrum Stein 

• Centrum stein, Elsloo, Urmond enz enz 

• Centrum Susteren 

• Centrum van alle kernen 

• Centrum van dorpen 

• Centrum van een dorp 

• Centrum van gemeentes en dorpen 

• Centrum van Kessel 

• Centrum van Posterholt 

• Centrum venray 

• Centrum Venray 

• Centrum Waubach 

• Centrum waubach 

• Centrum woonkernen 

• Centrum woonplaats 

• Centrum, behoudens algemene vuurwerkshow 

• Centrum. 

• Centrum.winkelcentrum 

• Centrum/ Kerkstraat 

• Centrum/uitgaanscentrum 

• Centrumgebied op enkele gecontroleerde locaties na 

• Centrumgebied van alle dorpen 

• Centrumgebieden 

• Centrums 

• Centrum-stadsparkregio 

• Centum 

• Centum van de dorpen 

• Centum van de stad 

• Ceramique 

• Chevremont 

• Chevremont (2x) 

• Chevremont (3x) 

• Chevremont ailbertuslaan, hertogenlaan! 

• City 

• Collectief door inwoners aangemelde plekken 

• Compleet vuurwerkvrij 

• Componistenbuurt 

• Craneweier 

• Cranewijer / Gaia zoo 

• Daalhof 

• Daar waar brandgevaar bestaat.bestaat. 

• Daar waar buurten zelf aangeven een dergelijke zone te willen in eigen buurt 

• Daar waar dieren opgevangen worden 

• Daar waar dieren zijn. 

• Daar waar het gevaarlijk is 
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• Daar waar hond uitlaat plaatsen zijn 

• Daar waar mensen dicht op elkaar wonen 

• Daar waar ouderen wonen. 

• Daar waar veel dieren zijn 

• Daar waar weinig huizen staan 

• Daar waar woningen zijn 

• De bebouwde kom 

• De bebouwde kom (2x) 

• De bebouwde kom van Meijel 

• De beitel 

• De binnenstad 

• De bossen ivm diertjes 

• De Bousberg 

• De Brabander 

• De buurt waar veel dieren aanwezig zijn 

• De Dellen (2x) 

• De dorpen centra 

• De dorpen om en nabij de gemeente 

• De dorpskernen 

• De Egge 

• De gehele gemeente (6x) 

• De gehele gemeente Leudal 

• De gehele gemeente M.u.v. Een centrale plek waar door de gemeente om 00.00 uur vuurwerk 
wordt afgestoken 

• De Gehele gemeente Maasgouw 

• De gehele gemeente Meerssen 

• De gehele gemeente Meerssen 

• De gehele gemeente Meerssen 

• De Gehele Gemeente Roerdalen 

• De Gehele Gemeente Roermond 

• De gehele kant van Heel,aan de westkant van de Heerbaan 

• De gehele stadmaastricht 

• De gewone wijken 

• De Griend 

• De griend 

• De griend (2x) 

• De Groes 

• De haamen 

• De Haamen 

• De hele bebouwde en bewoonde kom van een dorp. 

• De hele bebouwde kom (4x) 

• De hele gemeente (17x) 

• De hele gemeente (3x) 

• De hele gemeente (3x) 

• De hele gemeente als vuurwerkvrije zone graag 

• De hele gemeente Roermond 

• De hele gemeente, behalve een centraal georganiseerd vuurwerk 

• De hele gemeentevuurwerkvrij met uitzondering van een centrale plaats in iedere dorpskern. 

• De hele kom van Venray inclusief de bossen van Vlakwater. 

• De hele stad 

• De hele stad (8x) 
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• De hele stad en buitengebieden 

• De hele stad op diverse vuurwerkshows na. 

• De hele woonwijk 

• De Kapel e.o 

• De kern (centrum) van ieder dorp 

• De kern. 

• De kernen (2x) 

• De kernen van woonwijken 

• De Kluis 

• De Maas 

• De Markt 

• De natuurgebieden 

• De openbare ruimte 

• De parken met vijvers 

• De rand aan dorp bij cortenbach 

• De rest vd wereld 

• De schootsvelden 

• De vijver 

• De Vlieter 

• De volledige bebouwde kom van de kern 

• De wandelgebieden 

• De weerd 

• De Weerd (2x) 

• De wijher 

• De wijk Maastrichterbaan 

• De wijken (2x) 

• De woonwijk 

• De woonwijken (2x) 

• Delen van woonwijken 

• Desnoods overal 

• Deurne 

• Dicht bebouwde kernen 

• Dicht bebouwde straten. 

• Dicht bebouwde woon omgeving 

• Dicht bevolkte gebieden (2x) 

• Dicht bevolkte wijken 

• Dicht bewoonde buurten 

• Dicht bewoonde plaats oa binnenstad 

• Dicht bij natuurgebieden 

• Dicht bij natuurgebieden 

• Dicht bij zorgcentra 

• Dicht in de buurt van kindervriendelijke straten 

• Dichtbebouwde gebieden (bij flatgebouwen) 

• Dichtbebouwde kom 

• Dichtbebouwde woonwijken 

• Dichtbevolkt buurt 

• Dichtbevolkt gebied 

• Dichtbevolkte centra 

• Dichtbevolkte gebieden 

• Dichtbevolkte gebieden (3x) 

• Dichtbevolkte plaatsen 



 
 

266 
 

• Dichtbevolkte wijken (2x) 

• Dichte bebouwing (2x) 

• Dichte bebouwing (4x) 

• Dichte dorpen 

• Dichte woonkernen 

• Dichte woonkernen 

• Die gebieden waar in het verleden de meeste echte serieuze overlast is gemeld. 

• Dieren 

• Dieren opvang 

• Dieren tuintje 

• Dieren verblijven 

• Dierenasiel 

• Dierenasiel (2x) 

• Dierenasiel (7x) 

• Dierenasiel/kinderboerderij 

• Dierenasyl Born 

• Dierengebied 

• Dierenhouderijen 

• Dierenopvang 

• Dierenopvang 

• Dierenopvang 

• Dierenpark 

• Dierenpark (5x) 

• Dierenpark Echt 

• Dierenparken 

• Dierenparken zoals Aambos en Ridder Hoen Park. 

• Dierenparkje Florastraat 

• Dierenparkjes 

• Dierenpension, manege of waar koeien, paarden e.a. buiten staan 

• Dierentuin 

• Dierentuin,dierenasiel,paardenhoeve, kattenhotel ezv 

• Dierentuinen kinderboerderij 

• Dierentuintje 

• Dierentuintjes 

• Dierenverblijf 

• Dierenverblijven 

• Dierenverblijven (2x) 

• Dierenverblijven, zoals dierenpark Aambos 

• Dierenweide 

• Dierenweides/asielen/kinderboerderijen 

• Directe omgeving van verzorgingshuizen 

• Donderberg 

• Donderberg (5x) 

• Donderberg gotcha 

• Door gemeente 

• Door proffenneuls 

• Doorgaande wegen 

• Doorgaande wegen 

• Doorgaande wegen (6x) 

• Doorgaande wegen en gevaarlijke wegen (knipstraat) 

• Doorgaande.wegen 



 
 

267 
 

• Doorgaanswegen 

• Doorgangswegen 

• Doorgangswegen zoals de Drievogelstraat 

• Dopskern/wijk 

• Dorp 

• Dorp (4x) 

• Dorp Heel 

• Dorp/centrum 

• Dorpen (2x) 

• Dorpen (2x) 

• Dorpscentrum 

• Dorpsgraaf/sniemeulen/Rinderloop 

• Dorpskern (2x) 

• Dorpskern (2x) 

• Dorpskernen 

• Dorpskernen (14x) 

• Dorpskernen (3x) 

• Dorpsplein 

• Dorpspleinen (2x) 

• Dorpsstraat 

• Dorspkernen 

• Douve weien 

• Draf en renbaan 

• Druk bevolkte gebieden 

• Druk bevolkte wijken 

• Druk bewoonde omgeving 

• Druk bewoonde wijken (2x) 

• Druk bezochte plekken zoals winkelcentra 

• Drukbevolkte woongebieden 

• Drukbewoonde kernen 

• Drukbezochte gebieden zoals binnenstad 

• Drukke dorpskernen 

• Drukke gebieden 

• Drukke plaatsen 

• Drukke straten 

• Drukke wegen (2x) 

• Drukke winkelstraten en pleinen 

• Drukke woon of winkel gebieden 

• Drukke woonwijk 

• Drukke woonwijken 

• Drukke woonwijken (2x) 

• Drukke, kinderrijke buurten 

• Drukkere straten 

• Dus bij natuurgebieden 

• Ealserhof 

• Echt 

• Echt 

• Echt Noord 

• Echt Zuid 

• Edenpark 

• Één centrale plek 
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• Een centrale plek. 

• Een centrale vuurwerkshow 

• Een plek in het winkelcentrum van Bergen 

• Een plek waar mensen met echt bange huisdieren terecht kunnen. 

• Een weiland 

• Een weiland 

• Eigen achtertuin 

• Eigen buurt 

• Eigen straat 

• Eigenlijk in de hele gemeente 

• Eigenlijk overal 

• Eigenlijk overal 

• Eigenlijk overal (2x) 

• Eikske 

• Eiland Maas tussen de Weerd en Roerkade 

• Eind van de straat 

• Eldershof 

• Eldershof Well 

• Elke wijk waar een meerderheid dit wil 

• Elke woonwijk 

• Elsloo 

• Elsloo 

• Emmaweg/terrein 

• Enkele grote centrale shows, verder nergens toestaan 

• Erenstein 

• Erenstein/ Craneweyer 

• Eresteinerveld 

• ERGENS IN EEN WEILAND VER VAN BEWOONDE STREEK 

• Europapark 

• Europaplein 

• Europs 

• Evenementen terrein (2x) 

• Eventueel op een crntrale plek door gemeente afgestoken siervuurwerk met controle 
politie/handhavers 

• Eygelshoven 

• Eygelshoven (3x) 

• Eyserheide 

• Fiets en andersoortige tunnels 

• Fietspad achter varenbeuken doorlopend naar links en rechts 

• Fietstunnels knalvuurwerk geeft veel HERRIE 

• Flat gebouwen 

• Flatgebouwen 

• Flatgebouwen 

• Flats (2x) 

• Flats 55 plus 

• Flatwijken 

• Fortuna park 

• Fortuna stadion 

• Frontenpark 

• GaiaZOO 

• GaiaZOO 
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• Gajazoo en kleinere dierenparken 

• Gebied aanwijzen en dit handhaven dan zichtbaar soorten vuurwerk 

• Gebied bij Arloflat 

• Gebied bij bejaardenhuizen 

• Gebied bij dierentuin 

• Gebied met dierenopvang, manege en veehouders 

• Gebied met verhoogde kans op brand 

• Gebied metverhoogd brandgevaar. Bijv rieten daken 

• Gebied oude heide 

• Gebied rond de Eghte 

• Gebied rond de Haamen 

• Gebied rondom objecten zoals de molen in Oirsbeek 

• Gebied rondom rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten 

• Gebied rondom verzorgingstehuizen 

• Gebied tussen heigank, hereweg , Hoogstraat en beethovensingel 

• Gebied waar ouderen mensen wonen 

• Gebied waar veel dieren zitten 

• Gebied waar veelal oudere mensen wonen 

• Gebieden aanwijzen waar het wel mag. 

• Gebieden buiten centrum 

• Gebieden met brandgevaar 

• Gebieden met dichte bebouwing 

• Gebieden met dieren 

• Gebieden met zorgcentra 

• Gebieden rondom flat en portiekwoningen 

• Gebieden rondom schoolpleinen (ivm beperking risico schade) 

• Gebieden rondom supermarkten 

• Gebieden waar brandgevaar is 

• Gebieden waar dichtbevolkt is 

• Gebieden waar dieren buiten leven zoals paarden 

• Gebieden waar dieren buiten verblijven 

• Gebieden waar dieren er last van hebben 

• Gebieden waar dieren in den wei staan 

• Gebieden waar dieren staan 

• Gebieden waar in algemeen al veel overlast vooroorzakers komen/zitten 

• Gebieden waar kwetsbare groepen wonen, bijvoorbeeld ouderen. 

• Gebieden waar oudere/zieke personen verblijven. 

• Gebieden waar ouderen wonen 

• Gebieden waar overlast wordt ervaren, te denken valt aan gebieden met veel "zieken" of 
ouderen 

• Gebieden waar overwegend ouderen wonen 

• Gebieden waar vee staat  of een dierenboerderijen zijn 

• Gebieden waar veel dieren zijn zowel wild als bij particulieren en bedrijven 

• Gebieden waar veel dieren zijn, denk aan maneges etc. 

• Gebieden waar veel dieren zijn. Zoals het park e.d. 

• Gebieden waar veel honden worden uitgelaten 

• Gebieden waar veel huizen staan. 

• Gebieden waar veel mensen met honden wandelen 

• Gebieden waar veel mensen met kinderen en dieren wonen 

• Gebieden waar veel mensen samenkomen 

• Gebieden waar veel oude mensen wonen 
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• Geef ze een gebied buiten de bebouwde kom. 

• Geen (2x) 

• Geen (3x) 

• Geen (3x) 

• Geen algeheel verbod 

• Geen enkele vrije zone 

• Geen idee 

• Geen knallen 

• Geen vuurwerk (4x) 

• Geen vuurwerk in bebouwde kom 

• Geen vuurwerk in de bebouwde kom van Mook m.i.v. raadhuisplein 

• Geen vuurwerk in het dorp voor oud en nieuw 

• Geen vuurwerk overal 

• Geen vuurwerk zonder toezicht van de gemeentet van de g 

• Geen zone - centrale show 

• Geenpartikulier vuurwerk 

• Geheel 

• Geheel afschaffen 

• Geheel Boukoul 

• Geheel Brunssum 

• Geheel gemeente roedalen 

• Geheel Gennep (2x) 

• Geheel gulpen wittem 

• Geheel kerkrade 

• Geheel Landgraaf 

• Geheel leudal 

• Geheel leudal 

• Geheel leudal 

• Geheel maastricht 

• Geheel parkstad (met als enige uitzondering centrale vuurwerkshow om 24.00) 

• Geheel sittard 

• Geheel verbod 

• Geheel verbod, ook in buitengebieden vanwege wild. 

• Geheel Voerendaal (2x) 

• Geheel Westelijke mijnstreek alleen publieks vuurwerk show door de gemeentes 

• Gehele bebouwde kom (7x) 

• Gehele binnenstad 

• Gehele centrum 

• Gehele centrum 

• Gehele centrum en omgeving 

• Gehele dorp 

• Gehele dorp sint odilienberg 

• Gehele gemeente  uitgezondferd die plekken waar centraal (een) vuurwerk(show) wordt 
gehouden. Vrij van overlast voor buurten. 

• Gehele gemeente (2x) 

• Gehele gemeente (30x) 

• Gehele gemeente (4x) 

• Gehele gemeente echt susteren inclusief buitengebieden (2x) 

• Gehele Gemeente Gulpen 

• Gehele gemeente op een centrale vuurwerkshow na 

• Gehele grondgebied 
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• Gehele Stad 

• Gehele stad (3x) 

• Gehele stad inclusief buitenwijken 

• Gehele straat (2x) 

• Gehele verbod door heel Brunssum,  behalve bij vijver Park , daar mag een vuurwerk show 
mogen . Ook beperkte tijd!! bij vijver Park een 

• Gehele wijk (2x) 

• Geleen centrum 

• Geleen fortunapark 

• Geleen Zuid 

• Gelrestraat 

• Gemeenschapshuizen 

• Gemeente 

• Gemeente Beek 

• Gemeente Beek 

• Gemeente Beek 

• Gemeente gennep 

• Gemeente huis 

• Gemeente Roermond 

• Gemeente Stein 

• Gemeentehuis 

• Gemeentehuis (2x) 

• Gemeentehuis (2x) 

• Gemeentehuizen 

• Gennep zuid 

• Geukjanslaan 

• Geulle 

• Geulle 

• Geulle 

• Geuseld 

• Geusselt 

• Gevaar voor brand en overlast 

• Gewoon overal 

• Gezondheidsinstellingen 

• Gildenlaan Vlodrop 

• Glanabroek 

• Glanerbrook 

• Grens Simpelveld / Bocholtz 

• Griend (3x) 

• Griend (5x) 

• Grient 

• Grijzegrubbem 

• Grindgat 

• Groegebieden 

• Groen gebieden 

• Groen zoals parken 

• Groenewald 

• Groengebieden aan rand van dorp 

• Groengebieden in onze gemeente 

• Groenstrooken op de knip 

• Groenvoorzieningen 
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• Groenvoorzieningen (2x) 

• Groesbeekseweg 

• Groet ope vlakte 

• Groot deel woonwijken. 

• Groot weiland of plein 

• Grote doorgaande wegen 

• Grote doorgaande wegen 

• Grote doorgangsroute 

• Grote open ruimtes 

• Grote parkeerplaats 

• Grote parkeerplaatsen 

• Grote pleinen (2x) 

• Grunsvenplein 

• Gulpen (3x) 

• Gulpener Berg 

• Haagsittard 

• Haanrade 

• Haanrade 

• Haegstraat 

• Haesselderveld 

• Hambos 

• Hammerveld 

• Handhaven 

• Hatenboer 

• Hatenboer (2x) 

• Haven (2x) 

• Haven Stein 

• Haven stein haven alleen siervuurwerk 

• Heel 

• Heel Afferden 

• Heel Ayen 

• Heel beekdaelen 

• Heel Beekdaelen 

• Heel Berg a/d Maas 

• Heel brunssum (2x) 

• Heel Brunssum (3x) 

• Heel centrum op plein voor jumbo 

• Heel de componistenbuurt en de vliegeniersbuurt, m.u.v. het trapveldje bij gotcha 

• Heel de gemeente 

• Heel de stad 

• Heel de sterreberg en kastelenbuurt, behalve de vrijgekomen parkeerplaats bij het 
winkelcentrum 

• Heel dorp 

• Heel Echt-Susteren 

• Heel europa 

• Heel Europa 

• Heel grondgebied 

• Heel gulpen 

• Heel gulpen 

• Heel Heerlen (3x) 

• Heel Heerlen en Hoensbroek 
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• Heel het dorp 

• Heel Hoogvonden, m.u.v. het grasveld voor de Brink 

• Heel Kerkrade 

• Heel kessel 

• Heel landgraaf 

• Heel Landgraaf (4x) 

• Heel Leudal 

• Heel Limburg 

• Heel Limburg 

• Heel limburg (2x) 

• Heel Maastricht (5x) 

• Heel Maastricht + Lanaken + Riemst 

• Heel Maastricht eigenlijk 

• Heel meerssen 

• Heel middelaar 

• Heel Nederland 

• Heel nederland (2x) 

• Heel Nederlands + Belgisch Limburg 

• Heel Nieuw Bergen 

• Heel Oolderveste 

• Heel puth 

• Heel Reuver 

• Heel Sint Pieter, Biesland en Campagne 

• Heel stein 

• Heel Stein 

• Heel Stein 

• Heel Urmond 

• Heel Vaesrade 

• Heel venray 

• Heel voerendaal 

• Heerlen 

• Heerlen 

• Heerlen (3x) 

• Heerlen centrum 

• Heerlen noord 

• Heerlen totaal 

• Heerlen zuid 

• Heerlen zuid 

• Heerlerbaan (2x) 

• Heerlereheide 

• Heerlerheide 

• Heerlerheide 

• Heerlerheide (5x) 

• Heerlerheide centrum 

• Heesberg 

• Heibloem 

• Heidekamp met handhaving 

• Heidekamppark 

• Heidepark 

• Heilust 

• Heilust 
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• Heipark 

• Heldense Bossen 

• Hele 

• Hele bebouwde kom (4x) 

• Hele binnenstad 

• Hele binnenstad binnen singels 

• Hele centrum (2x) 

• Hele dorp 

• Hele dorp stein 

• Hele dorp, behalve gemeentehuis of markt. Aldaar een centrale vuurwerkshow zou mijn 
voorkeur genieten. 

• Hele dorp. Afsteken buiten dorp 

• Hele dorpen 

• Hele dorpskern 

• Hele gemaante. 

• Hele gemeente (43x) 

• Hele gemeente (4x) 

• Hele gemeente (4x) 

• Hele gemeente behalve markt 

• Hele gemeente Bergen (2x) 

• Hele gemeente Hmeerlen 

• Hele gemeente Kerkrade 

• Hele gemeente Maastricht 

• Hele gemeente niet 

• Hele gemeente viurwerk vrij 

• Hele gemeente! (2x) 

• Hele gemente 

• Hele hoge boetes voor ouders 

• Hele kern stevensweert 

• Hele stad 

• Hele stad 

• Hele stad (10x) 

• Hele stad, bebouwde kom 

• Hele wereld 

• Helemaal geen en zeker niet in het buitengebied. 

• Helemaal geen vuurwerk 

• Helihaven 

• Help COPD lijders 

• Hemelder 

• Hemelderpark 

• Henseniusplein 

• Hereweg 

• Herkenbosch parkeerplaats voetbalveld 

• Herkenbosch sportvelden 

• Herten 

• Herten (2x) 

• Herten -ool 

• Hertenpark 

• Hertenpark!! 

• Herver en m.n. viaduct daar 

• Het bos 
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• Het buitengebied 

• Het centrum (2x) 

• Het centrum (3x) 

• Het centrum in elke wijk 

• Het centrum van Stein 

• Het eikske 

• Het gehele dorp en alleen in de buitengebieden dat het mag liever niet 

• Het hele bewoonde gebied 

• Het hele dorp (4x) 

• Het hele gebied rondom het kanaal (maasbracht/berkelaar) 

• Het hele veldgebied rondom Bosserhof (maasbracht) 

• Het liefst een centrale plek waar wél vuurwerk afgestoken mag worden door de gemeente 

• Het oog van Sint Pieter 

• Het park in Afferden 

• Het park in Maasniel rond de vijver 

• Het pleintje in Kerensheide bij de kerk 

• Het veld 

• Het Veld 

• Heugem 

• Heythuysen 

• Hingen 

• Hoensbroek 

• Hoensbroek centrum en omgeving 

• Hogere leeftijd 

• Holz (3x) 

• Hommert 

• Honden losloop gebieden 

• Honden uitlaat gebied 

• Honden uitlaat gebieden (2x) 

• Honden uitlaat plaatsen 

• Honden uitlaatgebied 

• Honden uitlaatgebieden. 

• Honden uitlaatplekke 

• Hondenlosloopgebieden 

• Hondenuitlaat plaatsen 

• Hondenuitlaatgbieden 

• Hondenuitlaatgebieden (2x) 

• Hondenuitlaatgebieden/parken 

• Hondenuitlaatplaats (2x) 

• Hondenuitlaatplaatsen 

• Hondenuitlaatplekken 

• Hoofdwegen 

• Hoofdwegen (2x) 

• Hoog Anstel 

• Hoogveld 

• Hoogveld-Limbricht 

• Hoogvonderen 

• Hoogvonderen (3x) 

• Hopel 

• Horeca gelegenheden 

• Horn 
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• Hospitaal 

• Hotels 

• Houterend 

• Huegemerveld 

• Huis van de gemeente 

• Huisvesting dieren 

• Huisvesting ouderen 

• Hussenberg Geulle 

• Id. 

• Id. 

• Idem 

• Idem 

• Idem als 1 

• Iedere kern 

• Iedere omgeving met kleine en grote huisdieren 

• Iedere wijk van Maastricht. Zeer zeker Pottenberg! Achterzijde Klokbekerstraat 94 -88 waar 
het een oorlogsgebied is tijdens deze dagen!!! 

• Iets afgelegen 

• Ik denk  dat alle woongebieden waar huisdieren zich bevinden en senioren onwenselijk zijn, 
daarom plekken aanwijzen waar vuurwerk wel kan. Bijv. Schuttersterrein 

• Ik zou het omdraaien en juist vuurwerk ones maken bv op dorpspleinen. 

• In  kindvriendelijke omgeving 

• In 30km zones 

• In alle bewoonde straten 

• In alle straten 

• In alle woonbuurten 

• In alle woonwijken 

• In alle woonwijken! 

• In bebouwde stadsdelen 

• In binnensteden 

• In brandgangen 

• In buitengebieden, buiten de woongebieden 

• In buurt met paarden 

• In buurt v bejaardenhuizen 

• In buurt van klinieken 

• In buurt van ouderen 

• In buurt van sint Pietersberg 

• In buurt van winkelcentra’s 

• In buurt verzorgingshuizen 

• In buurten alleen vuurwerk op centraal plein 

• In buurten waar het merendeel van de burgers na enquete het niet willen 

• In centra van dorpen 

• In centrum 

• In d buurt van dierenweides ed 

• In de bebouwde kom 

• In de bebouwde kom 

• In de bebouwde kom (2x) 

• In de bewoonde wijken 

• In de binnenstad of dorpen 

• In de buitengrbieden 

• In de buurt van andermans eigendom 
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• In de buurt van bejaarden huizen woningen 

• In de buurt van bejaardencentra en zorgcentra 

• In de buurt van bejaardenhuizen 

• In de buurt van bejaardentehuizen 

• In de buurt van de senioren 

• In de buurt van dieren (3x) 

• In de buurt van dieren (3x) 

• In de buurt van dieren (4x) 

• In de buurt van dieren asiels 

• In de buurt van dierenasiels 

• In de buurt van dierenasiels 

• In de buurt van dierenweiden 

• In de buurt van dierenweien 

• In de buurt van een concentratie van dieren 

• In de buurt van geparkeerde auto's 

• In de buurt van horeca 

• In de buurt van huizen 

• In de buurt van jonge kinderen 

• In de buurt van kinderboerderijen en andere dieren plaatsen 

• In de buurt van natuur 

• In de buurt van natuurgebieden (ivm dieren), dierentuinen en asiels 

• In de buurt van oudere mensen 

• In de buurt van ouderen 

• In de buurt van ouderencentra, 

• In de buurt van publieke gebouwen(scholen, zorgplein etc) 

• In de buurt van scholen 

• In de buurt van scholen 

• In de buurt van seniorenwoningen 

• In de buurt van verpleegthuizen 

• In de buurt van verzorgin 

• In de buurt van verzorgingshuizen 

• In de buurt van verzorgingshuizen 

• In de buurt van verzorgingshuizen 

• In de buurt van verzorgingshuizen/ 

• In de buurt van verzorgingstehuizen 

• In de buurt van vijvers en natuurparken 

• In de buurt van weien 

• In de buurt van weien, voor beesten is het geknal verschrikkelijk. 

• In de buurt van zieken- en bejaardenhuizenen 

• In de buurt van zorgtehuizen 

• In de directe buurt van woonhuizen 

• In de dorpen 

• In de gehele gemeente 

• In de hele gemeente 

• In de kernen 

• In de Merhe in het park 

• In de natuur 

• In de natuur, Danikenbos en omgeving 

• In de omgeving van verzorgingstehuizen 

• In de omgeving van verzorgingstehuizen 

• In de parken 
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• In de stad 

• In de stegen in het dorp 

• In de velden/natuurgebieden 

• In de weerd 

• In de wijk 

• In de wijk (2x) 

• In de wijken 

• In de wijken (5x) 

• In de woonerven 

• In de woonwijken 

• In de woonwijken 

• In dorp 

• In dorpscentra 

• In een buurt waar veel ouderen wonen 

• In een dorp, tussen woningen 

• In een open weiland 

• In een weiland ver van het dorp 

• In elk dorp een centrale plaats 

• In elk geval alle wandel en los loop gebieden 

• In elke kern om 24 een show 

• In en om centrum 

• In en op sportvelden 

• In en rond het Winkelcentrum 

• In en rondom bossen 

• In gebieen met veel bejaardenwoningen 

• In het Brook 

• In het centrum 

• In het centrum 

• In het centrum (2x) 

• In het cetrum waar veel mensen zijn 

• In het pad langs ons huis 

• In het veld 

• In het winkelgebied 

• In kern van de dorpen 

• In korte op elkaar staande bebouwing 

• In mijn buurt 

• In mijn straat 

• In nabijheid van natuurgebied(en) 

• In natuurgebieden 

• In natuurgebieden 

• In normale straten in woonwijken 

• In omgeving van Horeca gelegenheden en daar waar veel mensen op de been zijn. 

• In onze buurt 

• In overleg met bewoners die aangeven overlast te hebben 

• In principe hele gemeente 

• In principe overal behalve bijvoorbeeld centralere pleintjes 

• In stiltegebieden 

• In wijken 

• In wijken met veel kindertjes. 

• In wijken waar men kort op mekaar woont 

• In wijken waar oudere wonen 
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• In wijken waar veel ouderen wonen 

• In woon buurten 

• In woonbuurten 

• In woongebieden 

• In woonkernen 

• In woonwijken (2x) 

• In woonwijken (2x) 

• In woonwijken (6x) 

• In woonwijken en ouderencentra 

• In woonwijken met smalle strateb 

• In woonwijken, afteken alleen in buitengebied 

• In/nabij natuur 

• Inde dorpskernen op n plein 

• Indebuurtvandieren 

• Indestrie 

• Indorpskernen 

• Indu 

• Industrie terein 

• Industrie terrein 

• Industrie terrein 

• Industriegebied de meer 

• Industrieterijn ubach overworms 

• Industrieterrein 

• Industrieterrein 

• Industrieterrein (4x) 

• Industrieterrein Ora et Labora 

• Industrieterrein spekholzerheide 

• Industrieterreinen 

• Industrieterreinen 

• Ingber 

• Instellingen 

• Jan van eycstraat 

• Jekerdal 

• Jekerkwartier 

• Jeroenboschstraat 

• Julianastraat 

• Kakert 

• Kakert 

• Kapel in t Zand 

• Kapellaan (2x) 

• Kapellerbos 

• Kasteelpark elsloo 

• Kasteelweide Baarlo o.a. 

• Kastelenbuurt 

• Kazerneplein en omgeving 

• Kempenhof 

• Kemperkoul 

• Kereken en begraafplaatsen 

• Kerensheide 

• Kerensheide (2x) 

• Kerk en winkels in Melick (2x) 
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• Kerk/scholen 

• Kerkdorpen 

• Kerkeböske 

• Kerken 

• Kerken, oude Huizen 

• Kerkeveld 

• Kerkhof 

• Kerkplein 

• Kerkplein (2x) 

• Kerkplein en omgeving Melick (2x) 

• Kerkrade (2x) 

• Kerkrade centrum 

• Kerkrade nabij Hamboskliniek 

• Kerkrade noord 

• Kerkrade oost 

• Kerkrade west 

• Kerkrade west 

• Kerkstraat 

• Kern 

• Kern 

• Kern Beegden 

• Kern echt 

• Kern Egchel 

• Kern Gennep 

• Kern gul 

• Kern Helden 

• Kern Klimmen (2x) 

• Kern Kunrade (2x) 

• Kern nieuw plan Nieuwstadt 

• Kern Nieuwstadt 

• Kern Nuth 

• Kern Ospel 

• Kern Panningen 

• Kern van dorp of stad 

• Kern van dorpen 

• Kern van Heel 

• Kern van het dorp (2x) 

• Kern Voerendaal (2x) 

• Kernen 

• Kernen 

• Kernen Beesel Reuver en offenbeek 

• Kernen dorpen (2x) 

• Kesselskade 

• Keuze door gemeente 

• Kinderboerderij (3x) 

• Kinderboerderij en manege 

• Kinderboerderij en openbare speeltuinten, onderdoorgangen 

• Kinderboerderij, dierenweidjes 

• Kinderboerderijen 

• Kinderrijke buurt 

• Kinderrijke buurt 
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• Kinderrijke buurten 

• Kinderspeelplasts 

• Kleine dorpskernen 

• Klimmen 

• Kluis 

• Kom Eygelshoven 

• Komplete wijken 

• Koningsbosch met buitengebied 

• Koningsplein koningsbosch 

• Kort bij bossen 

• Kort bij een industrieterrein weer geen mensen wonen 

• Kort bij woningen 

• Kort bij woningen 

• Kortbij huizen 

• Koumen 

• Koumen berg 

• Koutenveld 

• Kranenpool 

• Kruispunten 

• Kunrade 

• Laat buurten dit aangeven 

• Laat het ze in de eigen straat doen en er geen andere mee lastig vallen ,want ouders zien zo 
als gewoonlijk niks 

• Laat wijken/buurten dit zelf inbrengen 

• Laco en Mr Damenpark 

• Lagere school 

• Lahrhof 

• Lahrhof 

• Landelijk 

• Landelijke gebied 

• Landgraaf (3x) 

• Landgraaf Geleen. 

• Landweert 

• Landweert (5x) 

• Lange voer 

• Langenberg 

• Langs  de  maas 

• Langs de kesselskade 

• Langs de maas 

• Langs de Maas 

• Langs de Maas (2x) 

• Langs de maas ook met handhaving 

• Langs de Niers. 

• Langs fietspaden 

• Lauradorp 

• Leeuwen (2x) 

• Lege terreinen 

• Lichtenberg 

• Liefs geheel Nieuwstadt 

• Liefst 2 of 3 centrale plekken waar vuurwerk afgestoken mag worden in Maastricht 

• Liefst binnen de bebouwde kom met uitzondering van de aangewezen plekken 
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• Liefst helemaal geen vuurwerk 

• Liefst overal 

• Limbrichterveld 

• Limbrichterveld 

• Lindeboom 

• Lindeplein/ Brikke Oave 

• Locatie born 

• Locatie geleen 

• Locatie sittard 

• Locaties met veel overlast 

• Locht 

• Looiwinkelstraat 

• Losloop gebied 

• Losloopgebied 

• Maak er een top middernacht van met publiek op de kanaalbrug . 

• Maankwartier 

• Maar het zal niet gehandhaaft kunnen worden. Zoals altijd. Blij maken met een dode mus 

• Maas 

• Maasboulevard (2x) 

• Maasbrach haven 

• Maasbrug 

• Maasbrug roermond 

• Maasbruggen 

• Maaskemp weiden 

• Maaslandpark 

• Maasniel 

• Maasniel (2x) 

• Maasoever 

• Maasoevers 

• Maaspark Boschmolenplas 

• Maasplassen 

• Maastricht (2x) 

• Maastricht centrum 

• Maastricht oost 

• Maastricht west 

• Malberg 

• Manege (3x) 

• Maneges 

• Maneges en stallen 

• Maneges waar paarden zijn 

• Maria-Gewanden 

• MARKT 

• Markt (3x) 

• Markt (7x) 

• Markt (9x) 

• Markt ) 

• Markt bij gemeente huis 

• Markt Echt 

• Markt en omgeving 

• Markt eygelshoven 

• Markt Hoensbroek 
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• Markt in Echt 

• Markt in ieder cenrum 

• Markt in Pey 

• Markt kerkrade (2x) 

• Markt Meerssen 

• Markt Panningen 

• Markt posterholt 

• Markt reuver 

• Markt Reuver 

• Markt Sittard 

• Markt tot na de haven 

• Markt vlodrop 

• Markten 

• Marktplein 

• Marktplein 

• Marktplein 

• Marktplein ,uiterwaarden van de Maas 

• Marktplein oud gemeentehuis te Susteren 

• Marktplein susteren 

• Marktpleinen 

• Medische centra 

• Meer controle 

• Meers 

• Meerssen 

• Meerssen 

• Meerssen centrum 

• Meerssen centrum+ bunde 

• Meerssen markt 

• Meezenbroek 

• Megaland 

• Megaland 

• Melick 

• Melick sporthal 

• Mens en Dier beschermen 

• Mensen kinderen 

• Met uitzondering van show gemeente 

• Mfc 

• Middelaar 

• Middelveld 

• Midden in centrum 

• Midden in centrum 

• Midden in de bebouwde kom 

• Midden in een woonwijk 

• Midden in gulpen 

• Midden in wijken 

• Midden in winkelcentrum 

• Midden in woonwijken 

• Mijn buurt (2x) 

• Mijn straat 

• Mijn wijk 

• Mijn woongebied en omgeving 
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• Mijn woonwijk in Helden, "buurt tussen Molenstraat-Baarloseweg- Voetbalvelden 

• Molenberg 

• Molenberg (2x) 

• Molenhoek 

• Molenpark Urmond 

• Molenvaart 

• Mondo Verde 

• Monumentale panden, historisch centrum 

• Mooi vuurwerk 

• Moorveld 

• Mosaïque. Plein 

• Moutheuvel 

• Moutheuvel 

• Moutheuvel 

• MSP 

• Munthervesteplein 

• Na bij gemeentehuis 

• Na overleg met buurtverenigingen 

• Naar Leropperweg  ergens 

• Nabij bejaardentehuizen. 

• Nabij bejaardenwoningen 

• Nabij boerderijen/maneges 

• Nabij boerderijen/maneges etc 

• Nabij bossages 

• Nabij Centrum 

• Nabij de Akzo 

• Nabij de Eghte 

• Nabij dieren locaties 

• Nabij dierenverblijven 

• Nabij Gaia Park 

• Nabij honden uitlaatgebied 

• Nabij landbouwgebieden 

• Nabij maneges. 

• Nabij natuurgebieden 

• Nabij ouderen centra 

• Nabij scholen 

• Nabij School 

• Nabij senioren woningen 

• Nabij senioren woningen 

• Nabij verpleeg-en ziekenhuizen 

• Nabij verzorgings huizen 

• Nabij verzorgingshuis . 

• Nabij verzorgingshuizen en dieren 

• Nabij verzorgingshuizen/bejaardenhuis 

• Nabij Verzorgingstehuis 

• Nabij verzorgingstehuizen 

• Nabij zieken en seniorencomplexen 

• Nabij zieken- en verzorgingslocaties 

• Nabij zieken-/bejaardenhuizen etc. 

• Nabij ziekenhuis 

• Nabij ziekenhuis zorgcentrum 
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• Nabij zorgcentra (waar mensen rust nodig hebben - wel in overleg) 

• Nabij zorgcentra en verpleeghuizen e.d. 

• Nabij zorginstellingen 

• Nabij zorginstellingen 

• Nabijheid van rietdaken 

• Nader te bepalen 

• Namiddagse Driessen 

• Natuur 

• Natuur 

• Natuur (2x) 

• Natuur en parken 

• Natuur gebieden 

• Natuur gebieden 

• Natuur mijden 

• Natuur/ park/ bos 

• Natuurbebied 

• Natuurgebied (2x) 

• Natuurgebied (2x) 

• Natuurgebied (6x) 

• Natuurgebied bij Reindersmeer 

• Natuurgebied. Aan het kanaal 

• Natuurgebied/park 

• Natuurgebieden (12x) 

• Natuurgebieden (14x) 

• Natuurgebieden (27x) 

• Natuurgebieden (manege) 

• Natuurgebieden en bossen 

• Natuurgebieden en parken 

• Natuurgebieden en parken (12x) 

• Natuurgebieden rondom st.pieter 

• Natuurgebieden, bosrijke omgeving 

• Natuurzones 

• Nederland 

• Nergens (2x) 

• Nergens . In buitengebied leven ook dieren en voor milieu waar iedereen t druk over heeft 
(2x) 

• Nergens knal vuurwerk mensen en dieren hebben last van dus waar ik weet het niet 

• Neutraal terein 

• Niet aan de vijver 

• Niet bebouwde kom incl gehuchten 

• Niet bij auto's in de buurt 

• Niet bij dieren in de buurt 

• Niet bij het bos 

• Niet bij mij in de buurt 

• Niet binnen 200 m van dierverblijven 

• Niet in bebouwde kom 

• Niet in bebouwde omgeving 

• Niet in de buurt van bossen 

• Niet in de buurt van dieren 

• Niet in de kernen vd dorpen 

• Niet in de straten van de wijken maar erbuiten 
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• Niet in de wijk zelf, maar bijv. aan de rand van Voerendaal[ voetbalveld] 

• Niet in de woonwijk 

• Niet in het buitengebied ivm veel dieren 

• Niet in nabijheid van woningen 

• Niet in woonwijken 

• Niet op doorgaande wegen 

• Niet op platteland waar dieren in wei staan 

• Niet te dicht bij dieren b.v. asiel 

• Niet tussen huizen 

• Niet zo zeer verbod, maar plekken aanwijzen waar t wel mag en dan streng handhaven 

• Nieuw einde 

• Nieuw Lotbroek 

• Nieuw Lotbroek 

• Nieuwdorp (5x) 

• Nieuwe buurt wijlre 

• Nieuwe markt 

• Nieuwehagen 

• Nieuw-Einde 

• Nieuwenhagen 

• Nieuwenhagen (2x) 

• Nieuwenhagen centraal 

• Nieuwenhagerheide 

• Nieuwenhagerweg 

• Nieuwstadt 

• Noord 

• Noord (tussen flats) 

• Noordsingel grasveld 

• Nvt 

• Nvt 

• O.l. vrouwestraat Ospel 

• O0veral waar mensen wonen 

• Offenbeek 

• Offenbeek 

• Oirlo 

• Oirsbeek berg met natuurpark 

• Om dat het toch gevaarlijk is 

• Om en nabij Cafés en Horecagelegenheden. 

• Om en rond dorps kern en winkels 

• Om twelve uur in centrum. 

• Omdraaien. Alleen afsteken op bepaalde plekken per wijk 

• Omg. verleegklinieken 

• Omgekeerd, een verbod en het aanwijzen van een of meer centrale vuurwerkshows 

• Omgeving Andreashal 

• Omgeving bejaarden- en verzorgingstehuizen 

• Omgeving bejaarden- en zorgcentra 

• Omgeving bejaardentehuis 

• Omgeving bejaardentehuizen 

• Omgeving bejaardenwoningen 

• Omgeving Beukeloord 

• Omgeving dichte bebouwing 

• Omgeving dieren verblijven 
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• Omgeving dierenparkje 

• Omgeving Firenschat en andere bejaardentehuuzen 

• Omgeving flats 

• Omgeving Hambos/Infustrion 

• Omgeving markt Nuth 

• Omgeving ouderenzorg 

• Omgeving station 

• Omgeving station 

• Omgeving stiltegebieden 

• Omgeving van (huis) dieren. Ook bv weides en stallen 

• Omgeving van Gaia-Zoo 

• Omgeving van gezondheidsinstellingen (10x) 

• Omgeving van hotels 

• Omgeving van ouderen en zieken 

• Omgeving van stiltegebieden 

• Omgeving van verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, pleken waar kwetsbare mensen wonen of 
verblijven. 

• Omgeving van woningen 

• Omgeving van zorgcentra 

• Omgeving verpleegtehuizen 

• Omgeving waar veel oudere mensen wonen. 

• Omgeving zieken-/bejaardenhuizen 

• Omgeving ziekenhuis 

• Omgeving ziekenhuis 

• Omgeving ziekenhuis 

• Omgeving ziekenhuis en bejaardenhuizen 

• Omgeving zorgcentra 

• Omgeving zorgtehuis 

• Omliggende dorpen (2x) 

• Omliggende wijken 

• Omringende straten centrum 

• Onder balkons van flats 

• Onder bruggen 

• Onder bruggen zoals bij het kanaal 

• Onder toezicht 

• Ook in het buitengebied 

• Oostsingel van gogh terrein 

• Op 1 centrale plek vuurwerkshow 

• Op aanvraag 

• Op de grens tussen Simpelveld en Bocholtz 

• Op de heide 

• Op de heide een lokatie te Susteren 

• Op de kamp 

• Op de Kamp 

• Op de kamp (4x) 

• Op de knip 

• Op de knip dit zijn woonerven met grasvelden welke dan benut worden om kleine vuurtjes te 
maken voor verbranden o.a. vuurwerkverpakkingen 

• Op de maan 

• Op de markt 

• Op de markt (2x) 
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• OP DE OUDE BRUG 

• Op de schwienswei. 

• Op de sportcomplexxen in ieder dorp 

• Op de st pietersberg ivm bange honden 

• Op de Vos 

• Op den Toren 

• Op doorgaande wegen 

• Op doorgaande wegen 

• Op doorgaande wegen (bijvoorbeeld de heerbaan in Heel) 

• Op een centrale locatie 

• Op één centrale plek aan de rand van de gemeente 

• Op een groot plein 

• Op grote pleinen 

• Op industrieterreinen 

• Op parkeerplaatsen buiten de dorpskernen 

• Op plaatsen waar meer ouderen wonen. Ambachtskwartier. 

• Op straat 

• Op straat en stoepen 

• Op straten 

• Op ubachsberg 

• Open gebieden, bijv veld 

• Open plekken 

• Open plekken/velden. 

• Open ruimten en terreinen 

• Open veld 

• Open veld (2x) 

• Open veld, wei 

• Open velden 

• Open velden tussen de  verschillende dorpen 

• Open weilanden de natuur 

• Openbaar terrein 

• Openbare  gebouwen 

• Openbare buitengebieden 

• Openbare gebouwen 

• Openbare gebouwen (2x) 

• Openbare parkeerplaatsen 

• Openbare publieksplaatsen/handbalveldje/speeltuinen 

• Openbare ruimte en natuurgebieden 

• Openbare ruimtes 

• Openbare straten 

• Openbare straten in te smalle woonwijken 

• Openbare velden 

• Openbare weg 

• Openbare wegen, voor schrikreacties te voorkomem met alle nare gevolgen nadien... 

• Ophoven (2x) 

• Opletten waar je het doet. 

• Opvangcentra voor (huisdieren)dieren 

• Opvangplekken voor dieren 

• Osen 

• Ospeldijk 

• Oud Caberg 
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• Oud Geleen 

• Oud Geleen 

• Oud gemeente plein 

• Oud gemeenteplein 

• Oud politiebureau 

• Oud rodastadion 

• Oud stein 

• Oud Stein 

• Oude hopel 

• Oudere verblijven, zoals verzorgingshuizen 

• Ouderen stadskern 

• Ouderen wijk 

• Ouderen wijken 

• Ouderen woning 

• Ouderen woningen 

• Ouderen woningen 

• Ouderen woningen 

• Ouderen woonplaatsen 

• Ouderen zorg instanties 

• Ouderencentrum 

• Ouderenhuizen 

• Ouderenwoningen 

• Oud-Stein (op de parkeerplaats naast de St. Martinuskerk 

• Outlet 

• Overal (22x) 

• Overal (2x) 

• Overal (2x) 

• Overal behalve bij dorpspleinen 

• Overal behalve binnenstad 

• Overal behalve plekken waar voldoende ruimte is bijvoorbeeld pleinen 

• Overal behalve voor het raadhuis 

• Overal behalve winkelstraten 

• Overal behoudens de centrale vuurwerkplekken 

• Overal binnen de bebouwde kom 

• Overal eigenlijk 

• Overal in  de hele gemeente 

• Overal in de gemeente. 

• Overal in gemeente Heerlen 

• Overal muv markt 

• Overal on de wijken 

• Overal tussen de huizen 

• Overal verboden 

• Overal vuurwerkvrij muv een plek per wijk 

• Overal waar  mensen en  dieren wonen 

• Overal waar dieren zijn (bijv. parken, kinderboerderijen etc) 

• Overal waar een gevaar kan ontstaan door neerkomende vuurwerk 

• Overal waar het brandgevaarlijk is 

• Overal waar huizen liggen 

• Overal waar huizen staan 

• Overal waar in een straal van 50 meter huizen staan. 

• Overal waar mesnen wonen 
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• Overal waar veel groen is 

• Overal waar woningen staan. 

• Overal!!!!! 

• Overal, alleen op bepaalde plaatsen wel afsteken. 

• Overal, gehele gemeente 

• Overal. 1 centrale plek voor afsteken 

• Overhoven 

• Overige buitengebied 

• Overige natuurgebieden 

• Overige wijken 

• Overige woonwijken 

• Paardenmaneges 

• Pad naast huis 

• Pagepark 

• Pakeerplaats tennisveld 

• Pancratiusplein 

• Park (3x) 

• Park (3x) 

• Park (5x) 

• Park , ivm uitlaat gebied honden 

• Park en de laan 

• Park in Afferden 

• Park in de mehre 

• Park in het centrum 

• Park Panningen 

• Park st servaas 

• Park/vijvers 

• Parkeergebieden 

• Parkeerpkaats Sylvia 

• Parkeerplaats AH 

• Parkeerplaats bij Haslou 

• Parkeerplaats bij Hornbach 

• Parkeerplaats bij voetbalveld 

• Parkeerplaats centrum 

• Parkeerplaats gemeentehuis (2x) 

• Parkeerplaats gemeentehuis/steinerbos 

• Parkeerplaats industriegebied 

• Parkeerplaats jan linders 

• Parkeerplaats Makado 

• Parkeerplaats Rimburgerweg tegenover natuurbegraafplaats. 

• Parkeerplaats Roerdomp en Jo Gerris Hal (incl skatebaan) 

• Parkeerplaats tussen Grote Kerk en Gemeentehuis in. 

• Parkeerplaats voetbalterrein 

• Parkeerplaatsen 

• Parkeerplaatsen (2x) 

• Parkeerplaatsen (2x) 

• Parkeerplaatsen, ook bij die plekken bij woningen. 

• Parkeerplekken 

• Parkeerterrein bij Rocca klimhal 

• Parkeerterrein Glanerbrook 

• Parkeerterrein te Wittem 
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• Parken (4x) 

• Parken (4x) 

• Parken (5x) 

• Parken e.d. 

• Parken en groenplekken/stroken in de Gemeente (samenklontering van respectloze jeugd is 
hier het gevolg van) 

• Parken en natuurgebied met dierenleven 

• Parken en speeltuinen 

• Parken, honden uitlaat gebieden 

• Parken/natuur/dierrijke ge beden 

• Parken/natuurgebieden nabij woonwijken 

• Parkheide 

• Parkheide (2x) 

• Parking Doorvaart 

• Parkstad 

• Parkstad 

• Parkvijver Voerendaal 

• Per buurt een pleintje oid 

• Per kern een gebied aanwijzen waar het wél mag!!! 

• Pey 

• Pey 

• Picamara 

• Picamare 

• Picardie 

• Pietersberg (2x) 

• Pinkpop terrein (2x) 

• Plaatsen waar bejaarde mensen wonen 

• Plaatsen waar dieren verblijven 

• Plaatsen waar mensen geen laten hebben van vuurwerk 

• Platz 

• PLEIN 92,OP DE GRIEND 

• Plein bij oud gemeentehuis maasbree 

• Plein dorp 

• Plein in de kern 

• Plein voormalige bib Mariaveld 

• Pleinen (3x) 

• Pleinen binnen de bebouwde kom 

• Pleinen en binnenplaatsen 

• Pleinen in centrum 

• Pleinen in kernen 

• Plek in de dorpen 

• Plek in de wijken 

• Plek in het centrum 

• Plekken met veel dieren 

• Plekken waar dieren zijn, zoals kinderboerderijeb, stadspark etc... 

• Plekken waar dieren zitten 

• Plekken waar voor ouderen wonen 

• Plekken waar zich grote problemen hebben voorgedaan 

• Plekken waar zich veel dieren bevinden 

• Politiebureau 

• Postweg schutterij Prins Hendrik 
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• Prkeerplaats 

• Promenade 

• Raadhuisplein (2x) 

• Rand bunder bos, buurt oost? 

• Rand gemeente 

• Rand natuurgebieden 

• Rand van centrum 

• Randgebied 

• Randwijck 

• Recreatiegebied, speeltuin 

• Reuver 

• Rijksweg 

• Ring om centrum 

• Risico gebieden 

• Roda stadion 

• Rodastadion 

• Roermond 

• Roermond 

• Roermond oost 

• Roerzicht 

• Roerzuid (2x) 

• Rolduc 

• Rolduckerveld 

• Rolduckerveld (2x) 

• Rond bej.huizen 

• Rond bejaarde huis 

• Rond bejaarden en kind voorzieningen 

• Rond bejaardencentra 

• Rond bejaardenhuizen 

• Rond bejaardenhuizen 

• Rond bejaardenhuizen of locaties waar ouderen wonen 

• Rond Bejaardentehuizen/ziekenhuizen 

• Rond bejaardenwoningen en -voorzieningen 

• Rond Bosscherhof 

• Rond de kerk 

• Rond de lange vlieter 

• Rond de winkels 

• Rond dieren asiel 

• Rond dierenverblijven 

• Rond gaiazoo 

• Rond gebieden met meer dieren 

• Rond hekeleweg 

• Rond het Breerparkje 

• Rond het ziekenhuis en verzorgingstehuizen 

• Rond hondenuitlaatgebieden 

• Rond horeca-zaken 

• Rond instellingen 

• Rond om buurt Sophianum 

• Rond om de kerk tijdens de kerkdienst 

• Rond om het Brook 

• Rond om ziekenhuis 
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• Rond openbare gebouwen 

• Rond ouderen locaties 

• Rond ouderencentra 

• Rond ouderencentrum 

• Rond plekken waar dieren gehouden worden of zijn. 

• Rond scholen 

• Rond station 

• Rond verzorging te huis 

• Rond verzorgingshuizen 

• Rond verzorgingshuizen (2x) 

• Rond verzorgingshuizen, hospice , ziekenhuis 

• Rond verzorgingstehuizen 

• Rond verzorgingstehuizen (2x) 

• Rond winkel gebieden 

• Rond winkelcentra 

• Rond winkelcentra/winkels 

• Rond winkelcentrums 

• Rond woningen voor ouderen 

• Rond woonzorgcomplexen 

• Rond ziekenhuis 

• Rond ziekenhuis en verzorgingstehuizen diereopvanglocatie en dierparken 

• Rond zorgcentra 

• Rond zorgcentra 

• Rond zorginstellingen (5x) 

• Rond zorg-verpleeg-zieken-huizen 

• Rondom  GaiaZOO 

• Rondom (basis)scholen 

• Rondom (basis)scholen 

• Rondom ‘T Brook en vijvers 

• Rondom adelante hoensbroek 

• Rondom Akkerwinde 

• Rondom bejaaden/ verzorgingstehuizen/ -woningen 

• Rondom bejaardehuis 

• Rondom bejaardencentra en woningen voor ouderen. 

• Rondom bejaardenhuizen 

• Rondom bejaardenhuizen 

• Rondom bejaardentehuizen 

• Rondom bejaardenvoorzieningen 

• Rondom bejaardenwoningen 

• Rondom bejaardenwoningen 

• Rondom bos gebied 

• Rondom bossen 

• Rondom bossen 

• Rondom brandgevoelige plaatsen (bos) 

• Rondom centra met dieren 

• Rondom daneker bos 

• Rondom de Kerk in Melick 

• Rondom de singels 

• Rondom de Tramhalte 

• Rondom de uitgaansgelegenheden 

• Rondom de verzorgingshuizen 
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• Rondom de vijver in Bergen 

• Rondom de vijvers 

• Rondom dieren 

• Rondom dieren/kinderboerderij/stallen/maneges 

• Rondom dierenasiel 

• Rondom dierentuinen, kinderboerderijen, kennels e.d. 

• Rondom dierenverblijven 

• Rondom en in de natuur 

• Rondom gem. monumenten 

• Rondom het centrum 

• Rondom Heuvelstraat 

• Rondom hof van limburg 

• Rondom hondenuitlaatgebieden 

• Rondom hondenuitlaatplaatsen 

• Rondom kerk 

• Rondom kerken 

• Rondom manage 

• Rondom medische verblijfsinstellingen 

• Rondom natuur gebeieden 

• Rondom natuurgebieden 

• Rondom natuurgebieden 

• Rondom Norbertushof 

• Rondom openbare gelegenheden 

• Rondom oudere/ seniore 

• Rondom ouderen 

• Rondom ouderen centra 

• Rondom ouderencentra 

• Rondom ouderzorgwoningen 

• Rondom parken 

• Rondom parken 

• Rondom plaatsen waar veel ouderen wonen 

• Rondom plekken waar dieren buiten zijn (afstand tot dieren) 

• Rondom scholen 

• Rondom scholen 

• Rondom school 

• Rondom school (2x) 

• Rondom school Maasbree 

• Rondom senioren complex 

• Rondom senioren woningen 

• Rondom senioren woningen etc 

• Rondom seniorenhuisvesting 

• Rondom seniorenwoningen 

• Rondom seniorenwoningen 

• Rondom singels 

• Rondom speeltuin 

• Rondom Vastrada 

• Rondom verpleeghuizen 

• Rondom verzorging/verpleeg huizen 

• Rondom verzorgings centra 

• Rondom verzorgingsappartementen 

• Rondom verzorgingscentra 
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• Rondom verzorgingshuis 

• Rondom verzorgingshuis (2x) 

• Rondom verzorgingshuizen en woningen van ouderen 

• Rondom verzorgingshuzen 

• Rondom verzorgingstehuizen 

• Rondom verzorgingstehuizen e.d. 

• Rondom voorzieningen zoals huisarts, winkel, apotheek 

• Rondom water 

• Rondom winkel centrum 

• Rondom winkelcentrum 

• Rondom winkels 

• Rondom winkels 

• Rondom wozoco Maasbree 

• Rondom ZH en verzorgingshuis 

• Rondom ziekenhuis 

• Rondom ziekenhuis (2x) 

• Rondom ziekenhuizen 

• Rondom ziekenhuizen 

• Rondom zorg en dier instellingen 

• Rondom zorg/verpleeghuizen 

• Rondom zorgappartementen Broekstraat 

• Rondom zorgcentra (2x) 

• Rondom zorgcentra (2x) 

• Rondom zorgcentrum 

• Rondom zorghuizen 

• Rondom zorginstellingen 

• Roosteren 

• Rotheid Geelenplein 

• Rothem 

• Rötscherweg, Spaans kentje, heigank,hereweg 

• Roverskamp 

• Rozengaard 

• Rrondom verpleeghuizen 

• Ruim rondom zorgcentra’s 

• Rusthuizen 

• Rusthuizen (bejaardenhuizen) 

• Rustige buurten. Bejaardenhuizen 

• Rustige wijken met veel ouderen en/of gehandicapten 

• Schaesberg (3x) 

• Schaesberg centraal 

• Schaesbergerveld 

• Schaesbergerveld en Meezenbroek 

• Schearsberg 

• Schilberg 

• Schilberg 

• Schilderslaan 

• Schinveldse bossen 

• Scholen ( schoolplein) 

• Scholen (10x) 

• Scholen (5x) 

• Scholen (8x) 
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• Scholen (ivm brandgevaar) 

• Scholen en bejaardenhuizen 

• Scholen en verzorgingshuizen 

• Scholen en winkels 

• Scholen/speeltuinen 

• School 

• School (2x) 

• School pleinen 

• Schoolgebieden 

• Schoolplein Maaslandcentrum 

• Schoolpleinen 

• Schoolpleinen en omgeving 

• Schootsveld 

• Schootsvelden 

• Schouwburg Heerlen 

• Schuttershof 

• Schutterspark (4x) 

• Schuttersveld 

• Senior en woningen 

• Senioren complexen 

• Senioren flatten 

• Senioren verblijven 

• Senioren woningen 

• Senioren woningen (2x) 

• Seniorenomgevingen 

• Seniorenwijken 

• Seniorenwoning 

• Seniorenwoningen 

• Seniorenwoningen 

• Sint Pieter 

• Sint Pieter (2x) 

• Sint Pietersberg (3x) 

• Sint Pietersberg. Wel kijkers maar geen vuurwerk 

• Sint Ursulahof Kessel 

• Sintpietersberg 

• Sittard-Oost 

• Sluishoek 

• Smalle sraten 

• Smalle straat 

• Smalle straten (2x) 

• Smalle straten in woonwijken 

• Smalle, drukbewoonde straten 

• Snijdersberg Geulle 

• Sowieso rondom openbare plaatsen zoals winkelcentra en kerken 

• Speelplaatsen jonge kinderen 

• Speeltuin 

• Speeltuin 

• Speeltuin Melick (2x) 

• Speeltuin omgevingen 

• Speeltuinen 

• Speeltuinen (3x) 
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• Speeltuinen (6x) 

• Speeltuinen en kerkeveldplein 

• Speeltuinen honden uitlaatplekken 

• Speeltuinen/scholen 

• Speeltuinen/speelgelegenheid 

• Speeltuintjes (2x) 

• Speeltuintjes (3x) 

• Spekholzerheide 

• Sphinx 

• Spoor 

• Spoor. 

• Spoorwegtunnels 

• Sporthal 

• Sportpark (4x) 

• Sportpark de Haemen 

• Sportpark lindenheuvel 

• Sportpark Malberg 

• Sportpark molenhoek 

• Sportpark plan zuid 

• Sportpark susteren 

• Sportpark WEST 

• Sportplaats 

• Sportveld 

• Sportveld Bergen 

• Sportvelden (3x) 

• Sportvelden (3x) 

• Spuitjes 

• St pietersberg 

• St Pietersberg 

• ST Pietersberg 

• ST PIETERSBERG 

• St pietersberg en omgeving fort /natuurgebieden. 

• St. Anna 

• St. Anna Heel 

• St. Anna terrein 

• St. Jozef 

• St. Pieter 

• St.Annapark langs Noordsingel 

• St.pieter 

• Stad 

• Stad 

• Stad roermond 

• Stadbroek 

• Stadcentra 

• Stadcentrums 

• Stadion 

• Stadion gebied 

• Stadscentra 

• Stadscentrum 

• Stadscentrum (2x) 

• Stadskern waar herrieschoppers zitten 
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• Stadspark 

• Stadspark (2x) 

• Stadspark Sittard 

• Stadsrand 

• Stadtspark 

• Stanna 

• Station 

• Station (2x) 

• Station Kerktade 

• Stationgebied 

• Stations 

• Steenberg 

• Steinerbos 

• Steinerbos (2x) 

• Ster terrijn 

• Stevenweerterweg 

• Stilte gebieden 

• Stilte gebieden 

• Stiltegebieden 

• Stiltegebieden (4x) 

• Straal van 100 m winkelcentra 

• Straal van een kilometer rond verzorgings-, rust-, en ziekenhuizen 

• Straat waar ik woon 

• Straat/stoep 

• Straten 

• Straten (2x) 

• Straten (7x) 

• Straten in de buurt van bos en wandelroutes hond 

• Straten met bebouwing 

• Straten/wijken met veel jonge kinderen 

• Strijthagen 

• Supermarkt omgeving 

• Supermarkten 

• Susteren 

• Susteren 

• Swalmen 

• Swalmen helemaal 

• T hele dorp 

• 't Thaal 

• Tankstation 

• Tegelarijveld (2x) 

• Tegen t natuurgebied aan 

• Tehuizen 

• TEN MINSTE DE WOONWIJKEN 

• Terrein instellingen/ scholen 

• Terrein KVC Oranje 

• Terrein servaas en st. anna 

• Terrein voetbalveld 

• Terstraten 

• Tervoorst 

• Terweijerweg 
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• Terwinselen 

• Terwinselen 

• Terworm 

• Tijdens oud en nieuw een aantal plekken aanwijzen waar gezamenlijk vuurwerk kan worden 
afgestoken 

• Totaal verbod (2x) 

• Treebeek 

• Treebeek (2x) 

• Trintelen-Eys 

• Tuin 

• Tuin bij Kasteel 

• Tunnel  heidestraat 

• Tunnels 

• Tunnels en overkappingen 

• Tussen bomen 

• Tussen de bebouwing 

• Tussen de flats 

• Tussen de huizen 

• Tussen de huizen (4x) 

• Tussen de huizen en op straat 

• Tussen de spoorbrug en Wilhelminabrug 

• Tussen de woonerven 

• Tussen hoge flats 

• Tussen huizen 

• Tussen huizen in 

• Tussen Sittard en Munstergeleen 

• Tussen urmond en maasband langs de maas 

• Ubach over worms 

• Ubach over worms 

• Ubach over Worms 

• Uit de buurt van kleine kinderen blijven 

• Uitgaansgelegenheden 

• Uitlaat gebieden voor dieren 

• Uitlaat hond 

• Uitlaatgebieden 

• Uitlaatgebieden in het dorp 

• Uitlaatgebieden voor de honden. 

• Uitlaatgebieden voor honden 

• Uitlaatgedeelte lang de dorpen voor de honden potterveldje 

• Uitlaatplekken voor de honden 

• Uitlaatzones voor dieren 

• Ulestraten 

• Ulestraten 

• Ulestraten (2x) 

• UoW centraal 

• Urmond 

• Urmond 

• Vb bij voetbalvelden ( liggen vaak wat geisoleerd) 

• Veel bejaarden wonen 

• Veerpont Berg aan de Maas 

• Veeteelt gebieden 
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• Veld (2x) 

• Velden 

• Velden 

• Velden bij de brandweerkazerne 

• Veltum 

• Veltum (2x) 

• Venray (2x) 

• Ver van de bewoonde wereld 

• Ver van woongebieden 

• Ver weg van dierenverblijven 

• Verbieden in woonwijken 

• Verbieden tussen de huizen 

• Verbindingswegen 

• Verblijfplaatsen dieren als kinderboerderijen 

• Verblijven met veel dieren 

• Verkeersaders 

• Verpleeg en zorg tehuizen 

• Verpleeghuizen 

• Verpleeghuizen (4x) 

• Verzorg en ziekenhuizen 

• Verzorg huizen 

• Verzorg tehuizen 

• Verzorging en verpleeghuizen (2x) 

• Verzorgings huizen 

• Verzorgings huizen 

• Verzorgings tehuizen in kerkrade 

• Verzorgings- verpleeghuizen 

• Verzorgings/bejaardenhuis/ziekenhuis 

• Verzorgingscentra 

• Verzorgingscentra (2x) 

• Verzorgingscomplexen 

• Verzorgingsgebied ouderen 

• Verzorgingshuis (2x) 

• Verzorgingshuis Maasduinenstaete 

• Verzorgingshuizen (4x) 

• Verzorgingshuizen (9x) 

• Verzorgingshuizen e.d 

• Verzorgingshuizen, hospice, overal waar zieke en oude mensen verzorgd worden 

• Verzorgingstehuis (2x) 

• Verzorgingstehuis (2x) 

• Verzorgingstehuizen (3x) 

• Verzorgingstehuizen (7x) 

• Verzorgingstehuizen (houd rekening met demeterenden) 

• Verzorginsinstellingen 

• Verzorginsteguizen 

• Verzorginstehuizen 

• Vijver 

• Vijver steinerbos 

• Vijverdal (ik weet niet of psychiatrische patiënten goed tegen de knallen kunnen, ze hebben 
vanuit de toren wel mooi uitzicht op de stad 

• Vijverlaan Rond Vijverpark 
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• Vijverpark (5x) 

• Vijverpark (6x) 

• Villapark 

• Vincent van gogh 

• Vincent van Gogh instituut 

• Vink 

• Visvijver 

• Vitesse terreinen 

• Vlakwater (2x) 

• Vlekkenkamp / exdell 

• Vlodrop oude sportpark 

• Voetbal tennis omgeving 

• Voetbal terrein 

• Voetbal terrein 

• Voetbalclub Berg aan de Maas 

• Voetbalterijn 

• Voetbalterm terein 

• Voetbalterrein 

• Voetbalterrein susteren 

• Voetbalterreinen 

• Voetbalveld 

• Voetbalveld (2x) 

• Voetbalveld (4x) 

• Voetbalveld de ster 

• Voetbalveld Klimmen 

• Voetbalveld Ubachsberg 

• Voetbalvelden 

• Voetbalvelden (2x) 

• Voetbalvelden in de wijk 

• Voetbalvereniging evv 

• Voetgangersgebieden 

• Voetgangerszones 

• Vogelbuurt 

• Voldoende afstand tot de wijken 

• Volgelzangk weg 

• Volledige gemeente (2x) 

• Voor cafe’s 

• Voor het gemeentehuis 

• Vooral bij bejaardenhuizen bij bos gebieden denk aan de oudere mensen en dieren 

• Voorstad 

• Voorterstraat afgebroken flats 

• Vrangendael 

• Vrangendael, kemperkoul, broeksittard, stadbroek 

• Vrieheide 

• Vrieheide 

• Vrijdhof 

• Vrijthof 

• VRIJTHOF 

• Vrijthof 

• Vrijthof (2x) 

• Vrijveld 
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• Vrijwillig aangegeven zones 

• Vroenhof 

• Vuurwerkshow door gemeente 

• Waar absoluut geen woningen liggen 

• Waar bejaarden wonen 

• Waar Brandgefahr, Dieren gevaar 

• Waar de afgelopen 3 jaar de meeste overlast is geconstateerd. 

• Waar de bewoningsdichtheid het grootst is 

• Waar de meeste overlast wordt ervaren 

• Waar dicht bebouwd is om gevaar te verkleinen 

• Waar dieren gehouden worden 

• Waar dieren Staan 

• Waar dieren zijn (2x) 

• Waar dieren zijn (2x) 

• Waar dieren zijn (kinderboerderij) 

• Waar dieren zitten b.v. dierenhotel of manege 

• Waar er ruimte genoeg is 

• Waar geen huizen in de buurt staan. 

• Waar geklaagd wordt (2x) 

• Waar gevaar dreigt voor omgeving 

• Waar gewonden zijn geweest door viurwerk 

• Waar het te dicht bevolkt is 

• Waar het vuur gemaakt wordt voor sint Maarten 

• Waar huizen kort op mekaar staan . 

• Waar huizen staan 

• Waar meerdere dieren bij elkaar zijn 

• Waar mens en dier er geen last van hebben 

• Waar mensen dicht op een wonen 

• Waar mensen wonen 

• Waar oudere wonen 

• Waar ouderen gevestigd zijn 

• Waar ouderen wonen (2x) 

• Waar ouderen wonen (4x) 

• Waar ouderen woonachtig zijn 

• Waar paarden in de wei staan 

• Waar scholen in de buurt zijn 

• Waar senioren wonen 

• Waar vee loopt 

• Waar veel auto’s staan 

• Waar veel auto's geparkeerd staan 

• Waar veel dieren aanwezig zijn 

• Waar veel dieren aanwezig zijn zoals kinderboerderijen 

• Waar veel dieren gehouden worden 

• Waar veel dieren leven 

• Waar veel dieren zijn 

• Waar veel dieren zijn (4x) 

• Waar veel dieren zijn en wilde dieren buitengebieden 

• Waar veel huisdieren zijn 

• Waar veel huisdieren zitten 

• Waar veel huizen kort op elkaar staan 

• Waar veel kinderen spelen. 
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• Waar veel mensen bij elkaar wonen 

• Waar veel mensen wonen 

• Waar veel onrust is door bijvoorbeeld jeugd 

• Waar veel oudere mensen wonen (2x) 

• Waar veel oudere wonen 

• Waar veel oudere wonen 

• Waar veel ouderen  wonen 

• Waar veel ouderen mensen wonen 

• Waar veel ouderen wonen 

• Waar veel ouderen wonen 

• Waar veel ouderen wonen bv klein Gulpen 

• Waar veel ouderen zijn 

• Waar veel verkeer komt 

• Waar veel vogels overnachten 

• Waar veel wilde dieren zijn oa buitengebieden 

• Waar veer ouderen wonen, bij de kerk en in de limpenshof 

• Waar weinig mensen wonen 

• Waar woningen zijn 

• Waarheen verkeer komt 

• Waat zo min mogelijk mensen wonen 

• Wagenstraat 

• Wahlwiller 

• Wahlwiller 

• Wandel en hondenlosloopgebieden 

• Wandelgebied 

• Wandelgebied wolfhagen 

• Wandelgebieden (2x) 

• Wandelgebieden direct bij het dorp voir mn huisdieren 

• Wandelgebieden voor huisdieren 

• Wandelgebieden, zoals parken 

• Waterval 

• Waubach 

• Waubach (3x) 

• Weg bij flat 

• Wegen 

• Weiden en boerderijen 

• Weiland (2x) 

• Weiland tegenover Ringweg. Daar worden veel honden uitgelaten 

• Weilanden tussen Urmond en Meers 

• Welten (2x) 

• Welten /Benzenrade 

• Wessem 

• Wessem haven 

• Wieck 

• Wijck 

• Wijk 

• Wijk 

• Wijk Douve weien-caumerveld 

• Wijk Exdel en wijk aan de Beukuk 

• Wijk met veel honden, zoals broekhovenplan 

• Wijk waar ik woon 
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• Wijk waar veel lederen wonen 

• Wijken (3x) 

• Wijken (3x) 

• Wijken aan rand van natuurgebieden 

• Wijken die grenzen aan natuurgebieden 

• Wijken grenzend aan centrum 

• Wijken grenzend aan de binnenstad 

• Wijken met kleine kinderen 

• Wijken met ouderenwoningen 

• Wijken met veel honden 

• Wijken met veel kinderen 

• Wijken rond het centrum 

• Wijken rondom het centrum 

• Wijken waar veel overlast is en agressiviteit naar hulpdiensten (9x) 

• Wijken waar veel senioren wonen 

• Wijken waar vooral ouderen wonen 

• Wilhelmina brug 

• Wilhelminapleen 

• Wilhelminaplein 

• Wilhelminastraat 

• Winkeicentrums 

• Winkel 

• Winkel centra en omgeving 

• Winkel centrum 

• Winkel gebied 

• Winkel gebieden 

• Winkel gebieden (2x) 

• Winkelcentra (14x) 

• Winkelcentra (5x) 

• Winkelcentra (9x) 

• Winkelcentra en binnenstad 

• Winkelcentra/supermarkten 

• Winkelcentrum (2x) 

• Winkelcentrum (5x) 

• Winkelcentrum (5x) 

• Winkelcentrum Brukske 

• Winkelcentrum Heksenberg 

• Winkelcentrum stein 

• Winkelcentrum Veltum 

• Winkelcentrums 

• Winkelervan 

• Winkelgebied 

• Winkelgebied (3x) 

• Winkelgebied (4x) 

• Winkelgebieden (2x) 

• Winkelgebieden (2x) 

• Winkelpassage 

• Winkels 

• Winkels (3x) 

• Winkelstraat (2x) 

• Winkelstraat... 
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• Winkelstraten (2x) 

• Winkelstraten (4x) 

• Winkelstraten (5x) 

• Winkelzones 

• Winterbedding Maas 

• Wioonwijken 

• Wittem 

• Wittevrouwenveld 

• WML-Plas 

• Woon en leefomgeving van heel Heerlen 

• Woon gebied 

• Woon gebieden 

• Woon wijken 

• Woonblokken 

• Woonboulevard 

• Woonbuurten 

• Woonbuurten (3x) 

• Woonbuurten (5x) 

• Wooncomplexen met ouderen 

• Woonerf 

• Woonerf (2x) 

• Woonerf de Maar 

• Woonerven 

• Woonerven 

• Woonerven (7x) 

• Woongebied (6x) 

• Woongebied Roggel 

• Woongebieden 

• Woongebieden (18x) 

• Woongebieden kort bij elkaar woonende 

• Woongebieden met veel bomen (2x) 

• Woongebieden stad of dorp 

• Woongebieden. Geef enkele gebieden vrij waar er geen overlast veroorzaakt wordt voor mens 
en dier. 

• Woonkern 

• Woonkern 

• Woonkern echt 

• Woonkern Maria hoop 

• Woonkern Susteren 

• WOONKERNEN 

• Woonkernen 

• Woonkernen (6x) 

• Woonnbuurten 

• Woonstraten 

• Woonstraten (2x) 

• Woonstraten in alle kernen 

• Woon-verblijfsgebieden 

• Woonwagenkamp 

• Woonwijk (14x) 

• Woonwijk (2x) 

• Woonwijk centrum stein 
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• Woonwijk Eikske 

• Woonwijk Heksenberg 

• Woonwijk Herten 

• Woonwijk kerensheide 

• Woonwijk op de vaard 

• Woonwijk Op de vos 

• WOONWIJKEN 

• Woonwijken (13x) 

• Woonwijken (197x) 

• WOONWIJKEN (2x) 

• Woonwijken (42x) 

• Woonwijken bij scholen en speeltuinen 

• Woonwijken buitengebieden 

• Woonwijken buitengebieden zorgcentra dierenverblijven 

• Woonwijken en recreatiegebieden 

• Woonwijken in het algemeen (2x) 

• Woonwijken in Linne, alleen op marktplein afsteken 

• Woonwijken met veel huisdieren en kinderen 

• Woonwijken met veel kinderen 

• Woonwijken met veel woningen 

• Woonwijken muv. ontsluitingswegen 

• Woonwijken rondom de Heide 

• Woonwijken, dus overal waar bewoners in onmiddelijke nabijheid wonen. 

• Woonwijken, natuurgebieden en rondom bedrijven met dieren 

• Woonwijken. 

• Woonwijken..... vuurwerk op een aantal pleinen laten plaatsvinden maar niet in woonwijken. 

• Woonwijkene 

• Woonwijkwn 

• Wyck 

• Ysselsteyn 

• Zeer bebouwde woonwijken 

• Zeker buiten woongebieden 

• Zeker centrum, behalve publieke show. 

• Zeker de buitenwijken. Daar moeten de honden uit en leven ook veel andere dieren buiten. 

• Zeker op Litscherveldweg 

• Zeswege 

• Zeswegen 

• Zeswegen 

• Zie 1 

• Zie 1 

• Zie toelichting 

• Zie toelichting (3x) 

• Zieken- en bejaarden instellingen 

• Zieken- en bejaardenhuizen 

• Zieken- verzorgingsomgevingen 

• Ziekenheuizen 

• Ziekenhuis (10x) 

• Ziekenhuis (11x) 

• Ziekenhuis (3x) 

• Ziekenhuis en verzorgingshuis 

• Ziekenhuis i 
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• Ziekenhuis, verpleeghuizen 

• Ziekenhuis/verpleeghuizen 

• Ziekenhuis/verzorgingstehuis enz. 

• Ziekenhuizen (2x) 

• Ziekenhuizen (4x) 

• Ziekenhuizen (5x) 

• Ziekenhuizen e.d. (2x) 

• Ziekenhuizen en Zorghuizen 

• Ziekenhuizen verzorgingshuizen 

• Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen etc 

• Zij straten 

• ZO VER MOGENLIJK VERWIJDERD VAN HUIS DIEREN EN WONINGEN 

• Zone 1 km rondom Maasuinen Staet 

• Zone rondom woningen voor seniorenn 

• Zones met dichte bebouwing 

• Zones waar honden worden uitgelaten 

• Zorg huizen 

• Zorgaanbieders 

• Zorgcentra (3x) 

• Zorgcentra (8x) 

• Zorgcentra's 

• Zorgcentrum 

• Zorgcentrum 

• Zorgcentrum klein gulpen 

• Zorgcentrums 

• Zorginstellingen (3x) 

• Zorginstellingen (4x) 

• Zorglocaties 

• Zorgpatios 

• Zuid 

• Zuyderland Sittard 

• Zwembad 
 

 

7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Toelichting 
• 1 afsteekmoment centraal in de gemeente 

• A. Omdat bijna heel Gulpen-Wittem in de natuur ligt: overal.  
B. Omdat vuurwerk veel giftige stoffen bevat: overal. 

• Afhankelijk van de belanghebbenden in een zone. 

• Al geheel verbod. 

• Algeheel verbod 

• Algeheel verbod op consumentenvuurwerk heeft mijn voorkeur. 

• Alle bewoonde gebieden .De diverse dorpspleinen of parkeerplaatsen bij voetbalvelden komen 
daarvoor in aanmerking 
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• Alle buitengebieden en stilteplekken 

• Alle buitengebieden, m.n. die bij natuurgebieden zoals natura 2000 gebieden. 

• Alle gebieden waar geen georganiseerd vuurwerk is als vuurwerkvrije zone aanwijzen 

• Alle plekken binnen en buiten de dorpskernen behalve de aangewezen locaties. 

• Alle straten vuurwerkverbod, alleen op de marktpleinen in alle dorpen van de gemeente mag 
afgestoken worden of een vuurwerkshow georganiseerd worden. 

• Alleen als er door ALLE omwonenden en inwoners behoefte aan is. 

• Alleen centraal afstreken vuurwerk, rest verbieden 

• Alleen op voldoende afstand van hebouwen 

• Alles vrijwerkvrije zone maken, en dan juist afsteekzones benoemen. Dan is afval en gevaar 
geconcentreerd, kunnen kinderen en honden doorslapen, 

• Als er dan toch vuurwerk afgestoken mag worden, dan ergens centraal in de buurt waar geen 
mensen wonen. 

• Als slechts een bepaalde wijk zou worden vrijgesteld dan verplaatst zich de ellende naar 
andere wijken, waar ook mensen last hebben. 

• Ben bang dat waar dan ook overlast zal zijn..... 

• Ben voor algeheel verbod 

• Beperk afsteken vuurwerk tot enkele (centrum) gebieden in de gemeente 

• Beter gewoon op een centrale plek zoals de Markt Kerkrade of Markt Eygelshoven. Liefhebbers 
kunnen dan daarnaartoe. 

• Bij bruggen o a autoweg Roderlandbaan.waaf ze altijd vuurwerk naar beneden gooien. 

• Bij diegenen of op die plekken waar de weerstand / overlast het hoogst is. 

• Bij flat en portiekwoningen breng je met het opslaan van legasl vuurwerk ook andere in 
gevaar. Er kan op korte afstand een te grote opeenstappeling van vuurwerk opgeslagen zijn. 
Met alle gevaren van dien ook voor anderen 
Heb zelf al gezien hoeveel vuurwerrk in de flatjes keizerstraat koningstraat is afgestoken. Daar 
hoeft masr iets te gebeuren voor het afsteekmoment van 12 uur als het nog opgeslagen ligt in 
de woningen waardoor zou complete flatblok in btand staat en niemand die weet dat er 
vuurwerk ligt opgeslagen.  
In portiekflats of flatgebouwen is de kans op een en stapeling van meerdere opslagplaatsen 
groter maar ook de kans op gevasr en schade voor anderen.  
Als je zelf thuis vuurwerk opslaat is vooral voor jezelf probleem als je niet goed opslaat of er 
gebeurt ongeluk.  
Bij geclusterde woningbouw n 
Lopen ook mensen risico die er helemaal niets mee van doen  hebben. 

• Bijv bij woningen met stro dakbedekking. 

• Bijv. Rijkweg, jos kleijnenlaan, spaubeeklaan, henri hermanslaan  en oranje laan 

• Binnen bebouwde kom sowieso 

• Buiten bebouwde kom 

• Buiten de stad daar waar weinig hinder veroorzaakt word voor zover mogelijk. Er dient dan 
ook op gehandhaafd te worden. 

• Buitengebieden nabij natuur. 

• Centrum wordt vaak omarmd als levendig gebied. Ook hier zou het afsteken van vuurwerk wel 
onder toezicht moeten gebeuren - wellicht in overleg met de horecagelegenheden die vaak 
met nieuwjaar besloten feesten organiseren 

• Controle op afgestoken vuurwerk is niet mogelijk. Dus geen zones, gewoon, afschaffen. 

• Daar waar de mensen en dieren evt. de meeste overlast ervaren. 

• Daar waar er nagenoeg geen last isĺ 

• Daar waar het gros van de mensen zich uitspreken voor een vuurwerkvrije zone.  Denk aan de 
buurtwhattsappgroepen bij onraad. 

• Daar waar mens en dier wonen en recreëren 
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• Daar waar veel mensen bij elkaar wonen 
I.v.m. gevaar. 

• Dan is de overlast en alle schade voorbij 

• Dan kun je een vuurwerkshow geven op de sportvelden. net als met koningsdag 

• Dan raakt mijn hond niet overstuur en komen  er geen paarden, tweeën en andere dieren om 
(althans tot minimum beperkt) 

• Dat moeten mensen met kennis bepalen 

• Dat word dmv wijkraden vanzelf bekend, welke gebieden zich het beste daarvoor lenen. 

• Dat ze maar in het buitengebied afsteken ipv tussen de huizen. Ze duwen zelfs de rioolputten 
vol. 

• De arme vogels, eekhoorns en andere dieren kunnen geen kant op. Denk daar maar eens aan! 

• De eerste twee opties vooral overdag, zodat mensen hun hond kunnen uitlaten zonder 
vuurwerk in de buurt. 

• De hele gemeente 

• De hele gemeente als vuurwerkvrije zone graag 

• De hele gemeente vuurwerkvrij. En dan om 0:00 een vuurwerkshow op de markt in Reuver, 
Offenbeek en Beesel. 

• De juiste locatie  dient door de gemeente en specialisten op dat gebied bepaald te worden. 

• De vraag moet natuurlijk andersom zijn!  En natuurlijk ga ik ook uit van een algeheel verbod! 
Maar als er dan ergens vuurwerk afgestoken moet worden, mag dat op industrie-terreinen 
zijn. 

• Dit geldt wat mij betreft met name voor het KNALvuurwerk 

• Dit is een taak van gemeente/politie 

• Dit is niet door mij te bepalen. 

• Dit is onmogelijk aan  te geven, voor de een is het centrum een optie terwijl de ander het 
helemaal niet wilt. De een vindt zijn wijk belangrijk terwijl de ander het probleem ervan niet 
ziet. 

• Dit moet per gebied bekeken worden, niet daar waar een manege, veestallen etc. Zijn gelegen 

• Dit omdat wij met kinderen en dieren zitten in het bovenstaande gebeid die afgelopen 
jaarwisseling doodsbang waren voor het vuurwerk 

• Dit zijn een drietal locaties waar vuurwerk en met name het onjuist omgaan met vuurwerk 
veel schade kan aanrichten. Hoewel een vuurwerkshow op het Lindeplein of in het Vijverpark 
goed tot zijn recht zou komen is het op deze plek lastig om te handhaven wat en hoe er door 
consumenten wordt afgestoken. Veel onopvallende plekken waar men vandalisme kan plegen 
met vuurwerk, door deze locatie aan te wijzen als vuurwerkvrije zone denk ik dat het 
gemakkelijk te handhaven is dat hier geen vreemde zaken gebeuren. 

• Doe dat in overleg met verzorgingsinstanties zoals Sevagram 

• Draai het om en geef aan waar wel vuurwerk mag worden afgestoken onder begeleiding c.q 
toezicht. 

• Een centraal punt 

• Een centrale vuurwerkshow per gemeente of dorpskern 

• Eigenlijk alle buitengebied van de gemeente Stein. 

• Eigenlijk ben ik meer voor een vuurwerk zone die aangewezen wordt. omgeving Roda stadion 
zou een goeie zijn. 

• Enkel op 1. centrale plek, professioneel en geregeld door de gemeente in samenwerking met 
buurtvereningingen 

• Er is hier buitengebied genoeg om het af te steken. Dat hoeft niet per se in de bebouwde 
omgeving. 

• Er word al een paar dagen voor oud en nieuw vuurwerk afgestoken. Tis geen siervuurwerk 
maar het maakt het geluid van een bom. Niet fijn voor de honden. 

• Er zijn beslist nog meer plaatsen waar mens, dier en natuur geen hinder heeft. 
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• Er zouden plekken moeten komen waar men alleen vuurwerk mag afsteken. Bijv. Op het 
parkeerterrein van een voetbalveld. 

• Er zullen altijd mensen en dieren last van hebben. 

• Eventueel vuurwerk op centrale plek aan de rand van de gemeente onder toezicht 
brandweer/politie 

• Ga buiten de kernen van woonwijken vuurwerk afsteken. Daar goede begeleiding bijzetten 

• Geef de handhaving als taak aan de buurt 

• Geef horeca er een taak in. Tevens een toe ziende oog 

• Geeft in ieder geval minder overlast tussen de bebouwing 

• Geen (2x) 

• Geen enkel dier vind t fijn. Als je hoorde de onrust bij de vogels. Niet normaal 

• Geen enkele, dat is ook beter te handhaven, als alternatief een lasershow, is niet zo schadelijk 

• Geen idee, wel in goed overleg met bewoners 

• Geen specifieke locaties, maar open plaatsen met weinig (kwetsbare) inwoners zodat overlast 
voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt blijft 

• Geen vuurwerk in onze gemeente 

• Geen vuurwerk meer in Peel & Maas! 

• Geen vuurwerk, dan is deze vraag niet van toepassing 

• Geen vuurwerk. 

• Geen vuurwerkvrije zones, maar vuurwerkzones. 
Enkel afsteken toestaan in de daarvoor toegewezen vuurwerkzones. 

• Gevaarlijk ivm auto's,huizen en kinderen 

• Gewoon algeheel verbod dan hoef je ook vuurwerkzones in te stellen 

• Gewoon geheel verbieden is beter voor mens en Dier! 

• Gewoon verbieden 

• Handhaving kan nu eenmaal niet echt, zomaar overal. MAAR daar waar wel, dan gewoon goed 
verbaliseren, zonder waarschuwen. 

• Heb geen idee, denk dat iedereen wel een grasveldje zou willen waar wel afgeschoten mag 
worden per wijk en verder nergens. Dat zou een geweldige verbetering zijn en kan men toch 
normaal vuurwerk blijven afsteken. 

• Heel veel last van de jeugd die al weken van tevoren tussen Bunde en Geulle bij de maas 
vuurwerkbommen aflaten. 

• Hele gemeente vuurwerkvrij gebied 

• Helemaal vuurwerkvrij 

• Het helpt toch niet, er zijn altijd van die maloten die zich nergens aan houden, voor hun 
bestaan geen wetten 

• Het is aan de gemeente om te bepalen waar de vuurvrije zones moeten komen . 

• Het is niet zozeer het vuurwerk als wel de knallen die er door de dag heen zijn. Elk jaar is hier, 
in de straat achter ons, iemand die s middags al extreem harde knallen maakt met carbid. Dit is 
heel ver te horen. Het gebied waar het stil moet zijn moet dus heel erg groot zijn wil het enig 
effect hebben voor mens en dier. Daarnaast is het toch ook helemaal de omgedraaide wereld 
als ik moet vluchten naar een zone waar het stil is...dat de knallers maar naar een gebied gaan 
waar ze mogen knallen. 

• Het is zeer storend, dat er tijdens de Sylvesterloop langs de kanten vuurwerk wordt 
afgestoken. 

• Het liefst op een plek vuurwerk afsteken dan hoef ik geen zone aan te wijzen. 
Zou ook niet weten welke zone. 

• Hier hebben de mens en dier het meeste last vuurwerk 

• Hier zal serieus over nagedacht moeten worden 

• Hiervoor heb ik onvoldoende overzicht van de locaties 

• Hondenpension moet rustig zijn 
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• Iedereen moet boodschappen kunnen doen zonder dat het vuurwerk je om de oren vliegt. 
Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. 

• Ik ben hier geweest, erg gevaarlijk, iedereen doet maar wat. 
Het is wel een geweldige plek om over de stad te kijken. 

• Ik ben voorstander van een centrale plek in de gemeente bv Draf en renbaan 

• Ik denk daarbij aan die gebieden waar het meeste vuurwerk wordt afgestoken. Daar is 
mogelijk de behoefte aan vuurwerk het grootst. 

• Ik denk dat de gemeente zelf het beste kan bepalen welke zone(s) ze in kunnen en willen 
stellen. 

• Ik ga geen zone aangeven om zelf van de overlast af te zijn en er anderen mee opzadelen 

• Ik heb aangegeven tegenstander te zijn van het afsteken van vuurwerk. Dus vuurwerkvrije 
zone aan de rand van Brunssum 

• Ik hen geen concrete suggesties. Maar mijn voorkeur zijn locaties waar veel ouderen wonen 
bijvoorbeeld Bösdael en locaties waar veel honden worden uitgelaten. Maar wat mij betreft 
,met name verbod voor knalvuurwerk 

• Ik wil een algemeen vuurwerkverbod.    Overal. 

• Ik wil geen vuurwerkvrije zones, ik wil een een totaalverbod op het afsteken van alle soorten 
vuurwerk 

• Ik woon in Wolder, daar zijn veel velden. Daar wandelen al veel mensen met honden die bang 
zijn voor vuurwerk. Doordat daar niet snel politie komt is daar veel overlast van. In de periode 
tussen Sinterklaas en nu zijn er +-13 honden van schrik weg gerend. De jongeren gaat er ook 
erg makkelijk mee om.. ze trekke zich er niks van aan en steken gezellig verder vuurwerk af 

• Ik zou de vuurwerkshows laten doorgaan op een centraal plein, vb de markt in geleen, of 
gardens, of glanerbrook, dit word dan door de gemeente geregeld en mensen mogen zelf geen 
vuurwerk meer afsteken, andersom in andere landen hebben ze vuurwerkshows die 
mileuvriendelijk zijn-> duurzaam vuurwerk daar pleit ik voor 

• Ik zou eerder kiezen voor vuurwerkzones (per dorp 1), dan weet ook iedereen dat daar 
vuurwerk te verwachten is en zal handhaving denk ik makkelijker zijn 

• Ik zou ervoor kiezen om zones aan te wijzen waar wél vuurwerk afgestoken mag worden 

• Ik zou in iedere kern een plein aangeven waar het wel mag. Voor de rest een verbod. 

• Ik zou me omdraaien en plekken aanwijzen waar het wel mag. 

• Ik zou per dorpskern een plek maken waar het wél mag. De rest is dan vuurwerkvrije zone. 
Prima voor gezondheid en rust van dier en mens. 

• Ik zou vuurwerkafsteekplaatsen /zones aanwijzen, verder verboden 

• In buitenwijken wordt de rotzooi minder snel opgeruimd, blijft langer liggen. 

• In buurten waar verzorg en verpleeghuizen, kleinschalig wonen en asiel en dierenpension 
gehuisvest worden zou het heel wat onrust wegnemen. Kwetsbare doelgroepen zijn het 
meeste de dupe. 

• In de wijk den verbod dus afsteken op rustige plekken bijvoorbeeld in het veld is prima 

• In elke kern een centrale afsteekplaats 

• In het centrum vindt het uitgaansleven plaats. Daar kan vuurwerk afgestoken worden. Alles 
buiten centrum verbieden. Zo kunnen mensen zelf kiezen. 

• In ieder geval buiten de woongebieden 

• In iedere gemeente zou dan een vuurwerkvrije zone mogen komen. Denk hierbij aan parkjes, 
druk bezochte wegen, etc. 

• In kapellaan liggen Hambos kliniek, Kapelhof, Engerhof. Moeder (92 jaar) woont in aanleun-
woning en is volgens haar zeggen heel angstig geweest!!! Dit zal voor menige bewoonster in 
genoemde tehuizen zeer waarschijnlijk niet anders geweest zijn. Derhalve ook suggestie 2. 

• In mijn eigen woonomgeving maar dat wil iedereen natuurlijk behalve de gebruikers 

• In plaats van vuurwerkvrije gebieden: gebieden aanwijzen waar het wél mag. Bijvoorbeeld 
pleintjes, wat meer afgelegen straten etc (dus geen straten waar je doorheen moet om ergens 
te komen) 
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• In woonwijken en dierentuin vindt ik het veel te gevaarlijk. 
Vooral met dat iligale vuurwerk 

• In zo'n dicht bevolkt gebied is er altijd wel overlast is het niet voor mensen maar dan altijd och 
voor (huis)dieren 

• Is moeilijk te zeggen, je wil ook andere mensen niet belasten. 

• Is niet te handhaven en is niet de oplossing. 

• Je mag alleen in je eigen achtertuin afsteken, of op een toegestane plek (al het per se 
toegestaan blijft) 

• Keuze niet mogelijk: geen gebied in gedachten waar het wél kan 

• Laat iedereen naar publieke zone komen en geef daar vuurwerkshow 

• Laat vuurwerk buiten de wijk afsteken 

• Liefst vuurwerk aan eind of buiten rand van 't dorp afsteken 

• Liever nergens 

• Liever niet alleen de zones maar een geheel verbod 

• M.u.v. drie aangewezen locaties in de centra van Born, Geleen en Sittard 

• Meerdere plekken in de stad aanwijzen 

• Meest kwetsbare groepen 

• Men moet aan de burgers vragen welke  gebieden vrij moeten zijn van vuurwerk. zo kunnen ze 
makkelijke bepalen waar het wel nodig is en waar niet. 

• Men weet niet waar men mee bezig is, staan in de straat tegenover elkaar vuurwerk af te 
steken met de voorraad op straat. 

• Met sint Maarten worden grote vuren gemaakt, op plaatsen waar omwonenden geen last 
hebben. Dat zou met vuurwerk ook kunnen. 

• Mijn 1e keuze blijft een algeheel verbod voor consumentenvuurwerk en wel een publieke 
vuurwerkshow. 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 december dag in dag uit 
jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 

• Mijn voorkeur gaat uit naar een geheel verbod op afsteken van vuurwerk 

• Moeilijk aan te geven, want wat ik een geschikte plek zou vinden daar wonen wellicht mensen 
in de buurt die vuurwerk ook als overlast ervaren. 

• Moeilijk aan te geven, wat mij betreft wordt de hele stad een vuurwerkvrije zone 

• Moeilijk te zeggen. Zou niet weten waar iemand geen last heeft van vuurwerk. Dieren zijn er 
ook overal. 

• Moet wel te handhaven zijn, anders heeft het geen zin 

• Niet in de straten . 

• Of meerdere locaties gecontroleerd vuurwerk 

• Omdat ik niet weet wat de mogelijkheden zijn 

• Omgeving van (bejaarden-)appartmenten 

• Op de pleinen en parken ,griend bv plaatsen waar het wel mag. 

• Op een centrale plaats één vuurwerkshow. 

• Op Gen Hoes omdat deze wijk een netwerk van smalle straten en laag gelegen huizen betreft. 
Fungeert als klankkast, en wegren mogelijkheden zijn legio. Vuurerk wordt te dicht op de 
huizen afgestoken, overal ligt rotzooi en de jeugd viert er hoogtij tijdens, voor en na die dag. 

• Overal 

• Overal behalve publieke vuurwerkshow 

• Overal rond om ons hoor je geknal al dagen vtv. Je wordt bang  van die harde knallen. Zijn net 
bommen.  Elk jaar weer is niet leuk.meer 

• Overal verbieden 

• Overal verbod 
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• Overal vuurwerk vrije zones. een centrale plaats aanwijzen en afzetten. hier handhavers politie 
neerzetten en controleren welk vuurwerk mee gebracht wordt. 
inbeslagname van illegaal vuurwerk. en ter plekke boetes uitschrijven wie zo iets meeneemt. 

• Overal, alleen siervuurwerk op een door de Gemeente te bepalen plaats. Dit kunnen eventueel 
ook twee of drie locaties zijn. Dit om iedereen in de gelegenheid te stellen om deze 
gezamelijke en openbare vuurwerkshow te kunnen zien.Ook zou Roermond TV hier een live 
uitzending van kunnen maken. 

• Overal, alleen vuurwerk rondom Vijverpark. Centrale plaats. 

• Overal. 

• Parken vijvers liggen ook net zo voor de hand, dus blijven over industrieterreinen en agrarische 
gebieden. 

• Plaatsen waar honden uitgelaten worden. 

• Plek waar omwonenden en dieren geen hinder hoeven te ondervinden. 

• Qua gebied heb ik geen suggesties, in elk gebied zou eerst gekeken moeten worden naar 
plekken waar dan wel vuurwerk afgestoken mag worden op een veilige manier 

• Rond om bejaardehuizen maar misschien vinden die mensen het wel heel mooi om te zien. 

• Rustig 

• Scholen. Discussie groep. Dialoog met politie en jongeren. Gevolgen etc 

• Schoolgaande jeugd loopt voor en na schooltijd alleen maar te knallen. Hinden zijn hierdoor al 
drie weken van tevoren gestresst. Vaak zijn dit zulke harde knallen. Dier en mens schrikken 
zich dood 

• Senioren, verzorgings, opvang plaatsen. 

• Sowieso gebieden waar veel vogels zitten. Sommige wijken grenzen aan groen c.q. parken.   
En met name volksbuurten, omdat juist daar veel vuurwerk op onveilige wijze in huis wordt 
opgeslagen en wordt afgestoken (heb gezins en jeugdhulpverlening gedaan en ben jarenlang in 
allerlei soorten wijken gekomen en was vaak in shock! 

• Stel op een industrie terrein een gebied in waar 's avonds niemand is en laat de jeugd daar 
vuurwerk afschieten. Waarom mag er zelfs in het buitengebied op oudjaarsdag niet meer met 
karbit gesschoten worden? 

• Suggesties indien er geen vuurwerkverbod komt. 

• Tevens zou ik een "Gelukkig Nieuwjaar Buurtjes" Veeg-campagne starten. Gezamelijk tegen de 
middag op 1 januari de straat schoon vegen werkt tevens verbindend. 

• Totaalverbod 

• UitZondering de drie centrale pleinen 

• Vanaf dit schoolplein wordt vanaf oktober heel veel vuurwerk afgestoken. Omdat op de een of 
andere manier geluiden heel erg door galmen in deze buurt schrik je vaak heel erg! Vuurwerk 
is zo gehaald vanuit de overkant van de Maas en bovendien is het "eenvoudige" vuurwerk 
reeds lang van te voren te koop in supermarkten. Je ziet de jeugd al heel vroeg b.v. in de Aldi 
dit vuurwerk kopen. Zo krijgen ze de smaak weer te pakken en via België en Duitsland wordt 
het zwaardere werk aangeschaft! Handhaving.....vergeet het maar! 

• Veel ouderen hebben last van vuurwerk. Dieren zijn over get algemeen bang voor vuurwerk. 
Vernielingen aan scholen en wie ruimt de rommel op? 

• Ver buiten de bebouwde kom !!! 

• Verzorgingshuizen etc benoemen zou ik alleen doen iom bewoners. Zij genieten misschien we 
juist van het vuurwerk en kunnen niet naar een andere plek om te gaan kijken.  wel streng 
handhaven buiten de tijden zodat ze veilig naar buiten kunnen 

• Voor mij en mijn hond helemaal geen vuurwerk 

• Voor totaal verbod 

• Vooral De Holz en Rolduc 

• Vooral omgeving Ailberdtuslaan/Hertogenlaan 
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• Vooral ook in nieuwstadt want buiten de rotzooi die we nu hebben met de bestratingen 
enzo...valt Nieuwstadt nogal vaak overal buiten...vroeger hadden we stadsrechten nu zijn we 
maar een tussendorpje 

• Vuurwerk aan de rand van de stad. 

• Vuurwerk afsteken op centrale plaats. bv grote openbare velden zoals voetbalveld ed. , wel 
onder toezicht. 

• Vuurwerk als het dan moet, alleen op een plein 

• Vuurwerk bezorgd te veel overlast. 

• Vuurwerk rij op plekken waar mensen en dieren leven, dus industrieterreinen zouden een 
goede plek zijn 

• Vuurwerk show per kern instellen 

• Vuurwerkvrij zone(s) zijn lastig aan te geven omdat er altijd wel overlast is. Als je de kernen 
vermijdt dan hebben de mensen erbuiten last.. Vervieden is de enige oplsiing.. Instellen 
vuurwerkshow centraal is top. 

• Waarom geen centrale plek...bv vanaf de maas...trouwens..vuurwerk van André Rieu hoeft ook 
niet. 

• Wat mij betreft de hele gemeente 

• Wat mij betreft komt er een verbod in de hele gemeente. 

• Wellicht kijken naar de plekken waar de meeste overlast is? 

• Wijken zoals Daalhof die aan de rand van het centrum liggen. Hier komt heel veel vuurwerk op 
af omdat er hier een groot veld ligt, waar men kan doen en laten wat hij wil. En plekken waar 
veel dieren wonen en komen. Zoals paarden en ander vee maar ook bij losloopgebieden en 
dergelijke. 

• Wijs in elke regio gedooggebieden aan, bv landschapspark, leeg parkeerterrein bij fortuna, 
veldjes of parkeerplekken die niet in de buurt van huizen zijn 

• Wonend in de Begijnenhof buurt is het erg vervelend wanneer er vuurwerk wordt afgestoken. 
Daar er vele hofjes zijn, is de geluidsoverlast nog erger dan ergens anders daar het geluid 
weerkaatst aan alle kanten. Hier moet een eind aan komen. Huisdieren zijn niet te houden en 
mensen ervaren ook veel overlast. 

• Worden verl honden uitgelaten 

• X 

• Ze kunnen vuurwerk afsteken op braakliggende industrieterreinen. 

• Zeker overal waar ouderen wonen 

• Zelfs in natuurgebieden wordt heel wat afgeknald. Dieren en vogels schrikken zich soms zelfs 
dood. Voorkeur voor siervuurwerk centraal.  
En verbod voor knalvuurwerk voor kids. 

• Zie antwoord vraag 7 

• Zie eerdere opmerkingen. In het buitengebied zijn het vooral de dieren die lijden onder het 
vuurwerk. Paarden, vossen, reeën, vogels.... 

• Zie eerdere toelichtingen. 

• Zie punt 7 

• Zodat we zonder angst boodschappen kunnen doen 

• Zolang ze zich beter houden aan de tijden waarop het mag, hoeven van mij geen vrije zones. 

• Zonder te handhaven heeft dit geen zin 

• Zoveel mogelijk de hele gemeente vuurwervrij 

• Zoveel mogelijk; bv alleen toestaan in zeer specifieke gebiedenen en dat combineren met veel 
handhaving. 
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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.) 
 

Andere manier, namelijk: 
• (middelbare) scholen 

• Aandacht op scholen 

• Aangeven waar het wel mag en op alle andere plaatsen niet 

• Aangeven waar het WEL mag. 

• Acties via overheid 

• Algeheel verbod (3x) 

• Algemeen verbod . Anders Is handhaving niet  mogelijk 

• Alle bewoners via een brief informeren. Adres gegevens zijn zo voorhanden bij de gemeente 
toch? 

• Alle bovenstaande 

• Alle denkbare manieren 

• Alleen door de gemeente afgestoken vuurwerk. Verder niets (10x) 

• Alleen door overheid op een centrale plaats 

• Bericht aan alle bewoners vanuit de gemeente 

• Bij de dokters 

• Bij de verkooplocaties 

• Bij de verkooppunten 

• Bij de verkoper van vuurwerk een folder oid meegeven (2x) 

• Bij de verkopers de gemeenteinfo bijvoegen 

• Bij Supermarkten met flyers 

• Bij verkooppunten (2x) 

• Brief aan alle bewoners 

• Brief aan bewoners 

• Brief aan huis 

• Brief aan huis! 

• Brief in bus bij alle bewonders 

• Brief in bus van betreffende wijken/ 

• Brief in de bus (2x) 

• Brief per adres 

• Brief per huis 

• Brief van de gemeente (2x) 

• Briefpost 

• Brieven gemeente door hele stad 

• Brieven sturen naar iedereen met info 

• Brievenbus post, tevens benoemde concequenties 

• Brochures, flyers, dmv brieven van de gemeente 

• Burger informeren via de gebruikelijke kanalen via 

• Buurtapp 

• Buurtapp /flyer 

• Buurtopbouwwerk 

• Dagbladen op de voorpagina 

• De gehele gemeente als vuurwerkvrije zone bestempelen 
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• De regels zo makkelijk mogelijk maken. Bijvoorbeeld: "alleen in het centrum". Wazige regels 
kun je niet afdwingen. 

• Deur aan deur 

• Deur aan deur folder (2x) 

• Deur aan deur folders 

• Dm 

• Door 1duidelijke vuurwerkzone vast the stellen 

• Dorps overleg 

• DORPSRADEN 

• Duidelijke algemene afspraken maken, gewoon geen vuurwerk bij dieren,bejaarde en 
zoekehuizen. In heel nederland, dus niet elke stad zn eigen regels. 

• Een bord waar het wel mag ! 

• Een brief aan de bewoners van de gemeente met de locaties van de vuurwerkvrije zones. 

• Een hui aan huis flyer 

• Elke manier van aandacht is prima! 

• Facebook (2x) 

• Facebook enz. 

• Facebook Instagram 

• FB 

• Fb of buurtapp 

• Flyer 

• Flyer huis aan huis 

• Flyers (2x) 

• Flyers huis aan huis (2x) 

• Flyers in betreffende buurten 

• Flyers in brievenbus (2x) 

• Flyers in de brievenbus 

• Flyers laten verstrekken bij de aankoop van vuurwerk 

• Folder (2x) 

• Folder aan huis 

• Folder bij h-a-h-blad 

• Folder bij ieder huisadres 

• Folder bij vuurwerk als t afgehaald wordt in winkel 

• Folder huis aan huis 

• Folder huis aan huis. Wat de regels zijn in het dorp 

• Folders bij de verkooppunten 

• Folders bij ieder huishouden ingooien 

• Folders deur aan deur 

• Folders huis aan huis 

• Folders in de brievenbus bij iedereen 

• Geadresseerd huis aan huis 

• Geadresseerde brief aan de inwoners van de gemeente. Er vanuit gaan dat de iedereen social 
media of kranten leest is niet voldoende 

• Geadresseerde brief aan huis 

• Geen 

• Geen ik wil een totaalverbod voor alle vuurwerk 

• Geen vuur werk 

• Geen vuurwerk (2x) 

• Geen vuurwerk meer 

• Geen zone,s 

• Geen zones 
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• Geheel verbieden 

• Gemeente-site 

• Gemeentekrant 

• Gemeentelijk blad 

• Gemeentelijke nieuwsbladen 

• Gewoon in 1 keer afschaffen 

• Gewoon verbieden 

• Goed handhaven enorme straffen opleggen ook aan 10 jarige en ouder 

• Groepen die fanatiek voor zijn opzoeken en met hen in gesprek gaan 

• H.a.h. flyer (herhaald) 

• Handhavers aanwezig laten zijn 

• Handhaving (3x) 

• Heel concreet zijn, dus lokale verbodsborden 

• Hele gemeente vuurwekvrij 

• Helemaal geen vuurwerkvrije zones, algeheel verbod. 

• HELPT NIET !! 

• Huis aan bericht 

• Huis aan huis (8x) 

• Huis aan huis blad 

• Huis aan huis brief (2x) 

• Huis aan Huis brief 

• Huis aan huis brieven 

• Huis aan huis drukwerk 

• Huis aan huis flyer 

• Huis aan huis folder (5x) 

• Huis aan huis folder met alleen over vuurwerk 

• Huis aan huis folders (2x) 

• Huis aan huis gemeenteblad 

• Huis aan huis info 

• Huis aan huis mededeling 

• Huis aan huis weekblad in je brievenbus 

• Huis aan huisbladen 

• Huis-aan-huis-flyer 

• Huis-aan-huis-folder met plattegronden. 

• Huis-aan-huis-informatie o.b.v. een raadsbesluit 

• Huisbladen 

• Ieder adres in de gemeente persoonlijk aanschrijven 

• Iedereen aanschrijven. Rest via SM 

• In de brievenbus 

• In de verkoopcentra 

• In ieder huis een folder dat er een algeheel vuurwerk verbod is 

• In supermarkten  pamfletten uitdelen 

• In winkels en in plaatselijke krant 

• Indien hele gemeente behalve marktplein vuurwerkverbod hebben is dit eenvoudiger en 
eenduidiger te communiceren 

• Influencers en bij sportevenementen zoals ijshockey 

• Info in de brievenbus 

• Info via post 

• Informatie Op scholen 

• Informeren met een brief 

• Internet 
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• Internet. 

• Is niet nodig geheel vuurwerk verbod (2x) 

• Kabelkrant 

• Landelijk totaal verbod op consumenten vuurwerk 

• Lokale tv 

• Losse Folder huis aan huis 

• Media en TV 

• N v t 

• Nederweert 24 

• Niet toestaan 

• Nieuws tv 

• Nieuwsbrief en TV 

• Omroep P&M 

• Op de site van de gemeente. 

• Op scholen 

• Op scholen en op werk beter informeren over gevaar afsteken vuurwerk en uitleg over 
overlast en milieu vervuiling 

• OR6 

• Per brief op elk huisadres 

• Per brief. Persoonlijk aan de bewoners van de staat. 

• Per post 

• Per post doorgeven. En straffen erbij vermelden. 

• Persoonlijk bericht aan inwoners 

• Persoonlijke post vd gemeente bij mensen in de brievenbus 

• Plattegrond van gemeente waar wel 

• Plattegronden zijn ok, maar niet zoals hierboven vermeld in de STAD hangen, want we hebben 
hier geen stad 

• Politie persoonlijk naar de tempel 

• Post 

• Post/brief 

• Promotie teams 

• Raamposters op alle scholen 

• Reclamespotjes met website waar de gebieden op staan 

• Regelement laten lezen voor ze iets mogen kopen en laten ondertekenen. Zodat er hogere 
boetes aan vast gelegd kunnen worden als ze de mist in gaan. 

• Roerdalen nieuwsblaqd 

• Scholen (5x) 

• Scholen, verenigingen 

• School (2x) 

• SCHOOL!! 

• Sociale Media 

• Soort verkeersborden. 

• Tv (2x) 

• V2ia reclame weekblad 

• Verbod 

• Verkooppunten 

• Verkooppunten verwijzen naar centrale website 

• Verlenen van een vergunning om vuurwerk te mogen afsteken op aan gegeven plekken 

• Verspreiden via post 

• Via alle mogelijke media 

• Via borden bij zone waar vuurwerk mag worden afgestoken. Standaard alles vuurwerkvrij. 
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• Via brief aan de bewoners van vuurwerkvrije zones. 

• Via de gemeente (2x) 

• Via de lokale TV-Landgraaf. 

• Via een brief aan elke inwoner 

• Via een campagne die opgestart zou moeten worden. Borden langs de weg, L1, kranten, huis 
aan huis brieven. 

• Via een flyer in de gebieden en in de omgeving daarvan 

• Via flyer in de bus 

• Via flyers huis an huis 

• Via Hallo! 

• Via informatiekrant aan alle bewoners 

• Via Omroep P&M 

• Via scholen 

• Via scholen voortgezet onderwijs 

• Via sms 

• Via wettelijke maatregelen. vrijblijvend komt er niets van terecht. 

• Via wijkbladen 

• Via,de post 

• Voorbeelden stellen bij handhaving met filkse straffen 

• Voorlichting bij scholen en verkooppunten 

• Voorlichting geven op met name de scholen 

• Voorlichting op scholen 

• Voorlichtingscampagne op scholen door slachtoffers i.m. 

• Vroeg genoeg er in de wijken over informeren huis aan huis 

• Vuurwerkverbod 

• Waarom zou ik naar zo'n vuurwerkvrije zone moeten gaan. Indien mijn woning niet in zo'n 
vuurwerkvrije zone staat? Zinloze oplossingen van stein die op niks uitlopen. 

• Website gemeente (2x) 

• Weekbladen huis aan huis 

• Wekelijks blad 

• Wetgeving 

• Wettelijk regelen 

• WIJKRAAD 

• Ze houden zich hier niet aan, knallen even goed 

• Zie 7.1 (3x) 

• Zie onder 

• Zie vorige vraag 
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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.) 
 

Toelichting 
• Alleen communiceren via alle media in brunssum 

Geen vuurwerk 

• Artikel in lokale krant? Krijg deze al ruim een jaar niet meer (de Via) 

• Borden bij bebouwde kommen, binnenkomst gemeente 

• Borden in verschillende talen!! 

• Borden ruim van te voren ophangen. 

• Deze enquête wordt wel erg naar Vuurwerkvrije zones toegeschreven...….. 

• Diegene die nu vuurwerk afsteekt in november, de hele maand december en in januari heeft 
lak aan een vuurwerkvrije zone. Een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk en dus met 
prioriteit ook géén verkoop van vuurwerk. 

• Dit valt te controleren ook met de afspraak het opruimen hiervan 

• Dit zou niet nodig hoeven te zijn bij een ALGEHEEL VUURWERKVERBOD. 
Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 december dag in dag uit 
jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 

• Eigenlijk is een algeheel verbod het beste ! En dan ook goede handhaving ! 

• En flinke boete als ze toch op verboden terein komen 

• En voor nieuwe bewoners bijgesloten informstie bij andere regelementen vd gemeente 

• Er wordt niet gecontroleerd. Als men dit niet doet brengt niets. Ze controlrer nu nog niet op de 
dage en tyden dan controler ze ook niet op de zones 

• Geen raam poster dan volgt misschien wel vergelding 

• Geen voorstander van vuurwerkvrije zones 

• Goed georganiseerde campagnes inzetten 

• Heeft geen zin, de jeugd trekt zich nergens wat van aan 

• Het is vaak jeugd die rondloopt en niet persé uit die buurt komt. Zij weten alleen dat het niet 
mag als er ter plaatse een bord staat. 

• Het lijkt me beter aan te geven waar wel vuurwerk mag worden afgestoken, als het niet komt 
tot een algeheel verbod. Voorlichting op basisischolen, scholen voor voortgezet onderwijs, en 
hoger onderwijs is ook van belang. Kinderen steken graag vuurwerk af, ouders komen aan die 
wens tegemoet. 

• Hooguit een of twee plaatsen aangeven waar het mag 

• Huis aan huis info verspreiden 

• Ieder kern heeft een eigen dorpsblad via deze weg kan in iedere kern gerichtere aandacht 
besteed worden 

• Iedereen heeft internet. Moet ook via de tv 

• Ik ben gewoon tegen vuurwerk dat zelf afgestoken wordt...... 

• Ik pleit voor een algeheel vuurwerkverbod in de hele gemeente. Al het andere is niet te 
handhaven. 

• Informatie wordt te pas en te onpas wel/niet gelezen 

• Kan niemand zeggen dat wist ik niet. 

• L1 tv 

• Liever geen vuurwerk meer 

• M.i. Luistert en leest de doelgroep geen lokale radio/ krant. Dit heeft weinig resultaat 

• Mensen hebben geen krant meer, dus die is als communicatiemiddel nutteloos. 
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• Met een raamposter krijg je juist vuurwerk in je tuin denk ik. Je moet vooral de jeugd bereiken, 
dus ik zou ook scholen inzetten. 

• Met name de jongeren informeren. Dat zijn degene die de meeste overlast veroorzaken en 
zich niet aan de voorwaarden houden. 
Jongeren lezen geen kranten en luisteren geen lokale radio. Social Media en 
voorlichtingsavonden/voorlichitng op scholen zijn dan een betere manier. 

• Niet iedereen heeft internet en niet iedereen luistert op het juiste moment naar de juiste 
zender, dus bebording en posters lijkt mij de beste oplossing. 

• Nogmaals; vuurwerkvrije zones hebben voor mij geen voorkeur. Een verbod heeft mijn 
voorkeur. Het is belachelijk dat in een "beschaafd" land als Nederland deze toestanden nog 
mogelijk zijn! 

• Nogmaals: geen vuurwerkvrijer zones, maar algeheel verbod 

• Nvt 

• Persoonlijk bericht geven anders weet men van niets. Doet men ook bij wegafsluitingen bij 
sportevenementen. 

• Persoonlijke brief/mail van de gemeente. 

• Stoppen anders verandert er toch niks. 

• Tot nu toe heeft handhaving gefaald, en dat probleem blijft als er ook in de vuurwerkvrije zone 
toch wordt geknald …. 

• Totaal verbod dus geen zones 

• Tsja, ik blij het zeggen, activeer 22 WIJKRADEN (ipv 6 die er gemeld staan, die niet allemaal 
actief zijn, omdat ze niet gehoord/erkend worden door gemeente) die er in Roermond zijn. 
Zodat de politiek weet wat er zich in Remunj voordoet. Dan hoeft er niks met geheimhouding 
en speculatie voor te doen. 

• Via de televisie 

• Vuurwerk vrije zones brengen niets, hufters kun je niets verzoeken of vragen. Verkoopverbod 
is het enige wat kan helpen samen met grenscontroles om invoer te voorkomen, ook verkoop 
via internet gewoon in beslag nemen. Er is al voor betaald dus het wordt dan extra zuur en 
zelfs hardliners kunnen er niet tegen om jaar na jaar geld te verliezen. Op den duur stoppen ze 
vanzelf 

• Wat zijn de criteria voor vuurwerkvrije zones? Probleem blijft dat in aangrenzende landen 
zwaarder vuurwerk te kopop is. Hoe is dit te handhaven bij open grenzen en geen europees 
vuurwerkbeleid. 
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8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd 
zou moeten worden? 
 

Toelichting 
Ja • 4events zou dit kunnen organiseren! 

• Absoluut voorstander van. Iedereen komt aan z'n trekken..... Zoals op Koningsdag.... ! 
Is  (in zijn algemeen) toch altijd  prima verlopen. 
 Vuurwerk is voor professionelen. Niet voor de 'gewone' burger. Die heeft blijkbaar 
een kick nodig om ten koste van alles ruig te doen. 

• Alleen als blijkt dat daar ander vuurwerk mee verminderd. 

• Alleen als dan ook verder geen vuurwerk meer mag worden afgestoken en dat dit ook 
wordt gehandhaafd 

• Alleen als er een algeheel verbod komt 

• Alleen als er een algeheel vuurwerkverbod is en daarop gehandhaafd wordt. 

• Alleen als er een verbod op consumentenvuurwerk komt. 

• Alleen als er een vuurwerkverbod komt wel een show voor iedereen geven 

• Alleen als er geen algeheel verbod komt. 

• Alleen als er ook een algeheel vuurwerkverbod komt voor consumenten. 

• Alleen als het een lasershow is. 

• Alleen als het niet anders kan 

• Alleen als het particulier afsteken van vuurwerk streng verboden wordt 

• Alleen als in de rest van de stad vuurwerk verboden wordt. 

• Alleen als verder alle vuurwerk verboden wordt, de vuurwerkshow komt hier dan voor 
in de plaats 

• Alleen als vuurwerk verboden wordt en dan op een centraal punt om 12.00 uur. 

• Alleen bij algemeen verbod 

• Alleen bij een verder verbod 

• Alleen bij een volledig verbod voor iedereen buiten de geautoriseerden 

• Alleen bij vuurwerkverbod 

• Alleen een centrale vuurwerkshow als er een algeheel vuurwerkverbod komt 

• Alleen geen knal vuuewerk denk aan de dieren 

• Alleen in combinatie met afschaffen vuurwerk 

• Alleen in combinatie met algeheel vuurwerkverbod 

• Alleen wanneer er geen algeheel verbod komt. Nu kan iedere idioot vuurwerk (lees: 
bommen, dus wapens) kopen en misbruiken 

• Als (vuurwerk toch moet), dan (centraal) 

• Als alleenstaande moeder van 2 kleintjes blijf ik lekker thuis en geniet ik van het 
vuurwerk om mij heen. Ik heb persoonlijk niets aan een vuurwerkshow aan de Maas. 
Daar zie ik thuis dan toch niets van. 

• Als alternatief misschien op een plek waar dieren en natuur geen overlast 
ervaart....maar dat kan al niet. 

• Als alternatief voor algeheel verbod consumentenvuurwerk 

• Als alternatief voor algeheel vuurwekverbod 

• Als alternatief voor vuurwerkvrije gemeente 

• Als andere maatregelen niet genomen worden of kunnen genomen worden als 
alternatief. 

• Als bonus 

• Als daarmee het vuurwerkverbod te realiseren is. Het moet komen en functioneren in 
plaats van afsteken door anderen en particulieren. 
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• Als daarnaast een vervormd geldt op het anderszins afsteken van vuurwerk 

• Als dat wordt gedaan dan algeheel vuurwerk verbod in  heel Brunssum. 

• Als dat zou helpen tegen te gaan van illegaal vuurwerk afsteken en voor de rest van 
Maastricht e.o. legaal vuurwerk afsteken verminderd wordt is een centrale plek 
ideaal. Zoals ook gedaan wordt met Koningsdag. 

• Als dit al zou plaats vinden, wel van kwaliteit en lange tijdsduur. Maar dan denk ik, dit 
gaat de gemeente meer geld kosten willen ze dit goed maken! 

• Als dit de uitkomst word. 

• Als dit te kostbaar is wellicht samenwerking met andere gemeentes!!! 

• Als een centrale vuurwerkshow leidt tot een vermindering van overlast, is dit een 
goede oplossing. (6x) 

• Als er dan toch perse vuurwerk moet komen dan centraal maar absoluut zonder geld 
van de gemeente, maar enkel voor particuliere vuurwerkgebruikers 

• Als er een verbod komt dan een centrale vuurwerkshow 

• Als er een vuurwerkverbod komt, dan wel. 

• Als er geen algemeen verbod komt, is dat nog de enigste "niet acceptabele" optie! 

• Als er toch geknald moet worden, dan op één centrale plaats van middernacht tot 
max. 2 uur. 

• Als er toch mensen naar vuurwerk willen gaan kijken dan kan dat. 

• Als er toch vuurwerk afgestoken wordt dan centraal. 

• Als er vuurwerk verbot komt moet er wel een vuurwerkshow komen 

• Als extra is het wel goed, niet als vervanging. 

• Als het niet anders is, zou dit nog een optie zijn, maar is absoluut niet noodzakelijk 
mede ook vanwege de kosten 

• Als het zonodig toch zou moeten 

• Als je per inwoner een halve euro zou investeren in een vuurwerkshow dan kun je 
zonder meer een mooie show neerzetten voor veel mensen. Dit geld wordt bespaard 
op andere vlakken zoals vandalisme, geweld tegen politie en zorg als gevolg hiervan. 

• Als kinderen er dan met hun ouders naar toe gaan kunnen jong en oud genieten van 
mooier vuurwerk, blijft de stad schoon en het geld in de portemonnee .. 
Vanuit Schinveld togen wij vroeger naar Brunssum waar bij de vijver een mooie 
vuurwerkshow te zien was.. 

• Als noodoplossing, voor geval totaal verbod er niet komt 

• Als t dan moet dan maar gecentreerd en professioneel. Maar liever niks 

• Als t Dan toch moet, ja centraal 

• Als totaalverbod niet kan of niet gehandhaafd kan worden. 

• ALS WE DAN VERLOST ZIJN VAN ALLE ANDERE VUURWERKTOESTANDEN, ZEER ZEKER 
WETEN 

• Altijd beter dan consumentenvuurwerk 

• Ban snotapen die vuurwerk kunnen kopen, en handhaven. 

• Beidt alleen maar voordelen 

• Betaal maar uit de hondenbelasting. Heeft deze oneerlijke vorm van belasting nog 
enige nut richting de hondenbezitters 

• Betaling van de vuurwerkshow: iedere inwoner vd gemeente een paar euro laten 
betalen of innen via de gemeentelijke belastingen! 

• Bij algemeen verbod 

• Bij een algeheel verbod op alle consumentenvuurwerk 

• Bij een algeheel verbod zou dat van mij mogen, maar lig er niet wakker van als er  
helemaal geen vuurwerk is. 
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• Bij onze gemeente is dat Bij zorgcentrum Beek en Bos. Hier komen heel veel mensen 
op af. Dit wil ik graag zo houden, maar evengoed ook dat daarbuiten vuurwerk mag 
worden afgestoken 

• Bij totaal verbod consumenten vuurwerk wel. 

• Bij verbod van vuurwerk door particulieren wel op enkele (per wijk) een centrale 
vuurwerk show 

• Centraal op Marten of kerkpleinen 

• Centraal per dorp 

• Centrale Vuurwerkschow, zoals in vroegere jaren bij de Oranjefeesten.    Deskundige 
begeleiding, controle door brandweer ter plaatse.  Algehele controle op hoeveelheid 
vuurwerkspul en duur schouwspel.  Samenkomst mensenmassa geeft onderlinge 
gezelligheid na afloop. (Nieuwjaarswensen !); Geen troep op straten en pleinen. 

• Centrale vuurwerkshow JA, maar evengoed particulier vuurwerk toestaan. 

• Combineren met winterland en horeca bedrijven . (op bijv. schootsvelden/wal) met 
kraampjes met drinken en eten. 

• Daar kunnen mensen zelf hun vuurwerk afsteken en de rommel opruimen 

• Dan blijft overlast beperkt en kan handhaving beter worden uitgevoerd 

• Dan gaan mensen met kinderen niet zelf vuurwerk afsteken en heb je minderkans op 
ongelukken. 

• Dan gebeurt het tenminste verantwoord en hebben de voorstanders van vuurwerk 
ook nog hun “traditie”. 

• Dan is de handel in vuurwerk (ook illegaal) ineens geregeld. Men kan duidelijker 
handhaven. Van de boetes kunnen ze volgend jaar de vuurwerkshow financieren. 

• Dan is het tenminste alleen maar om 12 uur ‘s nachts 

• Dan is het voor ieder duidelijk dat het in de rest van de gemeente verboden is. En er 
kan dan een mooie show gegeven worden 

• Dan kan iedereen van mooi vuurwerk genieten zonder gevaar 

• Dan kom je tenminste nog een beetje tegemoet aan de voorstanders. Bovendien 
kunnen ze tijdens de shows ook mogelijk deels overstappen op lasertechniek 

• Dan kunnen de liefhebbers toch kijken en wordt overlast beperkt 

• Dan met laser of met drones. Zag dat in een filmpje wat het laatste betreft (2x) 

• Dan moet het wel een show zijn die het waard is om te doen. Als het vervolgens door 
de gemeente low budget word uitgevoerd dan is het zonde van het geld. 

• Dan weet je waar je aan toe bent en voor de dieren een veilige plek zoeken. 

• Dan wel een goede, neem de vuurwerkshow in geleen met koningsdag als voorbeeld. 
Zeer goede show. 

• Dan wel..... in ieder jaar een ander dorp.. 

• Dan zou ik wel in elk dorp een vuurwerkshow doen zodat iedereen ervan kan genieten 
dan want ouderen  vinden t ook leuk om naar te kijken en hebben niet allemaal 
vervoer 

• Dat geeft een feestelijk karakter aan de jaarwisseling 

• Dat kan op een paar plaatsen in de gemeente bv: Burg.Damenpark, Schootsvelden. 

• Dat zou een mooie compensatie zijn voor het invoeren van verdere restricties of zelfs 
een verbod waardoor mensen dergelijke restricties/een dergelijk verbod eerder 
accepteren: er komt iets voor in de plaats. 

• Dat zou eventueel wel kunnen om 12 uur s’nachts. 

• Dat zou veiliger zijn en misschien ook nog goed zijn voor de onderlinge contacten: 
mensen van Echt kunnen elkaar bij het kijken een goed nieuwjaar wensen. 

• De show om 20u bij Op de Bies is altijd mooi en drukbezocht. 

• Deze is reeds om 20.00 uur bij Op de BIes, doe hier iets mee door deze te verplaatsen 
naar een later tijdstip. 

• Die wat dit leuk vindt kan hier na toe gaan 
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• Dit is een middenweg: toch de traditie van vuurwerk afsteken, en tegelijkertijd minder 
overlast in de dorpen. 

• Dit is second best. Indien niet vuurwerk op één plek per wijk, dan één centrale plek in 
de gemeente. Voorwaarde: de bewoners steken hun eigen vuurwerk af. Geen geld 
van de gemeente besteden aan de aankoop van vuurwerk. 

• Dit is toch wel een voorwaarde om meer draagvlak te creëren. 

• Dit lijkt me een mooi alternatief tevens leuk samen te komen op 1 plek. 
In onze wijk doen ze na nieuwjaar samen in de wijk kerstbomen verbranden dat is een 
oud gebruik en vooral het samenkomen van wijk bewoners is erg leuk. 
Zou houd je toch nog een beetje de vuurwerk traditie erin. 
Alleen dan zonder de gevaren en overlast en veel minder milieu belasting. 

• Dit lijkt mij voor mensen die niet zonder vuurwerk kunnen een ideale oplossing. Je 
kunt op die manier kiezen om samen met anderen van siervuurwerk te genieten en de 
(milieu-)overlast kan zo beperkt worden. 

• Dit zou ik dan in een paar wijken in roermond willen 

• Dit zou wat mij betreft een optie zijn als het samengaat met een vuurwerk verbod 
elders. 

• Door Profs, die weten hoe met vuurwerk om te gaan en de showgenieters komen 
helemaal aan hun trekken. Onder begeleiding met muziek, dat is pas mooi! 

• Doordat strenge regelgeving zou "show" verzorgd moeten worden bedrijf, versoepeld 
hierin dat vuurwerkcommitee hierin vrijere hand krijgt zelf te organiseren. Bv een Boa 
en enkele aangewezen personen die in afgebakend gebied (op dorpsplein) 
consumenten vuurwerk kunnen afsteken. 

• Duurzaam en milieuvriendelijk vuurwerk! 

• Een algeheel verbod en 1 grote vuurwerkshow. Niet en consumentenvuurwerk op 
beperkte locaties en vuurwerkshow. 

• Een droneshow is nóg beter! 

• Een goede lasershow met passende muziek langs de Maas. 

• Een grote Centrale Show bijvoorbeeld voor het gemeentehuis en in buitenzones 
enkele vuurwerkzones, waarbinnen vuurwerk afgestoken kan en mag worden. 
Buiten deze centrale show en de vuurwerkzones afsteken niet toestaan. 

• Een half uur alleen siervuurwerk voor die mensen die het willen zien 

• Een per dorp 

• Een vuurwerkshow in de hele gemeente, niet in elke dorpskern eentje, het liefst 
zonder knalvuurwerk. 

• Eigenlijk hoeft dat voor mij niet, maar om de liefhebbers toch tegemoet te komen (en 
een algeheel verbod op consumentenvuurwerk 'draaglijk' te maken) zou een centrale 
show wel nuttig kunnen zijn. 

• Eigenlijk meerdere; organiseer vuurwerkshows voor verschillende dorpen in de 
gemeente. Eén vuurwerkshow voor een zo uitgebreid gebied als de gemeente Leudal 
zal niet het gewenste effect hebben. 

• Eigenlijk nee, maar gezien de meerderheid van de mensen totaal geen behoefte 
voelen om rekening te houden met andere kunnen ze op deze manier wel hun 
pleziertje behouden. Als deze dan gehouden wordt, in de grote kernen. 

• En dan het afsteken in het algemeen verbieden 

• En de mensen die siervuurwerk willen afsteken zouden dat op diezelfde plek kunnen 
doen. 

• En dus particulier verbieden 

• En eventueel echte vuurwerk liefhebbers kans geven vuurwerk schow te organiseren 

• En eventueel op  een paar andere plaatsen in de stad 

• En indien mogelijk, in elk dorp om de sfeer te behouden in die plaatsen.....kan 
kleinschalig zijn, als er maar iets VEILIGS komt denk ik 
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• Enkel ja indien in de wijken goed gehandhaafd wordt. 

• Er is in ons dorp een prachtige vijver, waarboven het vuurwerk prachtig zou zijn.. Het 
publiek kan er omheen staan. 

• Er is maar op een plaats vuurwerk. Minder rotzooi. Vooral dieren hebben minder last. 
En groot vuurwerk verbroedert de inwoners 

• Er zou een spaarkas ten behoeve van deze show opgericht kunnen worden. Meet je 
meteen de belangstelling, motivatie en bezoekers van deze show. 

• Eventueel een voor kinderen in de vroege avond en een om 00.00 uur. 

• Eventueel op meerdere aangewezen plekken 

• Eventueel per kern. 

• Gebruik de hondenbelasting daar voor! 

• Geef degene die 77 miljoen uitgeven  aan vuurwerk maar de mogelijkheid hieraan 
mee te betalen. 

• Geef iedere chinees / cafetaria ( ook vaak chinees) de authorisatie om vuurwerk af te 
steken! Dit vuurwerk is al een show op zich... 
Daar kan toch niemand tegenop qua hoeveelheid en schoonheid 

• Geen knalvuurwerk. 

• Geen twijfel mogelijk, gewoon doen! Alleen een centrale show asn de Maas zal ook 
goed voor de sfeer zijn en de horeca. 

• Geheel zonder vuurwerk is nu nog te vroeg maar een begin naar nul 

• Gemeente kan onderzoeken of een vuurwerkshow in alle 3 wijken (West-Zuid/Oost en 
Noord haalbaar is. 

• Gezellg 

• Gezien de grote van de stad zou dit op meerdere stadsdelen moeten plaatsvinden 

• Gulpen heeft de prachtige Gulperberg waar een mooie show op georganiseerd kan 
worden 

• Hebben de mensen die van vuurwerk houden toch plezier...traditie wordt in stand 
gehouden...maar centraal 

• Hebben we alsnog overlast van aangezien we vlakbij de Griend wonen, maar dan in 
ieder geval korter. 

• Helemaal mee eens "wenn schon denn schon" 

• Het eerste jaar zonder een vuurwerkverbod. Kijken of er voldoende animo voor is dat 
mensen erheen zouden gaan 

• Het gebeurt in Venray tijdens de kermis, dan zal het ook tijdens oud en nieuw moeten 
lukken. (2x) 

• Het is beter om het centraal te doen, maar voor mij hoeft het niet (luchtvervuiling, 
enz.) 

• Het is een alternatief voor mensen die er van houden. 

• Het is tenslotte een traditie. Maar doe het dan om 12 uur en zorg dat het om 1 uur is 
afgelopen en doe het op een plaats, waar de huisdieren maar ook de dieren in het 
wild er de minste nadelen van hebben. Gebruik geen harde knallen. 

• Het liefst in elk kerkdorp centrale show 

• Het moet niet maar mag wel. Zou wvt. Alternatief met drones wel erg waarderen. 

• Het moet niet, maar zou wel een oplossing zijn 

• Het organiseren van een professionele vuurwerkshow kan een goede tegenwicht zijn 
voor het verbieden van privévuurwerk en kan de overlast in delen van de stad 
verminderen. 

• Het zou kunnen helpen de overlast te beperken, moeite waard om dit 2 jaar te 
proberen en dan te evalueren. 

• Het zou misschien stimuleren tot minder afsteken van vuurwerk in de wijk buitenom 
de toegestane afsteektijden. 

• Hoeft van mij niet. Als andere mensen het graag willen oké. 
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• Hoeft voor mij eigenlijk niet maar begrijp wel dat anderen niet zonder vuurwerk het 
jaar in willen lu8den. 

• Hoewel Dat weer het risico met zich mee brengt dat mensen net alcohol op achter het 
stuur kruipen 

• I.p.v. vuurwerk kan er een show worden gegeven met drones. zelfde lichteffecten, 
maar geen milieu- en geluidsoverlast. 

• Ieder dorp een eigen vuurwerk onder toezicht. 

• Ik ben er persoonlijk niet voor maar begrijp dat veel anderen dat wel willen. 

• Ik ben zwaar tegen vuurwerk maar je moet de mensen wel een alternatief bieden 

• Ik denk dat dit slechts een gedeeltelijke oplossing is, maar wel een mooi begin. 

• Ik heb dit in Ierland meegemaakt. Vuurwerk kopen/verkopen is illegaal en de 
dorpen/gemeentes hebben een vergunning voor een vuurwerkshow. Er is geen 
overlast dagen voorafgaand aan de jaarwisseling, geen rommel naderhand en 
iedereen komt samen om te kijken. 

• Ik vind een centrale vuurwerkshow prima. Maar dan verder ook geen vuurwerk. 

• Ik vind letsel dat bij anderen kan ontstaan de belangrijkste reden voor verbod. Bij 
centrale show kan veiligheid beter geregisseerd worden 

• Ik zie veel voordelen.....veiligheid, samen genieten, minder rommel enz.... 

• Ik zou het dan wel per wijk organiseren en de bewoners daarbij betrekken. 

• In bepaalde gemeentes zijn meerdere centrale plekken, mijn voorstel is om er ook 
meerdere te doen zodat het voor iedereen toegankelijk is 

• In centrum en bij Kasteel Hoensbroek 

• In combinatie met een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. 

• In combinatie met een algeheel verbod.En ook een vuurwerkshow eerder op 
oudejaarsavond zodat jonge kinderen ook kunnen genieten van een vuurwerkshow. 

• In combinatie met een verbod voor consumenten om vuurwerk af te steken 

• In combinatie met een vuurwerkverbod 

• In de gemeente Leudal, met zijn vele kernen is dat misschien een probleem. 
Een idee is om dat op meerdere centrale plekken te doen tussen enkele woonkernen. 

• In de tijd van extreme individualisering zou een samenkomst van de bevolking 
rondom een centrale vuurwerkshow de saamhorigheid ten goede komen. 

• In elk dorp in samenwerking met ondernemrs en profesionals sie in gemeente wonen 

• In elke wijk één kleine centrale vuurwerkshow en in het centrum van de stad één 
grote vuurwerkshow 

• In heel is dat al een beetje bij de chinees. Zorgt voor genot, samenkomen en plezier 

• In ieder dorp anders krijg je parkeerproblemen en teveel drukte 

• In ieder dorp moet een grote vuurwerkshow georganiseerd worden. 

• In ieder dorp op 1 centrale plek 

• In ieder dorp,met koek en zopie tent. 

• In iedere deelgemeente 1 

• In iedere kern één. Ulestraten, Meerssen, Bunde, Geulle 

• In plaats van met de kermis bv 

• Indien buiten de stad, zoals bij eerdere vuurwerkshows! 

• Indien er een algeheel vuurwerkverbod van kracht word kan er een vuurwerkshow 
worden gegeven 

• Is beter dan op alle willekeurige plaatsen  maar de vervuiling en overlast blijft 

• Is de oplossing voor iedereen het  beste. 

• Is dr beste oplossing en kan ook zeer mooi zijn .Is gewoon een kwestie van gewenning 
over paar jaar weten de mensen niet beter. 

• Is goed georganiseerd minder gevaarlijk en minder overlast 

• Is leuk en iedereen content 
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• Is mogelijk en dan op de Griend. 

• Is nu ook geweest maar dan wel de rest verbieden. 

• Is ook goedkoper voor gemeente , alles wat nu vernield wordt moet de gemeente ook 
betalen en alles opruimen 

• Is per definitie de beste oplossing, vervuiling en overlast op 1 plek. Voor de gemeente 
ook goedkoper aangezien in de gehele gemeente 
er niet extra opgeruimd dient te worden en er geen schade meer is aan openbaar 
meubilair 

• Ja maar alleen in combinatie met het verbieden van het consumentenvuurwerk 

• Ja maar de gemeente moet hier niet aan meebetalen! Gewoon een terrein 
beschikbaar stellen voor de liefhebbers.En hierbij meteen politie controle instellen. 

• Ja maar misschien al eerdere op de avond bv 22:00 uur 

• Ja maar op meerdere plaatsen 

• Ja prima hoeft niet [perce op 31 12 24;00 u kan ook op 2 jan om in de vroege avond 
zodat iedereen er van kan genieten 

• Ja, echter alleen in samenwerking met de lokale middenstand en vuurwerkclubs 
onder toezicht van de Gemeente, en bij uitvoering en handhaving van de eerdere 
voorstellen. 

• Ja, en nee. Ik ben niet persé tegen het particulier afsteken van vuurwerk. Maar ook 
niet persé tegen een centrale vuurwerk show. 
Eigenlijk ben ik het meeste voor aangewezen gebieden waar iedereen zelf zijn 
vuurwerk afsteekt. 

• Ja, indien er een algemeen vuurwerkverbod komt. 

• Ja, maar alleen als alle andere (consumenten)vuurwerk verboden wordt. 

• Ja, maar naast het zelf mogen afsteken van vuurwerk. Dit hoeft niet door de 
gemeente georganiseerd te worden maar evt. door ondernemers die dan veel 
uitgaanspubliek heeft. 

• Ja, maar niet centraal gelegen ergens in de wijk. Wel meer in het buitengebied, verder 
weg van de bebouwing. Door deze ligging en het feit dat een vuurwerkshow slechts 
een bepaald tijd duurt, wordt de overlast voor mensen en dieren beperkt. 

• Ja, mits het uitsluitend betaald wordt uit een heffing op verkoop van vuurwerk door 
particulieren. 

• Ja, zou een overgangsoplossing zijn tussen de huidige situatie en een algeheel verbod. 

• Jazeker. Hopelijk geen geknal meer om ons heen 

• Je hebt dan ook geen rommel meer op straat 

• Je zou onderzoek kunnen doen naar in welke wijken het meeste vuurwerk wordt 
afgestoken en dan elk jaar in één van die wijken de vuurwerkshow organiseren.  
Misschien verbonden aan een soort wedstrijd: de wijk waar de minste schade of 
overlast is, krijgt het volgende jaar de vuurwerkshow. Buurtbewoners inspraak geven 
over waar en welk vuurwerk. 

• Kan goed onder controle gehouden worden 

• Kan iedereen een fijne jaarwisseling beleven zonder angst en stress 

• Kan iedereen voor zichzelf bepalen of ze er na toe willen gaan en dan word het veilig 
aangestoken en je brengt nog es iedereen samen op een plek wat gehandhaafd kan 
worden 

• Kleinere vuurwerkshows binnen gemeenschappen zoals voorheen in Herten, zorgt 
voor verbroedering en gemeenschapszin 

• Let wel niet een locatie maar meerdere (denk bijv aan heerlen 
centrum/hoensbroekcentrum 

• Leuk, maar niet echt nodig 

• Lichtshows organiseren ipv vuurwerk zou nog mooier zijn! We hebben jaren geleden 
een mega-lichtshow gezien op het Burg. van Grunsvenplein; het was fantástisch! 
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• Liefst helemaal niet, maar als compromis voor de tegenstanders van het verbod wel 
prima 

• Liever dat dan de andere opties. 

• Liever een andere optie, een lichtshow met drones of iets dergelijks 

• Liever geen vuurwerk maar om de “ liefhebbers” tegemoet te komen dan maar 
centraal geregeld. 

• Liever helemaal geen vuurwerk maar ik kan me voorstellen dat een grote groep 
mensen toch iets v vuurwerk wil zien. 

• Liever helemaal geen vuurwerk meer, maar als ik dan toch moet kiezen dan beter een 
centrale vuurwerkshow dan consumenten die vuurwerk afsteken. 

• Liever helemaal niet 

• Liever meer dan een i.v.m. het feit dat mensen de auto gaan gebruiken om de show te 
kunnen bezoeken (de meesten hebben dan immers al wat gedronken). 

• Liever niet, maar als het niet anders kan, dan ja 

• Liever ook niet, maar lijkt een redelijk alternatief in deze eeuwig durende discussie 

• Ligt er aan wat zoiets kost, wie betaalt dat? 

• Lijkt me een goed alternatief; geen overlast. 

• Lijkt me ook beter voor mensen die alleen zijn en iedereen kan zelf kiezen of ze er bij 
willen zijn 

• Lijkt me zelfs gezelliger dat je elkaar ontmoet. Maar zou wel leuk zijn klein 
siervuurwerk thuis te kunnen doen. 

• Ma, aan de rand van de gemeente 

• Maak afspraken met Beek en Bos en maak er een kindershow om 19 uur van en een 
om 12 uur. 

• Maar alleen als alternatief wanneer er een algeheel vuurwerk verbod komt. 

• Maar alleen als ander vuurwerk afsteken dan verboden is, anders is het overbodig. 

• Maar alleen als er verder een algeheel verbod van kracht is. 

• Maar alleen bij een volledig vuurwerkverbod, anders niet nodig 

• Maar anderen moeten wel gewoon vuurwerk mogen afsteken. Anders ontneem je de 
traditie. In ieder geval siervuurwerk. Knalvuurwerk mag verboden worden. 

• Maar daar voorkom je niet mee dat er stiekem toch vuurwerk wordt afgestoken. 

• Maar dan alleen siervuurwerk zonder hinderlijk geknal 

• Maar dan met zeer beperkte milieu schade en alleen door profi's met gecertificeerd 
materiaal door gecertificeerde leveranciers uit de vakhandel richting explolsieven 
gebruikende sloperijen   \ 

• Maar dan niet 1 plek in maasgouw, maar 1 plek in elk dorp 

• Maar dan niet alleen in Panningen. Ook in de kerkdorpen 

• Maar dan ook een algeheel knal en vuurwerk verbod 

• Maar dan ook hard en wel zeer hard optreden tegen overtreders, de toch vuurwerk 
gebruiken. 

• Maar dan ook in de dorpskernen van de grotere dorpen die deel uit maken van 
Gemeente Roermond. 

• Maar dan op een paar plekken in iedere wijk is wel een groot grasplein waar het kan 
bv bleyerhei spekholz gracht eygelshoven overal een plek 

• Maar dan van laserstralen. 

• Maar dan verbod al al het andere vuurwerk 

• Maar dan wel een heel goede en niet maar 5 minuten en vooraf muziek plus eten en 
drinken 

• Maar dan wel in elke kern 

• Maar dan wel in elke wijk 

• Maar dan wel in ieder kerndorp van de gemeente Peel en Maas. 
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• Maar dan wel meerdere. Niet in Heythuysen maar in elke dorpskern één 

• Maar dan zou alle vuurwerk verder verboden moeten worden. 

• Maar de gemeente is erg groot, het zou dan in ieder kerkdorp leuk zijn. 

• Maar hoe los je dat op met parkeerplaatsen en dronkenschap. Het is positieve is dat 
mensen elkaar daar ontmoeten. 

• Maar in alle kernen dezelfde show geven 

• Maar in een buitengebied. 

• Maar is moeilijk te bereiken voor velen. Niet iedereen wilt van huis weg 

• Maar liefst in eigen kern 

• Maar niet alleen in de kern Sittard 

• Maar niet alleen in sittard. Ook in Geleen !!!!!! 

• MAAR NIET ALLEEN OP EEN CENTRALE PLEK, DAT ZORGT ER VOOR DAT 'IEDEREEN' 
EROP AF KOMT. DECENTRALISATIE ZORGT ER VOOR DAT MEN MEER 'ONDER' ELKAAR 
KAN 'GENIETEN' 

• Maar niet enkel 1 plek, maar in alle wijken zodat ook mensen die bijv niet naar het 
centrum kunnen komen toch in hun buurt kunnen genieten van mooi vuurwerk. 

• Maar niet maar 1, daar is de gemeente te groot voor. Zorg hiervoor in elke buurt. 

• Maar niet maar op 1 plek. Dit is nl. niet vanuit de hele stad te zien en mensen die er 
wel van houden, en niet meer de deur uit kunnen lopen dan vuurwerk mis. Meerdere 
plekken, of in iedere wijk is wellicht een betere optie. Ja, dat kost geld. Maar dat kost 
de hele flauwekul nu ook. 

• Maar niet slechts alleen op de markt in Sittard... we hebben een grote gemeente waar 
Born, Munstergeleen, Geleen etc. ook bij horen. Dus organiseer dan vuurwerkshow 
op alle marktpleinen zodat mensen uit Munstergeleen ook een show hebben op de 
markt net als inwoners van Born etc. 

• Maar san wel in ieder dorp, anders gaan weer veel mensen met drank op achter het 
stuur. 

• Maar wel beperkt. 

• Maar wel in elke kern 1. De gemeente is te groot om dit maar in 1 kern te doen 

• Maar zonder verbod. Mensen met kleine kinderen gaan niet meer de deur uit en 
zullen dus de hele show missen. 

• Mag ook met licht of drones met licht zoals in Shanghai afgelopen jaar heel mooi was. 
Dat is innovatie zonder milieuoverlast 

• Mag, maar vind dat de inwoners zelf moeten kunnen kiezen om zelf ook vuurwerk af 
te steken. Denk dat er meerdere mensen komen kijken naar de show en daardoor 
mensen zelf minder af gaan steken. 

• Mar voor mij is vuurwerk gevaarlijk en het is net als oorlog 

• Maximaal een half uur! Het gaat om de sfeer. 

• Mensen willen toch vuur zien. Soms bezeten 

• Met aankleding met bijvoorbeeld muziekoptreden en foodtrucks/drankstands wordt 
er ook nog aan saamhorigheid gedaan. Ik heb het in andere landen gezien en is 
fantastisch 

• Met de kermis 

• Met een algeheel vuurwerkverbod wel. 

• Met een centrale vuurwerkshow krijg je daarnaast meer mensen bij elkaar, wat het 
saamhorigheidsgevoel versterkt. 

• Mijn voorkeur: algeheel verbod voor kopen en afsteken vuurwerk. 
Een centrale vuurwerkshow is het enige alternatief 

• Mits ander vuurwerk wordt verminderd en betaling wordt opgehaald door vrijwillige 
bijdrage bewoners 

• Mits dit niet impliceert dat dit samenhangt met een verbod op zelf afsteken. 
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• Mits dit NIET in het buitengebied zal zijn. Denk aan vee, paarden en pony’s die daar 
gehuisvest zijn. Voorkeur gaat uit naar centrale plekken als bijvoorbeeld markt en 
kerkpleinen. 

• Mits er een verbod op consumenten vuurwerk komt 

• Mits er een vuurwerk verbod wordt ingesteld en ook streng wordt gehandhaaafd 

• Mits er een vuurwerkverbod komt. Anders blijf ik voorstander van vuurwerk centraal 
toestaan op een aantal plekken in de stad 

• Mits er financiële ruimte voor is in elke wijk. Laat jongeren meebetalen en mee 
bepalen. Leer ze ermee om te gaan. 

• Mits er géén vuurwerk wordt afgestoken in de gemeente. En svp een korte 
vuurwerkshow. Of organiseer iets anders leuks/gezellig/sportief/met empathie voor 
de gemeentebewoners. Ik vind de discussie al langer een gepasseerd station qua 
milieu. Kunt u hier ook eens rekening houden met wat er wekelijks wordt 
georganiseerd 
in Heerlen. 

• Mits het algeheel verbod niet doorgaat 

• Moet niet kan wel 

• Moet niet naar zou zeker een welkom alternatief zijn als het afschieten van vuurwerk 
verboden wordt. Alleen dan kunnen burgers veilig over straat om de show te 
bezoeken. Bovendien heeft een vuurwerkshow een sociaal aspect wat burgers 
verbindt. Maak er een mooi feest van bij de basiliek. Of beter nog in iedere kern zodat 
buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en gelukkig nieuwjaar kunnen wensen. 
DOEN! 

• MOET niet, maar is denk ik best een goede optie 

• Moeten niet, mag wel. 

• Mooi compromis tussen het beperken van overlast en vuurwerkverbod; en de traditie 
om het jaar in te luiden met vuurwerk. Ook een gezellig centraal 
ontmoetingsmomengt dat de gemeente kan verbinden. Niet nodig als er geen 
vuurwerkverbod komt. 

• Mooi op het vrijthof een centrale show zoals in New York, mooi langs de rand wat 
kraampjes waar je kan eten en drinken. 

• Niet "moeten",  maar het is een optie, wel een slechte vind ik persoonlijk. 

• Niet al te groot. 

• Niet alleen in Beek. maar ook alle dorpen van de gemeente 

• Niet alleen in de gemeente, dat is te ver. In ieder kerkdorp op een centrale plek. Al het 
andere vuurwerk verbieden. 

• Niet alleen in de hoofdgemeente maar ook eromheen susteren nieuwstadt enz 

• Niet centraal, maar wijkgebonden. 
Bevordert ook de onderlinge contacten. 

• Niet moeten, maar mogelijkheid serieus nemen 

• Niks moet, de gemeente moet ook niets. 

• Of in een grote stad dichtbij 

• Of samen met een buurgemeente. 

• Om 24.00 uur , door een organisatie die er verstand van heeft. En er geen slachtoffers 
zijn en geen schade is! 

• Om degenen die "absoluut niet zonder vuurwerk kunnen" tevreden te stellen, maar 
van mij hoeft het niet. 

• Om iets van de traditie overeind te houden. 

• Om overlast uit te sluiten 

• Omdat ik mensen die wel van vuurwerk houden,  niet alles wil ontnemen. 

• Onder deskundige leiding. 
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• Onder voorwaarde van een algeheel vuurwerkverbod (ook bezit en verkoop) en 
handhaving van dit verbod. 

• Ook beter voor de sociale omgang tussen mensen. Ze komen dan gezamelijk naar een 
plek. Zorg voor warme chocomelk en wafels. 

• Ook bevorderlijk voor de saamhorigheid 

• Ook uit sociaal oogpunt.Als mensen uit de hele wijk bij elkaar komen met hun glaasje 
champagne..laagdrempelig ook voor alleenstaanden en ouderen 

• Op die manier komen vuurwerkfanaten toch nog enigszins aan hun trekken 

• Op een van de hoogste punten zodat de hele gemeente het kan zien. 

• Op lokatie Op de Bies is dit reeds aanwezig om 20.00 uur, echter ben ik van mening 
dat deze lokatie voor de gehele gemeente te weinig parkeer gelegenheid biedt en dat 
de lokatie een grote(re) toestroom van mensen dan nu niet aankan. 

• Op meerdere plaatsen in de stad en wijk vuurwerkshow organiseren. 

• Op meerdere plaatsen in de wijken. 

• Op megaland. 

• Op plaatsen waar dit gebeurt ontstaat toch meestal een saamhorigheidsgevoel en de 
vuurwerkliefhebbers komen dan toch ook een beetje aan hun trekken. tevens blijft de 
traditie van het vuurwerk toch in ere. 

• Op proef, maar daarnaast geen verbod. 

• Op twee plaatsen, allebei de kanten van de brug. Maastricht oost, en west 

• Op zich vind ik dat een goed idee. Maar ik ben bang dat je daar op veel plaatsen in de 
gemeente niets van ziet. En dat vind ik heel jammer 

• Panem et circenses" Geef het Volk brood en Spelen... Maar laat het door specialisten 
uitvoeren. Zo kun je een veel mooier vuurwerk genereren dan door allemaal zelf wat 
te prutsen 

• Per dorp 

• Per dorp 1 show 

• Per dorp, zodat wel iedereen die wil mee kan genieten 

• Per kern in onze 16 kernen tellende gemeente. 

• Persoonlijk heb ik hier geen behoefte aan, maar zou dit als optie doen om personen 
die wel graag vuurwerk willen, tegemoet te komen. 

• Plus een goede regeling voor de buiten kernen 

• Prima, als extra. In 't verleden gingen we naar de Chinees aan de Niers kijken. Top. 

• Probeer mensen te verleiden om hiereen te gaan. In elke kern 1 show, tijd om af te 
steken beperken van 0:00 tm 1:00 uur 

• Samenhorigheid en veiligheid staan dan voorop 

• Snap best dat het een feest moet zijn. Echter het wordt zoals het nu gaat steeds meer 
"OORLOG" en de kosten reizen de pan uit evenals het belagen van hulpverleners. 
Mensen kunnen zichzelf niet meer in de hand houden. Handhaven zal in het begin 
moeilijk gaan. Maar oor een algeheel verbod kan het bezit óók aangepakt worden. 
Mits er flinke boetes op komen te staan. Evenals het belagen van hulpverleners. 

• Sociaal evenement, onder toezicht en begeleid door professionals. Tevens wordt voor 
de liefhebbers een alternatief geboden om het nieuwe jaar in te luiden met vuurwerk. 
Is veiliger, minder overlast, en inzet politie/ambulance beter te sturen. 

• Tegenover verbieden moet iets worden terug gedaan. Een centrale show kan daarbij 
helpen. 

• Uitsluitend centrale vuurwerkshow in BUITENGEBIED Gemeente organiseren indien er 
gelijktijdig een algeheel vuurwerkverbod geldt voor consumenten. 

• Van mij hoeft er helemaal geen vuurwerk afgestoken te worden. Maar dit is niet 
haalbaar. 
Als er dan toch iets gedaan moet worden , dan maar centraal 

• Veel stratenliggen  nu vol , dan maar een of 2 plekken 
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• Verder alle vuurwerk verboden 

• Voor degene die er naar toe gaan is het mooi 

• Voor die mensen die dit onlosmakelijk van Nieuwjaar zien een goed idee 
Ik ben er helemaal klaar mee 

• Voor een uitgebreide gemeente zouden er misschien verschillende centrale locaties 
kunnen worden ingericht. 

• Voor mensen die niet zonder kunnen of “ het erbij horen” vinden toch een kans 

• Voor mij hoeft het niet maar naast een algeheel verbod op consumentenvuurwerk is 
dit miss hien een aanvaardbaar compromis. 

• Voor mij hoeft het niet maar zou fijn zijn voor de mensen die hey wel leuk vinden 

• Voor mij hoeft het niet meer maar ik gun het de mensen die het leuk vinden van 
harte. 

• Voor mijzelf zou het niet hoeven, maar om tegemoet te komen aan de mensen die 
hechten aan de traditie. Op die manier polariseer je minder. 

• Voor ons niet perse noodzakelijk, maar mag wel 

• Voorheen hebben we dit al eens op de Markt gerealiseerd. (Dance Event Baarlo) 
Hier kwamen toen een ca. 1000 personen naar kijken. 

• Voorwaarde is dan wel, zeer strenge controle op vuurwerkverbod 

• Vraag hierbij inwoners van Roermond om mee te denken en mee te organiseren. 

• Vuurwerk is mooi om te zien, een feestelijkheid en als de gemeente het organiseert 
kan het groots aan gepakt worden en een mooie show worden, iedereen blij 

• Vuurwerk is toch een traditie en zo kan het veilig. Waarschijnlijk daardoor minder 
behoefte bij particulieren om zelf vuurwerk af te steken. 

• Vuurwerkshow is wenselijk. Geen moeten. 

• Wanneer het echt nodig is dan siervuurwerk zonder harde knallen. 

• Wanneer mensen elkaar hier gaan ontmoeten, ontstaat verbinding. 

• Was vroeger ook. Moest wel door zolderraam kijken (Spekholzerheide) voor vuurwerk 
in Kerkrade te zien. 

• Wat fantastisch zou zijn: Bij ons in Maasbracht / Wessem, vanaf de Maas op een 
ponton een show, met aan de haven bv verkoop van zoiets als koek en sopie wat heel 
gezellig kan zijn. Zo kan je iedereen gelijk een fijn nieuwjaar toewensen. Ik weet dat er 
een prijskaartje aan hangt, maar in Maasbracht betaald men het hoogste bedrag aan 
gemeentelijke belastingen... dus kan dit evenement best wel uit die pot betaald 
worden. Het scheelt ook weer dat er dan geen kosten zijn om de rommel op 2 januari 
in alle straten op te ruimen. Dussss... Lijkt mij de beste oplossing voor wat de laatste 
jaren echt een probleem is geworden. 

• Wat mij betreft prima, maar dat staat los van een vuurwerkverbod. Vuurwerk 
verbieden is onzin, de échte overlast voorkom je daar niet mee.Pak mensen aan die 
toch al rotzooi willen schoppen. En daarbij: ik ervaar het hele jaar door zeer veel 
overlast van: barbeque's, (6 maanden per jaar) stinkende en protesterende boeren, 
stinkende fabrieken, veel te hard rijdende auto's in mijn 30 km straat, bakken en 
bakken hondenstront, keiharde muziek (ook op doordeweekse avonden buiten de 
vakantie), stakende leraren, corrupte politici, bestuurders en ondernemers, 
crimininaliteit die niet wordt bestreden en zorgcowboys die zelfs worden 
gestimuleerd om te frauderen, een belastingdienst die ons besodemieterd etc. etc. 
Misschien zou het zinvol zijn om eens échte prioriteiten te gaan stellen. Want die 
ophef over een beetje vuurwerk één keer per jaar is natuurlijk een geweldige 
bliksemafleider om de grote problemen niet aan te hoeven pakken. Succes verder! 

• Wel buiten de bebouwde kom 

• Wel in elke kern 

• Wel in ieder dorp graag 

• Wel in ieder dorp! 
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• Wel moeilijk in gemeente met 11 kernen. 

• Wel op meerdere lokaties 

• Wel op meerdere plekken binnen de gemeente aangezien er meerdere dorpskernen 
zijn 

• Wel per kern zodat mensen te voet ernaartoe kunnen gaan en dan ook kunnen 
toasten met dorpsgenoten 

• Wel verwerken in gemeentelijke belastingen. Mag niet ten koste gaan van andere 
gemeentelijke uitgaven. 

• Weller dorpskern 

• Wellicht in de grootste kernen. Zou het een optie kunnen zijn. Of alleen Panningen en 
daar een feest omheen bouwen. Zoals de kermis. 

• Wellicht per plaats binnen de gemeente niet per gemeente. Mensen vieren vaak 
binnen de eigen woonplaats oud en nieuw en willen niet gaan reizen naar andere 
plaatsen voor een vuurwerkshow. 

• Wellicht professionele shows op meerdere plekken in de gemeente, zodat de shows 
voor iedereen toegankelijk zijn. Ver lopen in de nachtelijke uren is nooit prettig. 

• Werkt verbindend, ziet mooi vuurwerk, er is controle, geen hulpverleners meer nodig 
die lastig gevallen kunnen worden 

• Wisseling locatie per jaar 

• Zelf meegemaakt in Nieuw Zeeland, overdag geen enkel vuurwerk, om middernacht 
centraal een prachtig vuurwerk. 

• Zie advies 

• Zie boven, ben voor meerdere shows bv wijkgebonden met participatie van bewoners 

• Zie eerder bericht over voorbeeld in Heythuysen. 

• Zie toelichting vraag 1 

• Zie toelichting vraag 2 

• Zie vraag 6 (2x) 

• Zo heb je ook meer verbroedering in de gemeenschap in plaats van veel afkeer. 
Jongeren zouden dit mijn inziens ook leuk vinden, mits er wel een goede 
vuurwerkshow wordt neergezet (met mortieren ed.) en geen ‘show’ wat je thuis ook 
kunt hebben met een leuke vuurwerkpot van een paar euro en wat vuurpijlen. 

• Zo kan iedereen genieten van vuurwerk zonder gevaar !!! 

• Zo kom je de meeste mensen tegemoet. De tegenstanders weten dat alleen op dat 
tijdstip vuurwerk is, geen rommel op straat etc. Liefhebbers zien toch vuurwerk. 

• Zo kunnen mensen er toch van genieten. 
Met hopelijk een lagere (milieu-)overlast. 

• Zodat mensen die wel van vuurwerk houden er naar kunnen kijken en plezier aan 
kunnen beleven 

• Zolang ik er maar niet aan hoef bij te dragen 

• Zonder geluid 

• Zonder knal vuurwerk 

• Zou beter zijn inderdaad. Kunnen de liefhebbers van vuurwerk , toch vuurwerk 
bekijken. 

• Zou een goede optie zijn om de mensen tegemoet te komen die toch vuurwerk willen 
op oudejaarsavond (ondanks natuurlijk toch een aantal van de "nadelen" van 
vuurwerk). Ook hierbij geldt: is alleen zinvol als er buiten dit gebied echt gehandhaafd 
wordt, waar ik echte twijfels bij heb, zoals ik al aangaf. 

• Zou een optie kunnen zijn 

• Zou elke gemeente moeten doen 

• Zou goed alternatief kunnen zijn voor consumentenvuurwerk. 

• Zou misschien een mogelijkheid kunnen zijn op de juiste plek. 
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• Zou mooi zijn  boven op de Wilhelminaberg. Haast overal te zien!!!! 

• Zou mooi zijn, maar geen verbod instellen. 

• Zouden er ook bv 3 kunnen zijn (net zoals er nu ook op 3 plaatsen een "kerstboom" 
(zoals in het park) is) 

• Zowel een vuurwerkshow als de vrijheid om zelf siervuurwerk af te steken. 
 

Nee • -Het verliest zijn charme 
- Wat gaat dat kosten? Het blijft gemeenschapsgeld. Wel een vuurwerkshow van 
10.000 eu bekostigen   maar geen traplift etc bekostigen. 
- Met nieuwjaar drinken mensen, er zou ruzie kunnen ontstaan op het centrale punt, 
mensen stappen onder invloed in de auto. 

• 1 Maal per jaar een centrale vuurwerkshow nl. tijdens de kermis vind ik nog enigszins 
kunnen. Deze vuurwerkshow zou men kunnen vervangen door de een 
nieuwjaarsvuurwerkshow. Mijn voorkeur heeft totaal geen centraal vuurwerk. 
Belastend voor het milieu en het besparende geld aan een beter algemeen doel 
uitgeven. 

• 1 show lijkt mij te massaal. Veel leuker per buurt door professionals vuurwerk laten 
afsteken en gezamenlijk per buurt geld inzamelen. Zo kan met de buurtbewoners het 
nieuwe jaar inluiden. De gemeente zou hiervoor medewerking en vergunning 
kunnnen geven. 

• 1. Doe aub wat nuttigs met gemeenschapsgeld. 2. Ik kan me niet voorstellen dat 
mensen hun huis gaan verlaten om dan met de auto naar een centrale plek te rijden. 

• Aangezien er daardoor maar een gedeelte van de inwoners plezier aan kan hebben en 
anderen - ouderen, kinderen, gehandicapten en anderen die niet in staat zijn naar 
locatie te gaan - niet 

• Algeheel verbod 

• Algeheel verbod is voor iedereen en alles beter en duidelijker. Ik wil absoluut niet 
meedragen in de kosten die hiermee gemoeid gaan worden. Besteed het 
gemeenschapsgeld op een andere manier aub. Geen vuurwerk. (3x) 

• Alle vuurwerk is slecht voor de dieren en het milieu. 

• Allee. Met lichtshow. Dus milieuneutraal 

• Alleen als het anders niet werkt: ja 

• Alleen als het niet anders kan, evt als alternatief voor volledig verbieden van vuurwerk 

• Alleen als het niet anders kan. Dit jaar hebben we met oud en nieuw voor 77 miljoen 
aan co2 de lucht ingepompt..... over duurzaamheid gesproken.... 

• Alleen siervuurwerk, geen knallers 

• Allemaal geld verspilling. Ze kunnen het beter voor andere nuttige dingen gebruiken 
ipv de lucht in te knallen. 

• Alles op een kleine hoop 

• Als centrale vuurwerkshow overig vuurwerk vervangt is er in de rest van de gemeente 
dus geen vuurwerk meer te zien. 
Wie gaat er vanuit zijn feest-omgeving (bij/met familie, vrienden, buren) naar deze 
show? Krijg je wrs last van dronken bestuurders ;-) 

• Als dit  de enige oplossing is moet het ook op een centraal punt in de gemeente 
gebeuren en dat punt ligt ergens buiten iedere kern. Dat wil toch geen hond. 

• Als er verbod is moet de gemeente dat ook niet doen 

• Als er vuurwerk afgestoken wordt dan kies ik voor een centrale vuurwerkshow. 

• Als het. Let, dan alleen hier en gecontroleerd en gedoseerd 

• Als hier iets zal gebeuren ie het net zo goed gevaarlijk. Laat staan mensen met drank 
op die gaan rijden naar een vuurwerkshow 
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• Als je tegen een hondenliefhebber zegt dat ze vanaf nu elk jaar naar een gezamelijke 

hondeshow kunnen kijken, inplaats zelf een hond te hebben. 
Of een motorrijder voortaan naar een motorshow mag gaan kijken waarbij profs op 
een motor rijden. 
Dan word je ws uitgelachen, en terrecht. 

• Als overgangsfase. 
maar het doel moet zijn om van deze gewoonte af te komen. 

• Antwoord Ja als dit de enige mogelijkheid is om toch vuurwerk te zien 

• Belachelijk dat zo'n milieubelastend en geldverslindend gebeuren van gemeentegeld 
(ons geld) de lucht in geschoten wordt. Terwijl geen geld is voor onze inwoners die 
niet rondkomen voor hun onderhoud en naar de voedselbank moeten..... 

• Ben van mening dat mensen uit omringende kernen niet naar 1 centraal punt komen 
om een show te zien.  
Elke kern een eigen show lijkt me niet haalbaar. 

• Besteed dat geld maar aan de ouderenzorg en andere dringende zaken binnen onze 
gemeente. 

• Besteed het geld aan handhaven 

• Beter voor milieu, dier en mensen, onnodig verspilling van gemeenschapsgeld 

• Bezopen mensen naar 1 plek sturen is om problemen vragen. Geen geld voor 
vuurwerk show uitgeven door overheid. 

• Bij een centrale vuurwerkshow moet er veel aan 'crowd control' gedaan worden, 
daarbij wordt er wederom veel verwacht van de politie. Veel mensen drinken op 
oudejaarsavond een glaasje alcohol en het is onverantwoord om die mensen te laten 
rijden. 

• Brengt veel inbraken tot vervolg als niet veel mensen meer thuis zijn en gaan kijken 
naar vuurwerkshows 
Dus dan moeten veel meer politieauto's gaan surveilleren in de buurt  
Dus met andere woorden we maken het inbrekers veel makkelijker 

• Centraal bijvoorbeeld in Maastricht dorpen in de omgeving betalen mee 

• Centrale plek in ieder dorp van de gemeente. 

• Centrale show is prima, maar liever lichtshow, met drones, zonder knallen. 

• Centrale vuurwerkshows werken misschien in een stad, waar een centrale plein of 
breng zich er voor leent. Maar in een gemeente met meerdere kernen zie ik de 
mensen niet met de champagne nog in de hand naar een andere kern gaan. Dan sterft 
het hele vuurwerk dus uit. 

• Da's nog slechter voor milieu, gevaarlijker en geen hond komt of neemt zich de 
moeite om te komen. Daarbij heeft de gemeente geen geld daarvoor. 

• Daar betaal ik ook aan mee 

• Daar betaald de belasting betalende mensen de vuurwerk dus ook die die geen 
vuurwerk wou en dat vindt ik niet toelaatbaar 

• Daar hebben alleen de mensen plezier van die er in de buurt wonen. Daar er 
gedronken wordt is het niet verstandig of haalbaar om deze show te zien als je in een 
buitengebied woont. 

• Daar is de gemeente denk ik te klein voor 

• Daar wordt gemeenschapsgeld voor gebruilkt en niet iedereen vindt het vuurwerk 
nodig. (2x) 

• Daar zien wij in de buitenwijken niets van. 

• Daarvoor is de gemeente te groot, dan moet men (met alcohol op) gaan reizen 's 
nachts 

• Daarvoor is onze gemeente te groot, je gaat niet zo laat nog op pad om dan op één 
afgesproken plek naar het vuurwerk te gaan kijken. 



 
 

337 
 

• Dan ben je niet in je eigen omgeving om op 00.00 uur maar met veel onbekenden.  
en alweer een beperking voor bewoners dat je zelf geen vrijheid hebt. 

• Dan denk ik  dat wij misschien  de zelf toestanden kunnen krijgen  zoals nieuwsjaar 
vuur  Mensen het niet eens over de plaats waar dat gehouden wordt 

• Dan gaan de mensen in beschonken toestand naar huis na de vwshow en ontstaan er 
meer ongelukken. Zelf afsteken met familie en vrienden is veel leuker en 
gezelliger.zonder vuurwerk geen oud en nieuw 

• Dan in ieder dorp, je haalt het hele sociale weg bij straat cultuur zonder overlast. Hier 
altijd feest. 

• Dan is dat natuurlijk in  Bergen en hebben de andere dorpen niks meer 

• Dan is er nog heel veel schade voor het milieu en met name de luchtkwaliteit 

• Dan komen ook die drank op hebben. en dan geeft ook weer onenigheid hebben met 
elkaar als ze teveel ophebben 

• Dan krijg je misschien op die plek last van dronken personen die er al vroeg zijn of 
erna blijven hangen 

• Dan krijg je nog steeds overlast en om voor de dieren is er  nog veel overlast 

• Dan liever meerdere vuurwerkshows zodat je niet naar een centraal punt hoeft te 
gaan maar gewoon thuis kan kijken. 

• Dan moet ik met mn kleine kinderen, midden in de nacht ,naar een bepaalde locatie in 
de buurt om vuurwerk te kunnen kijken. Belachelijk en niet te doen! En al die mensen 
die alcohol drinken, en ook om 0.00uproosten met champagne, die gaan allemaal de 
weg op. Echt onverantwoord en gevaarlijk om ertussen te zijn met mn kinderen 

• Dan moet je gaan reizen op een riskante avond. Men zal toch afsteken. Lost voor 
mensen met huisdieren niets op. Centrale plek in Heerlen. Wordt het weer een 
centrum feestje. En daar kun je als vrouw toch al nergens je auto  veilig parkeren. 

• Dan moet je naar een centraal punt lopen vóór 24:00uur. 
Maar ik wil dan thuis zijn om mijn familie/vrienden nieuwjaar te wensen. 
Niet met vreemden. 

• Dan moeten wij als inwoner nog meer gemeentelijke belasting gaan betalen, want 
waar haalt de gemeente anders het geld daarvoor vandaan? Ik ben toch niet van plan 
te gaan kijken. 

• Dan word er in die tijd nog meer ingebroken en er is niemand thuis voor de huisdieren  
voor het geluid 

• Dat betekent dat mensen van (t)huis uit naar een centrale plek moeten worden 
gemobiliseerd. Dus veel meer lege woningen en grotere kans/risico op inbraken. Een 
centrale vuurwerkshow in het centrum (op of bij de Maas) kan OK zijn. Maar niet op 
meerdere locaties in Maastricht een centrale vuurwerkshow. Trouwens, wie gaat die 
centrale vuurwerkshow(s) betalen? Ik koop nooit vuurwerk en ga er dan ook niet aan 
bijdragen! 

• Dat gaat weer veel geld kosten voor de hele gemeente en de show zal in Meerssen 
zelf zijn. Hier heeft niet de hele gemeente plezier van. Niet doen dus. 

• Dat heeft geen zin. De oppervlakte van Leudal is veel te groot. De belangstelling zal 
gering zijn en de mensen die komen zitten op de heen en/of terugweg met een 
dronken kop achter het stuur. 

• Dat kan alleen als er in elk dorp iets gedaan wordt. Niet iedereen is mobiel genoeg om 
naar een ander dorp te gaan om te kijken en mensen zullen eerder met een glaasje op 
achter het stuur gaan zitten om te gaan kijken 

• De beleving van vuurwerk is meer dan alleen kijken. 

• De gemeente heeft al onkosten genoeg. Uit eindelijk betaald de burger het via extra 
belasting. Laat degene die afsteekt er ook zelf voor betalen 

• De gemeente heeft genoeg omhanden; geef uitvoering van dit soort beleid aan de 
buurten 
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• De gemeente hoeft niet alles te regelen. Vrijheid mag als er rekening wordt gehouden 
met anderen en dieren. 

• De Gemeente kan het geld beter besteden aan nuttige dingen vindt u niet? 

• De gemeente Sittard-Geleen zal dat niet doen omdat het volgens onze wethouders en 
bestuursleden niet bij de duurzaamheid van de gemeente past... (Iets met 
Oktoberfeest en laisershow in Sittard afgelopen editie) Maar wel met het glazenhuis 
in Geleen een complete vuurwerkshow neerzetten.... Hoezo meten met 2 maten? 

• De gemeente zou een voorbeeld kunnen zijn en in het geheel geen vuurwerk 
afsteken. Vuurwerk is zeer slecht voor de luchtkwaliteit, en dus voor de gezondheid 
van de burgers. 

• De mensen zelf op een centrale plaats in de wijk ( begeleid door de gemeente i.v.m. 
veiligheid ) 

• De overlast voor mens, dier en  milieu blijft. 

• Denk dat hier geen animo voor is. 's avonds laat durven de mensen nu al niet naar 
buiten, zal dan ook niet zo zijn. 

• Dieren en mensen zullen alsnog overlast hebben wanneer er een centrale 
vuurwerkshow plaats vindt 

• Dieren hebben ook te lijden van vuurwerk van een centrale vuurwerkshow en de 
luchtkwaliteit heeft eveneens daaronder te lijden. 

• Dit gaat weet veel geld kosten voor dr burger ! 

• Dit is alleen als compromis mogelijk als verder al het consumentenvuurwerk verboden 
wordt. 

• Dit is geen taak voor de gemeente 

• Dit is leuk en interessant voor grote steden, maar totaal oninteressant voor 
kerkdorpen. Werkt alleen maar alcohol in het verkeer in de hand. 

• Dit is uit ten tijd 

• Dit kost belastinggeld 

• Dit kost de gemeente extra veel geld. Terwijl er weinig publiek zal komen. Iedereen 
viert oud en nieuw met familie/vrienden thuis of in een gelegenheid 

• Dit levert onnodige verkeersbewegingen op, met vaak mensen die een slokje op 
hebben. 

• Dit omdat het dan gemeenschapsgeld betreft en dat kan beter worden gebruikt voor 
zorg, onderwijs, etc. 

• Dit zou dan in ieder dorpskern moeten gebeuren. De kosten wegen niet op tegen de 
overlast mits er bepaalde gebieden worden aangewezen en de tijd beperkt. Geen 
gemeenschapsgeld naar vuurwerk. Iemand die er voor wil betalen koopt het zelf 
maar. 

• Dit zou nog steeds voor overlast zorgen zowel aan de directe omgeving als ook aan 
dieren en milieu. Zeker nu er zoveel inspanningen  geleverd moeten worden om de 
co2 uitstoot terug te dringen. Wij kunnen het ons niet meer permitteren om het 
milieu op zo’n avond nog weer eens extra te belasten. 

• Doen we al met kermis , 

• Door beter te handhaven en strengere straffen in te voeren en een verbod op 
knalvuurwerk is het niet nodig om de mensen die zich aan de regels houden en 
naderhand alles netjes te straffen om verplicht naar een vuurwerkshow te moeten 
gaan. 
we hebben het over een traditie en ja dat mag best wat aangepast worden maar niet 
verbieden. 
gezellig met je dierbare is er dan niet meer bij 

• Dus mensen die op deze avond drinken, moeten zich gaan verplaatsen.... met alle 
gevolgen van dien.... je belast de burgers financieel die geen vuurwerk gaan kopen( 
komt uit de gemeente kas ) 
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• Duurzaamheud zou decride draad zijn in het gemeentelijke beleid. Vuurwerk staat 
hier haaks op. 

• Een centrale vuurwerkshow is erg onpraktisch, ik wil niet om half 12 in de auto 
stappen. Ik vind het niet fijn in een grote menigte te staan waarbij mensen onder 
invloed zijn. En een goede show is duur, dus verwacht dat de kwaliteit van de show 
laag is. 

• Een centrale vuurwerkshow is meer voor grote steden 

• Een gemeente als kerkrade moet zich dat niet willen permitteren 

• Een gemeente met 16 dorpen die ook nog eens zo ver uit elkaar liggen daar heeft een 
centrale show geen zin. 

• Een show is gevaarlijk omdat men de hele avond drinkt. Je krijgt een 
parkeerprobleem. Ouderen kunnen niet kijken en jonge kinderen neem je niet 
s'nachts mee. Een show duurt vaak 10 min en dan moet iedereen met alcohol en 
vervoer (goh co2) weer naar huis. 

• Een Vuurwerkshow zal alleen maar choas creëren. Waar moeten de mensen met 
kleine kinderen dan heen? Kleine kinderen slapen over het algemeen door het 
vuurwerk heen betekent dit dan dat deze ouders dan geen vuurwerk kunnen zien? 
Daarbij de meeste ouders steken na 18:00 een klein beetje siervuurwerk/ 
kindervuurwerk voor de kleintjes af mag dit dan ook niet meer. Het gaat allemaal een 
beetje ver! 

• Eigenlijk vind ik dat er nergens meer vuurwerk moet worden afgeschoten. Brengt veel 
te veel schade toe aan milieu. Maar die stap is te groot voor de meeste 
vuurwerkliefhebbers. 

• En dan de mensen dronken om 12 uur er naar toe gaan ... denk dat het meer overlast 
bezorgd dan het vuurwerk voor de deur afsteken 

• En dan de organisatie beschieten met vuurwerk? Prima! 

• En wie betaald dat...... 
Laat mij als burger gewoon mijn eigen vuurwerk afsteken op de tijd waarop het mag 
want bij een vuurwerk show ga je meer overlast krijgen 

• En wie gaat dat betalen? 
Wij zijn tegen vuurwerk en wensen hier ook niet aan bij te dragen in welke vorm dan 
ook. 
Als de gemeente van plan is om een vuurwerkshow te organiseren, moet de 
gemeente zorg dragen dat er een pot komt waar de vuurwerkliefhebbers hun bijdrage 
kunnen doen om de vuurwerkshow te bekostigen. 

• Enkel siervuurwerk in verschillende delen van onze stad Maastricht.Zodat iedere 
bewoner daar van kan genieten. De grootste vuurwerk ellende blijkt uit de cijfers is 
wederom een randstedelijk probleem! 

• Er komt toch weer een hoop troep in de lucht. En dat is al een heel groot probleem 

• Er word nogal wat drank genuttigd met oud op nieuw,ik kijk dan liever in de straat 
naar vuurwerk dan dat ik moet lezen hoeveel dronken bestuurders er op de weg zijn 
vanwege 1 plek waar vuurwerk word afgestoken 

• Er wordt champagne gedronken om het nieuwe jaar in te wijden en rijden onder 
invloed lijkt me nog slechter. Of je moet in iedere kern een show gaan geven op 
loopafstand 

• Er wordt dan gemeenschapsgeld gebruikt wat beter aan andere dingen besteed kan 
worden. Iedereen moet naar een centraal punt gaan om dit te zien en kan niet in 
eigen kring oudjaar vieren. 

• Er wordt over gemeente gesproken. Dit betekent dat Panningen er met de “show” 
vandoor gaat en de overige dorpen van Peel en Maas het nakijken hebben. Lijkt mij 
geen strak plan voor de “ verbinding” van de burgers van Peel en Maas. 
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• Er wordt veel alcohol gedronken tijdens de jaarwisseling. Bovendien rijden er geen 
bussen en taxi's. Hoe moeten de mensen dan van en naar de vuurwerkshows gaan? 

• Er zou helemaal geen vuurwerkshow moeten zijn. Een lichtshow met lasers zou een 
prima alternatief kunnen zijn. 

• Excuus om de belasting verder op te krikken,dus gewoon laten voor wat het is. 

• Ga echt niet naar Heytse om vuur werk show te kijken om 24.00 uur 

• GA er niet heen maar moet er wel voor betalen 

• Gaat ten koste van gemeentegeld. 
De mensen die het graag afsteken of kijken bepalen zelf of ze hier geld aan uitgeven.  
Tevens wil ik niet vlak voor middernacht (met een kind dat net uit bed komt om 
vuurwerk te kijken) in de auto stappen om ergens vuurwerk te gaan kijken. 

• Gebruik dit geld voor de arme mensen in de stad of geef het aan voedselbank 

• Geen extra autoverkeer in combinatie met alcoholgebruik 
organiseer maar decentrale shows 

• Geen gemeenschapsgeld hieraan uitgeven 

• Geen vuurwerk meer 

• Geen vuurwerkshow per gemeente, misschien wel een show per dorpskern. Ik zie het 
niet zitten om bijvoorbeeld een (roulerende) vuurwerkshow te hebben waarbij we 
eerst naar bv Ohe en Laak moeten rijden vanuit Wessem. 

• Geen zin om de gezelligheid thuis te verlaten om op een andere plek vuurwerk te 
gaan kijken. Daarbij zal (bijna) iedereen gedronken hebben & heb je dus een vervoer 
probleem. 

• Geldverspilling, een vuurwerkshow in het land die op tv uitgezonden wordt is meer 
dan voldoende. 

• Gemeenschapsgeld de lucht inschieten 

• Gemeente Maasgouw is een samengestelde gemeente, dit betekent dat er erg veel 
dorpen zijn samengevoegd die één gemeente vormen. Wanneer er maar in 1 dorp van 
al deze dorpen vuurwerk is zou dat betekenen dat veel inwoners van de gemeente 
helemaal geen vuurwerk zien met nieuwjaar. Dit zou tevens risico’s met zich mee 
kunnen brengen dat mensen toch in een auto stappen om vuurwerk te gaan kijken, 
waardoor er met alcohol (dat veel genuttigd wordt op zo’n avond) gevaarlijke situaties 
zouden kunnen ontstaan. In plaats van per gemeente te kijken, zou de gemeente per 
dorp kunnen kijken. Zo kan toch iedere inwoner op loopafstand van mooi en veilig 
vuurwerk genieten. 

• Gemeente qua oppervlakte te groot om dit centraal te doen, 

• Gemeente Sittard-Geleen-Born strekt zich over een te rote regio uit. Mensen uit 
kleine kernen reizen niet naar de stad af om naar vuurwerk te kijken. 

• Gemeentegeld kan beter besteed worden 

• Heel veel mensen bv met kleine kinderen , zonder vervoer, of mensen die gedronken 
hebben kunnen dan niet komen kijken, thuis kunnen blijven is beter 

• Helemaal geen vuurwerk heeft mijn voorkeur. 

• Helemaal geen vuurwerk in de gemeente 

• Het afsteken zelf is te leuk 

• Het geld kan beter aan zinnige zaken worden besteed, bijvoorbeeld aan zorg, zeker nu 
de gemeente Maastricht een tekort heeft op de begroting. 

• Het is niet in de hele stad te zien, dus dit is geen oplossing 

• Het is niet meer van deze tijd. Vuurwerk is zo slecht voor het milieu. Niet alleen het 
afsteken, ook het transport naar Nederland. Verder wordt het veelal door 
kinderhanden gemaakt. Het kan écht niet meer. 

• Het is zo als de Gemeente dit op zich gaat nemen kost het voor de hele gemeenschap 
een hoop geld wat ergens anders misschien beter voor gebruikt kan worden . 
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• Het kost geld. Waarom moet iedereen verplicht hieraan meebetalen? Laat mensen 
zelf beslissen hoeveel ze aan vuurwerk willen uitgeven.  
Ik ben echt niet van plan om belasting te betalen voor iets waar ik geen gebruik van 
maak. 

• Het lijkt me mooi, maar logistiek niet haalbaar. Er zijn voldoende mensen met drank 
op. En wil met mijn kinderen genieten van oud nieuw. En wie houdt het illegale 
vuurwerk weg tijdens de show. 

• Het mobiliseren van grote groepen mensen, gezinnen met kinderen om 00.00 is 
onbegonnen werk! Lekker voor de deur wat vuurwerk met het gezin zo hoort het te 
zijn! 

• Het moet niet, het mag. Voor mij persoonlijk niet noodzakelijk. 

• Hier kan nooit iedereen van genieten. Mensen vieren oud op nieuw thuis, bij 
vrienden, verdeeld over het hele dorp. 
1 show mss 3% van de bevolking van kan genieten is natuurlijk geen optie. 

• Hier zou geen geld van de gemeenschap voor gebruikt mogen worden. Dit kan voor 
veel betere doelen ingezet worden. 

• Hiervoor heeft de gemeente geen financiële middelen voor 

• Hoe kan dat geregeld worden als b.v. duizenden mensen komen kijken? 

• Hoeft de gemeenschap niet voor op te komen 

• Hoeveel kernen heeft Leudal?  Waar zou die show dan moeten komen. En gaat heel 
Leudal daar naar toe? Nee natuurlijk niet.  
Zolang we in Leudal nog zo moeilijk moeten doen over financiering van 
sportvoorzieningen of BMV of groenonderhoud, vind ik het krankjorum om ook maar 
te overwegen om als gemeente geld uit te geven aan een vuurwerkshow. 

• Hooguit als compromis als een totaal verbod niet te realiseren is. Waarbij een 
overgangstermijn van 3 jaar moet gelden naar een totaalverbod. 

• Iedere dorp wilt vuurwerkshow hebben en niet alleen in dorp waar stadhuis gevestigd 
is. 

• Iedere kern wil die vuurwerkshow, kan mij niet voorstellen dat dat goed gaat / 
betaalbaar is in Leudal. 

• Iedereen moet dan het huis uit om te gaan kijken terwijl we nu lekker rustig thuis 
kunnen kijken naar het vuurwerk dat iedereen afsteekt. Bovendien kost het de 
gemeente geld en kan het dat beter aan wat anders besteden. 

• Iedereen moet kunnen genieten van mooi siervuurwerk. Er zijn mensen die niet de 
deur uit kunnen voor naar een centrale plek te gaan. 

• Ik ben geen vuurwerkfanaat, en vindt niet dat mijn belastinggeld in een algemene 
vuurwershow gestopt moet worden. 

• Ik ben NIET tegen vuurwerk, doe ergens in de PROVINCIE 1 show. En laat zien dat je 
respect hebt voor je burgers en voor de natuur. 
Doe dit in een natuurgebied waar weinig burgers wonen en uiteraard niet naast een 
manege. Dat dan alleen de vogels en vossen schrikken, daar kan ik mee leven. 

• Ik ben voorstander van een centraal georganiseerde licht show. Mooie muziek, mooie 
lichtbeelden, geen geknal en luchtvervuiling 

• Ik denk dat dan bet ongeregeldheden komen door de madsa 

• Ik denk dat de meeste liefhebbers het liefst zelf vuurwerk afsteken. Een centrale 
vuurwerkshow verandert daar niks aan. Als het een compensatie wordt voor 
vuurwerkverbod, verwacht ik dat het weinig effectief zal zijn. Bovendien vind ik niet 
dat de gemeente geld in de brand moet steken; dus geen vuurwerkshow van de 
gemeente. 

• Ik geloof niet dat mensen hun familie in de steek laten om af te reizen naar een 
centraal punt. Bovendien hebben velen dan al wat gedronken, lijkt mij ook geen 
haalbare optie. 
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• Ik heb nu altijd mooi siervuurwerk show voor de deur, overkant steekt elk jaar mooi 
vuurwerk af dus ik hoef niet de deur uit om het te zien 

• Ik hou helemaal niet van vuurwerk. Als er veel animo is voor zo een algemene 
vuurwerkshow, ben ik er niet op tegen. Ik vind dus niet dat het georganiseerd MOET 
worden 

• Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die dit wel op prijs stellen, voor mij 
persoonlijk hoeft het niet 

• Ik steek liever zelf vuurwerk af 

• Ik stel me niet voor hoe dat dan gaat. Klinkt prima, maar dat betekend dus dat heel de 
familie, vrienden en bezoek hun jas aan moeten,massaal net voor middernacht in een 
auto stappen (er zullen altijd automobilisten zijn die dan met een borrel op rijden) om 
te gaan kijken naar vuurwerk in de stad? Waar parkeren? 

• Ik vier thuis met familie en buurtgenoten, moet je op tijd vertrekken naar een locatie. 
Liever thuis verder vieren. 

• Ik vind dat zoiets niet met gemeenschapsgeld betaald moet worden. 

• Ik vind een vuurwerkshow erg oneerlijk. Als je in een dorpje woont van de gemeente 
zoals ik en je wilt toch vuurwerk zien, moet je ergens heen gaan. Terwijl de meeste 
mensen het toch liever thuis vieren. 

• Ik wens niet als burger mee te moeten betalen aan die troep! 

• Ik wil er op geen enkele manier 1 cent aan uitgeven. Ook niet van gemeentekosten/ 
belastinggeld 

• Ik wil niet meebetalen via belastingen. Indien het uit private middelen betaald wordt, 
heb ik er geen moeite mee. 

• Ik wil niet via een omslag betalen voor een vuurwerkshow. 

• Ik zou er niet naar toe gaan. Ik vind het leuker om van huis uit vuurwerk te kunnen 
zien. 

• Ik zou erzelf niet heen gaan en vanuit oogpunt milieu zeg ik nee. 

• Ik zou het wel goed vinden indien er een algeheel vuurwerkverbod voor alle inwoners 
in de gemeente geldt en uitsluitende de gemeente zelf een centrale vuurwerkshow 
organiseert in het centrum ter compensatie. 

• In iedere dorpskern een vuurwerkshow 

• Indien de gemeente zo'n show organiseert, wordt dit betaald van mijn belastinggeld. 
Ik heb zelf nooit vuurwerk gekocht, ik wil er mijn belastinggeld dus ook niet aan 
verspillen. 

• Indien de gemeente/wij moeten betalen voor de kosten om al die troep op te ruimen. 

• Indien er een algeheel verbod komt wel 

• Is al om 20.00 bij Op de Bies, dus de liefhebbers van een centrale vuurwerkshow 
kunnen wat mij betreft daar naar toe 

• Is geen taak van de overheid 

• Is het wel vanuit overal in Venray zichtbaar? 

• Is ook milieuvervuilend dus niet doen. 

• Je voelt je als het ware verplicht dan binnen hé gemeente te blijven om wat vuurwerk 
te zien. 

• Je zult er maar naast wonen. 

• Kans op inbraak groter, mensen zijn dan weg en dan is het voor inbrekers makkelijk 

• Klinkt leuk, maar kost verwacht ik best veel geld. Niet alleen het vuurwerk zelf, maar 
ook de organisatie, beveiliging etc van alle mensen die erop af komen, hun autos op 
een veilige plek kwijt moeten etc. kost geld.  
Bovendien is het voor veel mensen niet te doen 's nachts -met kinderen- in de auto te 
stappen (vaak drinkt men deze avond al) en naar zo'n locatie te komen. Als je al voor 
een centrale show kiest zul je er wat mij betreft voor moeten kiezen om dat op een 
aantal verschillende plekken binnen de gemeente te doen. 
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• Komt alleen van buiten af publiek.daarnaast 7 jaar roffa gewoond maar dat werkt 
niet. Mensen hebben geld crissis niet iedereen beschikt over vervoer. En thuis vieren 
in goedkoper. Dus dat zou alleen buitenstaanders aantrekken van andere gemeenten 
of landen in ons geval aan de grens 

• Kost belasting geld 

• Kost dan iedereen geld en nu alleen die vuurwerk willen afsteken. Faliekant tegen. 

• Kost de belastingbetaler geld 

• Kost de burger extra geld 

• Kost de gemeenschap geld 

• Kost onnodig geld 

• Kost teveel geld en mensen willen het liever thuis vieren .. en niet nog eens naar een 
dorp rijden van de gemeente waar dan de show georganiseerd wordt .. 

• Krijg je dat ze met een slok op achter t stuur gaan. 

• Kunnen mensen niks meer drinken als ze met de auto moeten komen en grote 
groepen kan ook ruzie veroorzaken 

• Laat dit aan een commerciele partij over, ik wil niet als burger meebetalen aan een 
feest voor anderen. 

• Lastig met kinderen om naar toe te gaan. Centrale plek waar teveel mensen bij elkaar 
komen. Moet door gemeenschap betaald worden, bij bezuinigingen wordt hier snel 
op bezuinigd 

• Leek wel oorlog hier in de straat 

• Lichtshow ? 

• Liefst algeheel verbod. Als dat niet haalbaar wordt geacht, dan maar alle 
consumentenvuurwerk verbieden, overal in de stad, en een centrale vuurwerkshow 
organiseren. 

• Liefst geen vuurwerk 

• Liefst geheel afschaffen .Maar als er toch vuurwerk gedaan wordt , dan centraal met 
een vuurwerkshow 

• Liefst helemaal geen vuurwerk. Sommige oude gebruiken mogen opnieuw bekeken 
worden, en vuurwerk mag afgeschaft worden 

• Liever niet, maar kan begrip tonen voor deze traditie. 

• Maakt mij niet uit. Volgens mij is of was er al zoiets bij de Maas. Echter dit kost de 
Gemeente (dus ons) ook geld, terwijl de meesten van ons daar toch niet naar zullen 
gaan kijken dus voor mij hoeft dat niet. 

• Mag van mij, maar hoeft niet. Kosten Gemeente? (is allen) 

• Mag, uiteraard 

• Me moet de inwoners niet lekkker maken. de ellende gat over een xaantal  jaren weer 
terug komen. 

• Mensen gaan na het drinken van alcohol rijden om de show te kunnen zien. Denk dit 
dit net zo gevaarlijk is als afsteken van vuurwerk 

• Mensen gaan rijden met alcohol geen goed idee lijkt mij. 

• Mensen met jonge kinderen, ouderen en m8nder gezonde zijn hier de dupe van. Zijn 
niet zo mobiel of savonds buitenshuis. 

• Mensen vieren thuis de jaarwisseling, er is geen vervoer, hoe kunnen de mensen zich 
dan naar een vuurwerkshow begeven? 

• Mensen zelf laten bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. 

• Met als voorbeeld de vuurwerkshow bij afloop van de kermis lijkt me dit geen goed 
plan. 
Mensen zijn niet geneigd om zich te verplaatsen om naar een centrale plaats te gaan 
voor een vuurwerkshow. 

• Met het geen wat dit kost kunnen ook andere dingen gedaan worden 
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• Met teveel dorpen in 1 gemeente is sat lastig en ik heb er geen trek in om voor 
vuurwerk te kijken om middernacht nog ergens naartoe moeten rijden naar een 
nabijgelegen doro 

• Mijn moeder ( op leeftijd) woont i neenflat en geniet er ieder jaar van dat ze boven 
heel Maastricht naar het vuurwerk kan kijken. De gemeente miet dan wel verdomd 
goed vuurwerk afsteken wil het ook door de mensen thuis te zien zijn. Of is het kijken 
naar vuurwerk dan weer alleen voor die mensen die toch al niet thuis bleven? 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 december dag in 
dag uit jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 
Als er dan toch vuurwerk moet worden afgestoken dan als centrale vuurwerkshow op 
de Griend net als met Koningsdag. 

• Misschien als alternatief voor een geheel verbod 

• Misschien, als het toch moet dan maar georganiseerd en voor korte tijd. 

• Mits dit in alle dorpen apart wordt gedaan 

• Moet brandweer en politie weer paraat zijn. Gun hen óók een fijne, rustige 
jaarwisseling. 

• Moet de hele gemeente dan met de auto naar hetzelfde punt reizen om te kijken om 
vervolgens weer terug te reizen om verder te vieren??? 

• Moet niet, zou wel leuk zijn. 

• Moeten de bewoners allemaal aan mee betalen dus meer gemeentebelasting 

• Nederland is overbevolkt. Er hier geen ruimte voor vuurwerk 

• Nee het is diefstal van belastinggeld. daarbij kunnen de meeste ouderen hier niet naar 
toe 

• Nee want dat gebeurt dan in Heuthuysen en de andere dorpen hebben weer eens 
pech 

• Niet 1 plek in de gemeente, daarvoor is de gemeente te groot,  maar zou dan kiezen 
voor 1 plek in/bij iedere dorpskern. 

• Niet alleen in 
In elk kerkdorp of gehucht van de gemeente en niet alleen in de stad. 

• Niet eanneer dit enkel in Gennep plastsvind. Het moet dan in alle kernen (apart) zijn 

• Niet iedereen die de jaarwisseling thuis of bij vrienden viert is bereid naar de 
vuurwerkshow te gaan. 

• Niet iedereen is in de gelegenheid om hier naar toe te gaan, denk bv aan ouders met 
kinderen, minder validen, ouderen. Dat zou het publiek zeer beperkt maken wat ik 
zeer jammer zou vinden. 

• Niet moeten, kost geld en persoonlijk zou ik er niet aar toe gaan, wellicht 1 groot feest 
inbox Roermond zoals inn London 

• Niet per gemeente maar per dorpskern 

• Niet per gemeente maar per stad en dorp. 

• Niet realistisch om in iedere gemeente dit te realiseren. Daarnaast vrijheid om dicht 
bij huis te vieren 

• Niet realistisch; te duur en te weinig gecertificeerde bedrijven om het af te steken. En 
wordt het er veiliger op? Dronken automobilisten op weg naar de vuurwerkshow, een 
idioot die zwaar illegaal vuurwerk tot ontploffing brengt in de menigte, grote 
menigten kan leiden tot rellen (anonimiteit in een groep, veel mensen onder invloed 
bij elkaar..) 

• Niet te bereiken vanuit de randgebieden tenzij mensen met hun zatte kop in de auto 
stappen. 

• Niet voor de Gemeente Leudal in bv alleen Heythuysen, want daar hebben wij niets 
aan.Dus, dan zouden er meer shows gehouden moeten worden. 

• Nog steeds overlast mens en dier en geen cultuuromslag naar vuurwerkvrij 
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• Omdat deze er al is en de gemeente Leudal groot is en men allemaal met vervoer op 
deze plek moet komen graag een vuurwerkshow op meerdere plekken in deze 
gemeente. 

• Omdat die vanuit onze wijk toch niet zichtbaar is. En met twee kleine kinderen ga je 
niet midden in de nacht naar een centraal punt voor een vuurwerkshow. Daarbij vind 
ik het ook nog eens geldverkwisting. Steek dat geld in iets voor de ouderen of jeugd. 

• Omdat niet iedereen mobiel genoeg is om daar naar te kijken. 100% zeker dat er dan 
ook een toename zal zijn in woninginbraken.. 

• Onze gasten zouden het niet leuk vinden om het feest te moeten onderbreken om 
ergens anders vuurwerk te moeten gaan kijken. 

• Onze gemeente kennende zal dan dat vuurwerk afsteken op een plaats waar alleen de 
inwoner van Gulpen iets aan hebben ( en de horeca daar!).  Dus vuurwerk in alle 
dorpen die bij de gemeente horen!!!! 

• Onze gemeente omvat te veel dorpen waardoor de afstanden naar een centrale show 
te groot worden 

• Onzin, milieuvervuilend, belastend voor dieren 

• Oók dit is geen oplossing; hiermee werk je een slap en zwak, eventueel (gedeeltelijk) 
vuurwerkverbod alleen maar in de hand. En het zij nu onderhand duidelijk waardoor 
allemaal het met vuurwerkmisbruik en de gevolgen hiervan faliekant mis is gegaan de 
ongeveer afgelopen 20 jaar. Nogmaals met dank aan de diverse kabinetten 
Balkenende / Rutte en de daarmee gepaard gaande significante 
mentaliteitsverandering tijdens bedoelde periode. 

• Ook een vuurwerkshow is slecht voor het milieu 

• Op zich is een vuurwerk show mooi, maar hier is een vuurwerkverbod voor nodig om 
de kosten te dekken (bespaarde kosten voor opruimen kunnen gebruikt worden voor 
de show). Wanneer er een vuurwerkverbod geldt in de hele gemeente, kan maar een 
deel van de gemeente genieten van de show. Bewoners van kerkdorpen kunnen de 
show niet zien en hebben dan dus helemaal niets meer. 

• Op zich zou het goed zijn, maar ik ben bang dat we vele jaren verder zijn vooraleer dit 
een traditie zal worden. 
En dan is nog de vraag WAAR. Zou al in het buurt van het Ziekenhuis moeten zijn qua 
ligging. Maar of dat dan weer niet teveel overlast geeft?? 

• Oud op nieuw vier je met familie en of vrienden thuis, nu wordt je gedwongen ergens 
heen te gaan 

• Oud op nieuw wordt met name in de huiselijke kring gevierd, kortom een centrale 
vuurwerkshow zal niet veel belangstelling trekken. Ik ben er niet op tegen, maar het 
mag niet tot een algeheel verbod leiden. 

• Overheid moet geen geld uitgeven aan vuurwerk, zeker als dat niet nodig is. Mensen 
kunnen dit prima zelf. Bovendien: alle gemeenten willen inmiddels vuurwerkshows, 
sommige gemeenten zelfs meerdere. Dat kan helemaal niet, daarvoor zijn er te weinig 
professionals in Nederland. Dit is een slap excuus om een totaalverbod aantrekkelijker 
te maken voor mensen die niet nadenken om daarna te zeggen: "Jammer joh, gaat 
niet door." 

• Persoonlijk geen interesse. Gemeente kan dit geld beter aan sociale gebeurtenissen 
uitgeven. 

• Persoonlijk vind ik dat de gemeente beter kan investeren in meer blauw op straat, 
zodat illegaal vuurwerk strenger wordt aangepakt en jongeren die niet verstandig 
omgaan met vuurwerk. Ik vind het zonde dat er tien duizende euro’s geïnvesteerd 
wordt in vuurwerk terwijl er veel tekort is in bijv de zorg, het onderwijs enzovoort. 
Wat mij betreft kan daar beter op landelijk niveau alle miljoenen heen gaan. 
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• Qua oppervlakte is de gemeente beekdealen groot. Een kwalitatieve show is prijzig. 
(Zeker als de vraag groter gaat worden) ik denk dat de kosten te hoog zijn tegenover 
de aantal inwoners die ervan kunnen genieten. 

• S een traditie er moet alleen siervuurwerk worden verkocht en er moet meer 
gehandhaafd worden 

• Stel het zou op de markt gehouden worden, dan zou ik vanuit mijn huis niets zien en 
ik wil niet graag de deur uit met mijn kleine kinderen. Nu doe ik de gordijnen open en 
we genieten gewoon vanuit de woonkamer van al het mooie vuurwerk om ons heen. 

• Stop met betutteling! 

• Te duur 

• Te duur en niet goed voor milieu 

• Te duur, nooit goed en de stad is te groot om iedereen te bereiken waardoor men 
toch lokaal wil afsteken 

• Te veel dorpen en centra, zodat het onmogelijk wordt om diverse shows te geven ivm 
de kosten. 

• Tenzij door burgers zelf georganiseerd en gefinancierd. 

• Traditie is in je eigen straat met de buurt siervuurwerk afsteken. 

• Vaak te koud, slechte lucht inademen en ouderen kunnen er vaak niet heen 

• Vaak zijn zulke vuurwerkshows van slechte kwaliteit. Voorbeelden van zulke shows 
zijn: de vuurwerkshow op koningsdag, oktoberfeest. 

• Van mij hoeft het niet. Daarbij is vuurwerk zeer slecht voor het milieu en aangezien de 
overheid hier nu topprioriteit aan geeft hoort een vuurwerkverbod hier ook bij. 

• Vanuit milieuoogpunt, de dieren en kostenoogpunt vind ik vuurwerk in ieder opzicht 
negatief. Het argument ‘traditie’, of ‘we doen het, omdat we het altijd zo gedaan 
hebben’ zijn weinig doordacht. Tijden veranderen, toch? Het is juist goed om 
bepaalde gewoontes af en toe kritisch onder de loep te nemen en te bepalen if het 
nog wel past bij deze tijd. 

• Veel beschonken mensen tegelijkertijd op straat (al dan niet met auto) richting de 
show lijkt me niet wenselijk. 

• Veel dronken mensen verplaatsen van/ naar /verblijven op 1 locatie vraagt om 
problemen 

• Veel mensen op een plaats is altijd een probleem en moeilijk te handhaven . 

• Veel te duur gemeenschapsgeld kan beter besteed worden. 

• Veel te gevaarlijk..... veel mensen bij elkaar makkelijk voor een aanslag...tevens gaan 
de mensen met een slok op naar huis rijden. 

• Verkwisting van gemeentelijke gelden die beter besteed kunnen worden. 

• Verspilling van gemeente geld 

• Vervoer, alcohol gebruik buitenshuis 

• Voor mij hoeft het niet, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat wel 
willen en als alternatief zien. Steek het geld liever in nuttige zaken. En daarnaast vind 
ik dat als er geen verbod op consumentenvuurwerk komt, maar iedereen gewoon 
mag blijven afsteken, er niet daarnaast nog een vuurwerkshow moet zijn. Dat is 
dubbele ellende. 

• Voor ons hoeft dit niet maar kan me voorstellen dat er mensen zijn die dit wel mooi 
vinden. 

• Voorkeur totaal verbod. Alternatief centraal maar dan alleen siervuurwerk (2x) 

• Vuurwerk brengt vervuiling in natuur ook bij shows, meer aandacht voor natuur vind 
ik belangrijker dan 10 min lichtjes in de lucht 
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• Vuurwerk kan mooi zijn. Iedereen moet van (het kijken naar) vuurwerk kunnen 

genieten, of althans de kans daarvoor krijgen. Decembernachten staan niet bekend 
om hun milde klimaat, dan zit ik lekker warmpjes op de bank met oliebollen - kleine 
kans dat ik de deur nog uit wil; ik zit er niet op te wachten met z'n allen op pad te 
moeten om ergens massaal op een kluitje te gaan staan op een drassig weiland 

• Vuurwerk om 0.00 is prima. Maar de weken ervoor geeft het grootste probleem 

• Vuurwerk verbod 

• Vuurwerkshow bij de Hommert (meest centrale punt van de gemeente) zal in 
Hulsberg en Schinveld niet zichtbaar zijn. Alternatief is vuurwerkshow in elke 
dorpskern, maar dit wordt erg kostbaar of niet echt interessant. 

• Waar en wie gaat dat betalen! 

• Waar gaat deze gegeven worden. Geleen en Sittard.. Wie betaald hier onder aan de 
streep ook weer voor. 

• Waar is centraal in een gemeente met 5 of 6 kerkdorpen 

• Waar moet je dat doen in een gemeente met negen kernen? 

• Waar zou dat moeten in meerssen zelf dat zijn bundel,geulle.ulestr. benadeeld 

• Waardeloos idee. 

• Waarom en voor wie ? 

• Waarom met belastinggelden milieu, mens en dier belasten met nutteloze activiteiten 
. 

• Wanneer iets verboden wordt, moet er ook gehandhaafd worden. Handhaven blijkt 
dit jaar al lastig, nergens politie oid gezien. Het lijkt mij dan ook niet verstandig om het 
te verbieden. Die paar mensen die verpesten het weer voor de hele bevolking. 

• Want ik met 4 jonge kinderen gaat niet om 00:00 uur daar mee naar een 
vuurwerkshow waar het super druk is. 

• Want, wie gaat dit betalen? 

• We betalen al veel teveel gemeentelijke belastingen 

• Weggegooid geld , vooral bij armlastige gemeentes. De burgers krijgen de kosten 
hiervan toch weer te betalen via heffingen! 

• Wel in sommige wijken waar vuurwerk een traditie is en mensen ervoor naar buiten 
gaan 

• Werkt niet daar de gemeente te uitgestrekt is 

• Wie betaalt dat dan ? Precies, de burger via verhoging van de gemeentelijke 
belastingen !! Dus ook de burgers die tégen vuurwerk zijn !! 

• Wie gaat dat betalen? Ik vind niet dat de gemeente dat moet bekostigen. Centraal 
vuurwerk zien we ook met de kermis. Hier komen niet veel mensen op af. In een grote 
stad werkt dit overigens wel, maar niet in een dorp. 

• Wie gaat dit weer betalen......de burger! Ik wil geen geld van mij in zulke projecten 
steken. 

• Wie zou dat dan moeten organiseren en wie gaat deze bekostigen? 

• Wij gaan als we bezoek hebben niet met de fiets naar een centrale plek. Dat wil je 
gewoon thuis vieren met een hapje en drankje 

• Wij zijn tegen vuurwerk in alle vormen. 

• Wilt u dat mensen stomdronken in de auto stappen naar de vuurwerk show? Naar 
mijn idee een slecht idee. 

• Ws gaat het dan geheel eugen leven lijden, daar er te weinig doeltreffende 
handhaving is!dus er ook niet word op toegezien 

• Zal de show wel weer in het centrum zijn en de buitenwijken worden weer vergeten 

• Zie boven 

• Zie hierboven 

• Zie toelichting vraag 8 
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• Zijn geheel andere zaken waar deze gemeente zonder geld en zonder voldoende eigen 
politie zich moet concentreren 

• Zo verplicht je iedereen naar eenzelfde plek te komen en valt het gezellig samen 
doorhouden weg. Zeker wanneer er kinderen bij zijn. (2x) 

• Zoals reeds gezegd..... TOTAAL verbod werkt, ... want men KOMT NIET naar die 
centrale plaats, men blijft veel liever, met familie en vrienden, THUIS bij elkaar... zoals 
het ook hoort bij de jaarwisseling !!!!!! ..... En het is gewoon gemeenschap's geld, 
letterlijk en figuurlijk de lucht in knallen ....TOCH !!!! 

• Zoete Gerritje mag het weer betalen . jullie innen al genoeg 

• Zonde van gemeenschapsgeld. 

• Zonde van het geld 

• Zonde van het geld, kan beter besteed worden!!!!! 

• Zonde van het geld, kan veel beter worden besteed 

• Zonde van het geld, slecht voor milieu en overlast. Geld beter gebruiken voor 
educatieve zaken als muziek voor kinderen enz. 

• Zonde van het gemeenschapsgeld. Daar zijn betere doeleinden voor te bedenken 
waar niemand last van heeft. 

• Zonde van mijn belastinggeld. Slecht voor het milieu. 

• Zou het wel per dorp doen? niet per gemeente. 

• Zou kunnen! 

• Zou niet weten waar ze dat moeten doen. Centralisatie van evenementen is de 
doodsteek 

• Zou zonde zijn van het gemeentelijk belastinggeld. Kan beter aan socialere zaken 
besteed worden. 
 

Weet 
niet 

• Alleen als er een totaalverbod, dus ook siervuurwerk, op het afsteken van vuurwerk 
komt 

• Alleen ja, wanneer in de wijken actief gehandhaafd wordt met een lik op stuk beleid. 

• Als alternatief dan oké 

• Als de gemeente geen stelling durft te nemen en te besluiten voor totaal verbod. 
Dan maar 1 centrale plek met siervuurwerk 

• Als de gemeente voor een mooie show wil zorgen - liefst op meerdere plekken, 
bijvoorbeeld per wijk - vind ik dat een meerwaarde maar dat moet niet in de plaats 
komen van een verder verbod. 

• Als er animo voor is dan kan dat georganiseerd worden, ikzelf zal niet gaan kijken. 

• Als er een algeheel verbod komt wel, anders niet 

• Als er een verbod komt wel 

• Als er geen algeheel vuurwerkverbod komt op consumentenvuurwerk niet, ik vind dit 
geen goed doel van belastinggeld. Mocht er wel zo'n algeheel verbod komen wil ik 
een traditie bewaken door er juist wel belastinggeld heen te sturen. Dus, algeheel 
verbod op consumentenvuurwerk --> ja, anders nee. 

• Als er geen vuurwerkverbod komt zou dit een alternatief zijn 

• Als het echt niet anders kan....om 12 uur middernacht 

• Als iedereen mag blijven afsteken mag er van mij voor de mensen die niet willen 
afsteken een vuurwerkshow komen. 

• Als men dat wil, dan wel in beide kernen. Anders achterwege laten. 

• Als we zelf vuurwerk mogen afsteken niet. Als we dat niet mogen dan is een 
vuurwerkshow nodig. 

• Als wij dat moeten betalen hoeft het niet 

• Ben er helemaal tegen maar als dit een oplossing is alla dan maar 

• Ben het vuurwerk intussen zo zat dat ik neig naar algeheel verbod hoe dan ook 
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• Beter dan mensen zelf vuurwerk laten afsteken maar liever helemaal niets. 

• Buiten de bebouwde kom, buiten natuurgebied. 

• Centraal, maar waar. Echt met zijn vele kerkdorpen. Ieder jaar in dezelfde plaats of 
wisselend. Dit jaar Koningsbosch, Volgend jaar, Echt, dan Sint Joost, of Maria 
Hoop.Het vereist dat mensen gaan reizen. Deze "last" kan men niet jaarlijks op 
dezelfde groep mensen leggen. Hoe worden mensen slecht ter been naar het 
evenement gebracht? 

• Daar twijfel ik over. Als een mensenmassa bij elkaar komt die veel gedronken hebben 
is tegenwoordig ook niet meer uitnodigend. 
Het is momenteel een probleem  
Nederland is op sociaal gebied een arm land aan het worden(korte lontjes). 

• Dan moet je extra naar dat punt ,thuis met familie is veel gezelliger 

• Dan verplicht je 'nette ' burgers die zich wel aan de regels houden en die genieten van 
siervuurwerk om ergens naartoe te moeten gaan, in plaats van genieten vanuit thuis 
wat nu wel al gaat. 

• Dat kan 

• Dat kan samen met andere maatregelen geleidelijke aan een extra aanvulling kunnen 
zijn waardoor een cultuur omslag gestimuleerd zou kunnen worden. Maar ik denk dat 
op een centrale plek onvoldoende is. Vele mensen willen in hun eigen omgeving 
blijven door zorg voor dieren kinderen erc. Daarom lijkt mij beter om te komen tot 
een pakket aan veranderingen.  Waarbij een buurt kan kiezen wat het beste bij haar 
bewoners past. 

• Dat ligt eraan: dat moet natuurlijk niet bij mij om de hoek zijn ;)! Nee, dat zou best 
kunnen op diverse sportvelden die voor iedereen goed bereikbaar zijn. Vuurwerk 
hoort tenslotte bij de jaarwisseling, dat vind ik ook! Wat mij en andere mensen en 
dieren hindert is het extreme harde onverwachte knallen de hele dag door! 

• Dat zou een leuk idee zijn maar mijn voorkeur gaat meer uit naar zelf vuurwerk 
afsteken 

• De gemeente is nogal uitgestrekt 

• De gemeente is te groot voor één centrale show. Dan zou je er een per kern moeten 
houden. 

• De gemeente Venray heeft een behoorlijk groot oppervlak. Denk niet dat al die 
mensen naar één centrale plaats gaan komen. 

• Die show is er al door burgers en ondernemers op en rond de St.Servaasbrug. 

• Dit kan een optie zijn, maar betwijfel of er dan geen vuurwerk elders afgestoken gaat 
worden. 

• Dit zou je dan per dorp moeten organiseren. Want ik zie mezelf niet om half 12 de 
kinderen wakker maken, aankleden,in de auto zetten om dan vervolgens vanuit Thorn 
naar b.v Maasbracht te rijden zodat ze van het vuurwerk kunnen genieten.. dan sla je 
de plank mis. Daarnaast zullen er dan veel mensen met drank op deelnemen aan het 
verkeer.. 

• Een lasershow 

• Één vuurwerkshow per stadsdeel 

• Eigenlijk ben ik tegen alle vuurwerk, ook als dat na de shows van Andre Rieu wordt 
afgestoken en je weer uit je slaap wordt gehaald, maar als je daarmee een hoop 
ellende kunt voorkomen. 

• Er staat het woord "moeten" . voor mij hoeft het niet, maar kan wel centraal een 
feestje gebouwd worden. 

• Gemeente Gulpen-Wittem is erg groot qua oppervlak. 
In elke wijk/dorp zonder vuurwerkvrije zone zou dan een (beperkte) vuurwerkshow 
mogelijk moeten zijn. 
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• Gemeente Leudal is hier te groot voor dan zou je op meerdere locaties iets moeten 
organiseren door gekwalificeerd personeel. 
Bij Beek en Bos is hier een goed voorbeeld van misschien dat dit dan om 00.30uur op 
1 januari herhaald kan worden dan krijg je misschien ook nog een stukje extra 
saamhorigheid 

• Hangt van de kosten af en of de gemeente dit kan betalen 

• Het hangt er van af waar dat plaats vindt. In Den Haag werkt hij in samenwerking met 
de omroep goed bijvoorbeeld. De spoorbrug en de Griend zijn plekken die vaker 
gebruikt zijn in het verleden om af te steken met het publiek aan de overzijde, 
centrum kant. 

• Het idee is leuk. Maar voor mensen met kleine kinderen is dit bijna geen doen. 

• Het is beter dan dat iedereen maar vuurwerk afsteekt, maar ik zou zelf niet gaan 
kijken 

• Het is een optie, echter niet in plaats van.... 

• Het is een traditie die er al decennia inzit. Het *afnemen* hiervan creëert meer 
problemen als het in leven houden van 
En een vuurwerk show is heel leuk maar wilt de gemeente ook aan het kosten plaatje 
voldoen 

• Het is er al, maar liefst zie ik geen vuurwerk. 

• Het is misschien wel een leuk idee, maar de gemeente Leudal omvat natuurlijk een 
groot gebied, dus één centrale vuurwerkshow? of meer dan één?  
En eigenlijk vind ik het gewoon zonde van het geld. Besteed dat liever aan jeugdzorg 
o.i.d. 

• Het is nu juist zo mooi dat je overal mooi vuurwerk ziet! 

• Het licht er maar net aan waar zo'n centrale vuurwerkshow gehouden wordt. Vroeger 
was dit, meen ik, bij kasteel Hoensbroek 

• Het lijkt me een prachtig idee, en een goede oplossing. Echter zou ik het wel erg 
zonde vinden als daar belachelijk veel geld voor de gemeente in gaat zitten, die ook 
elders uitgegeven kunnen worden. 

• Het mag van mij wel, maar het MOET niet; indien dat wordt gedaan, dan wel ruim 
vuurwerkvrije zones instellen 

• Het zal dan Gennep moeten worden 

• Het zou kunnen, maar de gemeente bestaat uit veel kleine kernen. Ik denk dat er niet 
veel bezoekers zouden komen kijken uit andere kernen. 

• Hoeft van mij niet. Vindt het prima als een meerderheid daar prijs op stelt. 

• Hoeft voor mij niet, mag wel. In combinatie met consumentenverbod 

• Idee is goed, maar dit zou wel op meerdere plaatsen moeten, zodat bezoek aan 
vuurwerkshow kan worden gecombineerd met overige activiteiten op 
oudejaarsavond. 

• Ik ben echt anti vuurwerk. Echter beter centraal en professioneel afgestoken, dan 
zoals het nu gaat. 

• Ik ben geen voorstander van vuurwerk, maar wil het met deze centrale show niet 
verknallen voor de liefhebber. 

• Ik ben klaar met vuurwerk. Voor de dieren, mijn gezondheid en het milieu. Er zijn 
alternatieven waar naar gekeken kan worden. 

• Ik ben voorstander van algeheel vuurwerkverbod 

• Ik denk dat die show dan niet bij mij in de buurt is en dan zou ik met de kinderen in de 
auto moeten stappen en kan ik geen drankje meer drinken. 

• Ik denk dat dit een commerciële partij moet doen. bij het roda stadion is de music 
dome, die kunnen dan ook weer geld verdienen aan . 

• Ik denk dat je aan een vuurwerkshow in heythuysen niet veel hebt als je in de 
omgeving van ittervoort woont. 
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• Ik heb er geen enkele behoefte aan maar misschien anderen wel 

• Ik heb hier zelf helemaal geen behoefte aan, maar kan me voorstellen dat mensen dit 
zouden waarderen. 

• Ik heb liever een volledig verbod, maar áls er vuurwerk toegestaan is, dan in de vorm 
van een (gecontroleerde) vuurwerkshow. 

• Ik persoonlijk vind vuurwerk niet belangrijk, te veel lawaai en rotzooi en schrik voor 
huisdieren en wilde dieren. En dan te denken aan de ellende en kosten die het 
meebrengt indien er ongelukken gebeuren.  Maar als het dan toch moet een show 
van 15 minuten rond middernacht  is nog te verdragen, alleen wie betaald dat dan 
wer... de belasting betaler, nu doen die sufferds dat zelf ( vaak van de bijstand) want 
in die soort buurten zie je het meeste vuurwerk.... 

• Ik sta hier niet positief tegenover omdat het waarschijnlijk toch in Echt of in Susteren 
zal gaan plaatsvinden. Wij hebben het er niet voor over om in de nacht te gaan reizen! 

• Ik vind niet dat het moet, maar als je als gemeente toch achter de meute aan wilt 
lopen in plaats van je eigen mening te vormen over dit onderwerp en zoals iedereen 
in Nederland een verbod op vuurwerk wilt. Dan lijkt het me wel een mooi alternatief 
om in elke dorpskern een vuurwerkshow te organiseren voor de inwoners die het wel 
mooi vinden om traditie getrouw naar het vuurwerk te kijken met de jaarwisseling. De 
wethouders zijn immers ook gekozen door de inwoners dus waarom zou je als 
gemeente je eigen wil en wet door de strot van diezelfde inwoners duwen. En om 
terug te komen op het stukje ‘vuurwerkshow in elke dorpskern’, aangezien de 
gemeente beekdaelen een grote gemeente is denk ik niet dat mensen in de auto 
zullen springen met de jaarwisseling om 3 of misschien wel 4 dorpen verder een 
vuurwerkshow te gaan bezichtigen. 

• Ik weet niet of hier interesse voor is. Vuurwerk wordt denk ik met name afgestoken 
door jeugd die hier geen interesse in zouden hebben.. 

• In Gennep kan dit wel, maar in omliggende dorpen niet zinvol. 

• In ieder geval iets centraal per dorpskern geregeld 

• In ieder geval niet op 1 plek, ivm inbraak gevoeligheid 

• Is leuk maar niet als enige. Want dan moet iedereen naar 1 plek en dat wordt veel te 
druk. 

• Ja beter dan dat iedereen willekeurig maar iets de lucht in schiet 

• Ja, bij  een algeheel vuurwerkverbod . Nee als er ook nog normaal 
consumentenvuurwerk mag worden afgestoken 

• Ja/nee 
Het zou wel een mooie aangelegenheid zijn ter ontmoeting onder het genot van een 
hapje en een drankje 

• Kan zeker als algeheel verbod geen optie is, wat ik helaas vermoed. 

• Kan zou niet moeten 

• Lastig want om deze te zien moet je de deur uit. Dat wil je niet, reizen in 
nieuwjaarsnacht 

• Lichtshow was ook mooi 

• Liever geen echt vuurwerk. Voorkeur voor een lichtshow in het centrum van 
Nederweert. 

• Liever helemaal geen vuurwerk ivm het milieu maar als tussenoplossing mogelijk. 

• Liever helemaal geen vuurwerk, ook om milieuredenen niet meer te verantwoorden 
in deze tijd, maar liever centraal door gemeente dan door consumenten 

• Liever niet (of met drones!)  
Maar als het een tegemoetkoming is voor nu: prima. 

• Liever niks, maar als het dan toch moet, dan maar zo. Socialer ook. 
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• Lijkt goed alternatief maar lokt grote bijeenkomst op die avond om 12 uur als er ook 
al veel mensen onder invloed van alcohol en of drugs zijn niet andere dingen uit? 
Ruzies en relschoppers liggen mogelijk te dicht voor de hand 

• Mag, maar niet als dit samengaat met een verbod op consumenten. 

• Mensen willen graag zelf vuurwerk afsteken. Dat plezier wil ik ze niet ontnemen. Maar 
beperk de tijdsduur en verhoog de handhaving 

• Mensen willen het liefst zelf die bommenafsteken denk ik. 

• Mensen willen op één plek oud en nieuw vieren, je zou dan in alle dorpen en wijken 
iets moeten regelen 

• Mensen zijn thuis aan het vieren of ergens en gaan dan niet uit de feestkleed ergens 
naar toe! 

• Misschien 

• Misschien een lasershow. Beter voor mens, dier en mileau 

• Misschien iets van een groot spektakel met muziek, dans en om 24:00 u een 
vuurwerkshow  op een van de pleinen in het centrum 

• Misschien is een lasershow milieuvriendelijker? 

• Misschien, bijv megaland, zodat het ook echt voldoende afgelegen ligt. 

• Moeilijk te zeggen. Bijv. Wie betaald? Wie organiseert dat? 

• Moeilijke beslissing.  Hoe - waar en wie doe je daar een plezier mee ???? 

• Moet dan in elk dorp van de gemeente 

• Moeten is een groot woord maar als de gemeente het veilig wil houden is dit een 
prima alternatief 

• Moeten niet: optioneel en afhankelijk van aantal stemmen. 

• Moeten veranderen in kunnen 

• Niet één voor heel Gulpen-Wittem!! Wel per kern (Wijlre, Nijswiller, ...) 

• Niet iedereen heeft de mogelijkheid om te kunnen komen en wat gebeurd met alle 
mensen die met alcohol op naar en van die plek af komen 

• Niet in plaats van eigen vuurwerk. Het moet niet, maar mag wel. Misschien helpt het 
om het afsteken van eigen vuurwerk te verminderen. En dat zonder verbod of dwang. 

• Of bepaalde plaatsen waar vuurwerk wordt afgestoken. Heeft de gemeente op 
diverse plaatsen een voor hun gratis vuurwerkshow! 

• Op zich een goed idee maar inbrekers hebben dan vrij spel 

• Op zich wel leuk voor degene die in het centrum door vieren, nadeel is wel dat veel 
ouderen, weet ik uit reactie's van hun, het leuk vinden om bij de wisseling vanuit hun 
woning/ flat/appartement naar buiten te kijken, maar moeilijk, of niet om die tijd naar 
een centrale plek kunnen komen. 

• Relatief duur om dit per kern te doen. 

• Tja, dan wordt het een vuurwerkshow in Gulpen en daar woon ik niet. Ik vind dat geen 
oplossing voor onze gemeente om één vuurwerkshow te organiseren, omdat teveel 
mensen er dan niets aan hebben, maar er wel aan meebetalen. Alternatief is om in 
alle kernen iets te doen. 

• Tja, een centrale vuurwerkshow is een leuk idee. Maar in geval van slecht weer 
(extreme kou of nat weer) zie ik weinig toeschouwers naar de show gaan en dan heeft 
de gemeente wel de kosten maar zijn er geen toeschouwers.. 

• Voor mij geen meerwaarde 

• Voor mij hoeft dat niet 

• Voor mij hoeft het niet, maar ik kan me voorstellen dat mensen dit nodig vinden met 
oud op nieuw. 

• Voor mij hoeft het niet, maar voor sommigen misschien wel 

• Voor mij hoeft zo'n centrale vuurwerkshow niet, maar als veel mensen het willen dan 
vind ik het best, zolang het maar beperkt blijft tot één centrale vuurwerkshow (dus 
niet in elke dorpskern 
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• Vraagstelling of men om 12 uur in de nacht naar een vuurwerkshow komt kijken 
terwijl men thuis zit met familie/vrienden 

• Vuurwerk kost geld dat beter aan belangrijkere dingen besteed kan worden. Aan de 
andere kant hoort vuurwerk er ook 'n beetje bij 

• Waar gaat dit gehouden worden? Is er een plaats waar veel mensen terecht kunnen 
zonder in het gedrang komen? En dat ze niet onder invloed zijn. Dan moet ook hier 
weer meer handhaving zijn. 

• Waarom zou je veel gemeenschapsgeld uitgeven voor zo'n ongezond en 
klimaatonvriendelijk evenement? 

• We moeten ook rekening houden voor de oudere mensen,die vinden siervuurwerk 
misschien ook mooi om naar te kijken. Als het te ver weg is komen ze niet 

• Wie betaald dat vuurwerk? Mij lijkt dat het geld beter besteedt kan worden. 

• Wie gaat dat betalen? 

• Wij hebben kleine kinderen, de jongste (1) ligt in bed, en kunnen dus toch niet gaan. 

• Wij kiezen met de kinderen voor siergrond vuurwerk. In spaubeek is heel weinig 
vuurwerk en word elk jaar minder. Dus daarom zou er best een show mogen komen. 
Maar vaak is dat toch te koud of is het weer wat slechter met als het gevolg dat dan 
iedereen in de kou naar buiten moet. Bij ons in de straat kijken veel mensen vanuit 
binnen even naar het vuurwerk en is het na een half uurtje gedaan met al het 
vuurwerk 

• Zeer moeilijk te bepalen om dat niet duidelijk wordt hoe het gedrag onderling  zich zal 
verhouden. (Onderlinge wedijver?) Bovendien gaat het" Nieuwjaars wisseling " sfeer 
verloren als de volgende 364  avonden/nachten van altijd. 

• Zit met het milieu in mijn maag. 

• Zo als eerder aangegeven dit is alleen een goed idee als het per dorp gedaan wordt en 
niet op 1 plek voor de gehele gemeente 

• Zonder verbod op consumentenvuurwerk of een afsteekverbod voor niet-
professionals Zal dit waarschijnlijk niet het gewenste effect hebben en dus alleen 
extra kosten betekenen 

• Zou altijd mogen natuurlijk. zolang er maar geen verbod door word ingesteld 

• Zou een oplossing kunnen zijn, maar dan is er waarschijnlijk drank in het spel als 
mensen gaan kijken en crieeren we een nieuw probleem 

• Zou kunnen maar ik ga er niet naar type. 

• Zou voor mij mogen om 12.00 uur. Maar verder zou niemand nog zelf vuurwerk 
mogen gebruiken. Deze show zou niet in de dorpskernen moeten plaatsvinden maar 
in een buitengebied kilometers ver van de bewoonde kernen. Het vuurwerk is n.l. 
toch op kilometers afstand goed te zien. 
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9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk? 
 

Anders, namelijk: 
• 1  vuurwerk-show per gemeente 

• 1 á 2 centrale plekken in de gemeente 

• 1 centrale plek aan en op de Maas 

• 1 grote centrale vuurwerkshow in Kerkrade 

• 77 miljoen voor vuurwerk, 15 miljoen aan onkosten die die nodig waren. Waar zijn die mensen 
mee bezig? Dan hebben we het niet over de permanente letsels!! 

• Afsteken binnen 22.00 en 02.00 en een vuurwerkshow van de gemeente 

• Afsteken in je eigen straat met verkorte tijd 23.00-02.00, maar strenge handhaving  op andere 
tijdstippen en dagen 

• Afsteken pas na 23.00 uur 

• Alle knallers verbieden, sierpijlen vanaf 24.00 wel toestaan. En als proef een vuurwerkshow in 
het buitengebied organiseren. 

• Alleen  \siervuurwerk 

• Alleen de gemeente mag professioneel vuurwerk afsteken 

• Alleen een centrale vuurwerkshow. Verder een totaal verbod afsteken vuurwerk 

• Alleen een show op de markt in het centrum 

• Alleen een vuurwerkshow van de gemeente en geen particulieren verkoop 

• Alleen n vuurwerkshow aan de rand van het dsm terrein,buiten de woonkernen 

• Alleen sier en geen knal vuurwerk meer 

• Alleen sier vuurwerk (2x) 

• Alleen siervuurwek en vuurwerkvrije zones 

• Alleen siervuurwerk (9x) 

• Alleen siervuurwerk afsteken 

• Alleen siervuurwerk afsteken. 

• Alleen siervuurwerk toestaan (2x) 

• Alleen siervuurwerk zelf of in een show in de gemeente 

• Alleen siervuurwerk zonder harde knallen ivm ouderen in ons dorp en dieren 

• Alleen siervuurwerk( blokken) in de straat en alleen om 00.00uur tot 01.00uur 

• Alleen vuurpijlen toestaan. 

• Alleen vuurpijlen. 

• Alleen vuurwerk op eigen grond / perceel 

• Allen siervuurwerk de rest verbieden. 

• Allen vuurwerkshow in Gennep 

• Als eens gezien wat in de lucht hing van smerige rook dat pakt de mensen in de keel   en stop 
verdomme dat knallen en lucht vervuiling GVD 

• Als het beperkt wordt naar half 12 tot 1 uur. Dan kun je nog rustig met de honden uit 

• Als het dan toch moet, centraal 

• Als ik aangeef geen vuurwerk geld dat ook voor deze vraag 

• Als stikstof in lucht hoog blijft: geen vuurwerk meer; anders 1 centrale show op oudjaarsavond 
en rest van jaar geen vuurwerk meer toestaan 

• Beperking in knalvuurwerk. 

• Betere handhaving op de tijden. Op welk vuurwerk word afgestoken. Houd men zich niet aan 
de regels, meteen een hogere boete. En het overige vuurwerk afpakken wat ze op dat 
moment bij zich hebben. Is toch grotendeels de iets oudere rond trekkende jeugd 

• Cambi vuurwerkshow en zelf siervuurwerk afsteken. Kan ik ook wat zien, baby te r bed en 
geen last van knalvuurwerk. 
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• Centraal 

• Centraal aan de overkant van de haven.kan Maasbracht en Wessem van profiteren 

• Centraal vuurwek in meerdere wjken 

• Centraal vuurwerk in de gemeente, niet in elk dorp 

• Centraal vuurwerkshow gemeente. Niet per dorpskern 

• Centrale Laser show 

• Centrale lasershow 

• Centrale lichtshow: geen vuurwerk, maar lasers, drones, en andere effecten. 

• Centrale plek waar iedereen zijn vuurwerk mag afsteken 

• Centrale show met muziekje etc 

• Centrale vuurwerkschow nabij maasbrug buitengebied 

• Centrale vuurwerkshow  en verder geen vuurwerk! 

• Centrale vuurwerkshow bekostigd door liefhebbers en dus niet uit de gemeenschapsgelden. 

• Centrale vuurwerkshow buiten de woonkern 

• Centrale vuurwerkshow door Gemeente 

• Centrale vuurwerkshow in centrum Maastricht langs de Maas 

• Centrale vuurwerkshow Parkstadgemeenten samen - om de beurt in andere gemeente 

• Centrale vuurwerkzone voor Landgraaf 

• Combinatie van  3 en 4 

• Combinatie van vuurwerkzones en vuurwerkvrije zones 

• Dat mensen zich gewoon aan de strikte regels zouden houden ivm de tijden van het afsteken 

• Db beperking van siervuurwerk. geen knalvuurwerk. maar hoe zit dat met chinees nieuwjaar? 

• De plaatselijke korpsen door de stad naar de Markt laten trekken tussen 23 en 1 uur. 

• Denk aan het milleu, de schade aan autos,, en de agressie tegen hulpverleners. En zo kan ik 
nog wel even doorgaan. 

• Diverse centrale vuurwerk shows op sportvelden georganiseerd of dat je daar onder 
begeleiding je eigen vuurwerk mag afsteken. Georganiseerd in de verschillende stadsdelen 
door voetbal clubs op hun velden bijvoorbeeld. 

• Door  de  Gemeentes  aangewezen plek. 

• Drone show 

• Drones, laser 

• Duurzaam en milieuvriendelijk vuurwerk op centrale plekken 

• Een centraal georganiseerde lasershow 

• Een centraal vuurwerk bv bij kasteel Hoensbroek 

• Een centrale show en indien dit niet gaat een afgelegn plek waar eenieder die wil, naar 
hartelust kan afsteken. 

• Een centrale show in centrum stad meer niet 

• Een centrale vuurwekshow aan de Maas 

• Een centrale vuurwerkshow ergens in de gemeente roerdalen 

• Een centrale vuurwerkshow in combinatie met algeheel verbod op consumentenvuurwerk en 
stevige handhaving 

• Een centrale vuurwerkshow maar niet in het centrum 

• Één centrale vuurwerkshow per Gemeente en/of dorpskern 

• Één centrale vuurwerkshow per stad. 

• Een combi van alle opties 

• Een combi van speciale vuurwerkzones en één centrale vuurwerkshow in dorpskern waar ik 
woon 

• Een combinatie van een centrale vuurwerkshow en de vrijheid om zelf vuurwerk af te mogen 
steken 

• Een drone show 

• Een gote vuurwerkshow, maar niet in dorpskern maar er buiten... 
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• Een grote centrale vuur werk show in de stads kern waar ik woon 

• Een grote centrale vuurwerkshow 

• Een grote centrale vuurwerkshow in de gemeente Beesel 

• Een grote centrale vuurwerkshow in de gemeente. 

• Eén grote centrale vuurwerkshow in het Vijverpark 

• Een grote centrale vuurwerkshow, en in buitengebieden enkele kleine vuurwerkzones, waar 
wel afgestoken mag worden, maar verder niet. 

• Een grote show in een open gebied zonder bebouwing, bijvoorbeeld bij de voetbalvereniging 

• Een grote stads-vuurwerkshow 

• Een grote vuurwerk show, mischien met een grote kermis?. op megaland!? 

• Een grote vuurwerkshow 

• Een grote vuurwerkshow makkelijk bereikbaar op een hoog punt binnen de gemeente 

• Een grote vuurwerkshow vanaf een hoog punt, bv de Wilhelminaberg. 

• Een keer per jaar leven en laten leven. Zo lang iedereen de dag er na ook de achtergebleven 
zooi opruimt heb ik ik er weinig moeite mee 

• Een kleine vuurwerkshow 

• Een lichtshow i.p.v. vuurwerk 

• Een locatie in de stadskern 

• Een mooie vuurwerk show in  de buurt van het centrum 

• Een Stadsshow 

• Een verbod op knalvuurwerk en mensen zelf siervuurwerk laten afsteken 

• Een vuurwerkshow en verder helemaal geen vuurwerk 

• Een vuurwerkshow in de stad is genoeg. 

• Een vuurwerkshow op de markt in Reuver, Offenbeek en Beesel 

• Een vuurwerkshow op een plek waar het oniet wordt opgeruimd 

• Een vuurwerkshow voor de hele gemeente 

• Een vuurwerkshow voor de hele gemeente is voldoende 

• Eén vuurwerkshow voor de hele stad. 

• Een vuurwerkshow, maar voor mij hoeft dat niet. 

• Eigenlijk zou ik helemaal geen vuurwerk willen, maar dat is denk ik een utopie 

• En verder een totaalverbod 

• Enkel licht siervuurwerk met opruimverplichting. Verder Streng handhaven op zwaar 
knalvuurwerk en bijbehordende vernielingen 

• Enkel siervuurwerk 

• Er rijden in gemeente sittard 1 og geen politiewagen s,nachts na 12 uur . bij burgermelding 
komen ze steeds te laat 

• Er van genieten, zo lang duurt het niet 

• Ergens ver weg van mijn huis op 1 centrale plek in maastricht ver buiten bewoond gebied zou 
ik het beste vinden persoonlijk. Beatrixhaven of zo! Dan hebben ook de dieren in de natuur er 
de minste last van. 

• Evt 1 centrale vuurwerkshow in parkstad 

• Geen harde knal vuurwerk meer. 

• Geen illegaal vuurwerk en geen vernielingen 

• Geen knal vuurwerk 

• Geen knal vuurwerk alleen maar sier vuurwerk 

• Geen knal vuurwerk en betere handving 

• Geen knal vuurwerk. Zijn bijna bommen alsof de oorlog uitbreekt 

• Geen knallers of bommen 

• Geen knallers... 

• Géén knalvuurwerk 

• Geen knalvuurwerk 
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• Geen vuurwerk 

• Geen vuurwerk in Trintelen, ook niet op oudjaar 

• Geen vuurwerk maar lichtshow 

• Geen vuurwerk of centraal 

• GEEN VUURWERK RUST VOOR MIJ EN MIJN DIEREN EN DE VRIJE NATUUR DIEREN 

• Geen Vuurwerk! 

• Geen vuurwerk. behalve openbaar, op een centrale plek 

• Geheel verbod op knalvuurwerk, alleen siervuurwerk toestaan. 

• Genieten van al het moois en de champagne mag ook Cava  zijn wel laten knallen! 

• Gewoon de mensen die vuurwerk willen afsteken, en die dat altijd deden laten doen. En dan 
van een uur of 11 of 12 tot een uur of 2 

• Gewoon maar de afsteek regels wijzigen vanaf 25 jaar 

• Gewoon net als vroeger vanaf 00.00 uur afsteken 

• Gewoon vuurwerk afsteken maar positief benaderen in opruimen 

• Gewoon zo laten dat het overal mag. Alleen strenger toezien op de jeugd dat ze zich aan de 
afgesproken tijden houden. Vrijheid, blijheid 

• Gewoon zoals het nu is maar dan met een algeheel verbod op knalvuurwerk 

• Grote vuurwerkshow in onbewoond deel 

• Handhaven 

• Handhaving 

• Handhaving verbeteren en strenger straffen als je zwaar en illegaal vuurwerk in bezit hebt. 

• Heb er last van door mijn honden die bang zijn en dan maakt dat niks uit waar dat is. 

• Hebben een leeftijd dat we geen vuurwerk meer afsteken. 

• Helemaal geen vuurwerk, maar misschien een lichtshow van drones op 1 centrale plaats door 
de Gemeente! 

• Het gaat om het soort vuurwerk, sier prima, maar geen harde knallen 

• Het mogen meerdere vuurwerkshows zijn in de stad en buitenwijken alleen wie zal dat 
betalen zoete lieve Gerritje? 

• Het tussen 00.00 en en 2.00 uur op veel plekken kunnen zien van mooi siervuurwerk. 

• Hoeft niet speciaal in onze wijk. 

• Ieder het recht op vuurwerk afsteken, wel op eigen risico. 

• Ieder zijn ding..vuurwerk mag maar om 24 tot 1/uur 

• Iedere dorp 1 plek afschieten 

• Iedere wijk op initiqtief burgers een eigen show. Niet op een plek in de gemeente een plek 
waar mensen makkelijk tevoet naartoe kunnen. kijk maar eens naar de cijfers alcohol in het 
verkeer tijdens oud en nieuw. faciliteer mensen in het volgen van een vuurwerkopleiding. Bijv. 
middels subsidie, laat ze dan daarvoor als tegenprestatie in hun wijk oud jaars avond een 
kleine vuurwerkshow houden. Als eis kun je stellen datvze bijv. 3 maal een keer vooraf hebben 
meegelopen bij een gediplomeerd vuurwerkbedrijf. en daqr een certificaqt van goed gedrag 
mee krijgen. 

• Iedereen mag het zelf weten 

• Iets alternatiefs, lichtshow bijv. 

• Ik vind het persoonlijk heel moeilijk omdat het bijna onmogelijk is voor handhaving om alles te 
controleren. Toch zou ik voorstander zijn van veeeel minder vuurwerk 

• Ik zou het niet helemaal willen verbieden, alleen een verbod voor beneden de 18 en alleen 
siervuurwerk. Geen knallen e.d. 

• In de weilanden tussen oud en nieuw bergen 

• In geheel landgraaf 1 vuurwerkshow 

• In ieder geval geen knal vuurwerk 

• In overleg met de bewoners gaan 

• In stad maastricht 
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• Instellen vuurwerkzones en thuis alleen vuurwerk steken categorie 1 met veel handhaving 

• Kijken hoe de buren afsteken. Ik vind het mooi om te zien maar geef niks om het zelf afsteken. 

• Knalvuurwerk verbieden en siervuurwerk van 10 tot 1 uur. 

• Kom niet kijken mag van me centraal rand dorp ergens 

• Korte vuurwerk tijd zonder knallers 

• Korter tijdsbestek, verbod knalvuurwerk, hogere straffen, meer handhaving zichtbaar 
aanwezig 

• Laat het maar zoals het jaren is. 

• Laat iedereen in zijn waarde, zolang in het buitenland geen maatregelingen zijn heeft alles 
geen nut, een Europa, maar dat is alleen voor te betalen 

• Laat iedereen zijn eigen ding doen  en nogmaals stop met de mensen te betuttelen 

• Laat iedereen zijn eigen jaarwisseling bepalen 

• Laser 

• Lasershow (3x) 

• Lasershow bij buurtcentrum 

• Lasershow, augmented reality 

• Lasershow/dronesshow 

• Lasershows zijn erg mooi, anders centrale vuurwerk show voor de liefhebbers 

• Lekker slapen!!! 

• Leven en laten leven. 

• Licht of lasershow op centrale plekken in de gemeente 

• Licht show geen vuurwerk 

• Lichtshow (2x) 

• Lichtshow ? 

• Light show 

• Maak gebruik van techniek en maak mooie lichtshows. 

• Maar dan ook in de wijken!!!!! 

• Meer handhaving 

• Meerdere centrale vuurwerkshows in de kern waar ik woon 

• Meerdere vuurwerk plaatsen 

• MEERDERE VUURWERKSHOWS 

• Mens 

• Mensen alleen siervuurwerk laten afsteken geen knalvuurwerk verkopen 

• Mensen komen daar dan samen wat ook weer saamhorigheid bevordert en elkaar een 
fijne(veilige) jaarwisseling kunnen wensen 

• Mensen zelf vuurwerk laten afsteken, maar veel strenger en vaker handhaven op de 
afsteektijden, die wat mij betreft beperkt mogen worden tot middernacht tot een uur later 

• Met de buurt samen afsteken en geld bij een leggen dat is ook nog gezelig 

• Misschien een drone lichtshow van een half uur op het Vrijthof of de markt... als men dat nou 
echt graag wil 

• Neem eens een kijkje in Oostenrijk en Zwitserland daar wordt ook siervuurwerk afgestoken 
zonder veel knal Dus probeer siervuurwerk te verkopen zonder veel knal dan is het, en voor de 
dieren maar ook voor oudere mensen denk ik veel beter Ik ben wel tegen nitraat bommen en 
zwaar knal vuurwerk daar mogen ze zeer zware boetes op leggen 

• Net als met konings dag aan de Maas.laat ieder. Huishouden twee euro betalen. Ik vind dat 
niet erg 

• Niet in de bebouwde kom 

• Normaal siervuurwerk 

• Oliebollen eet wedstrijd organiseren of zo... 

• Om de liefhebbers tegemoetgetreden komen anders niet 

• Omhels je familie, vrienden, kennissen en hef een glas! 
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• Op de markt in Echt een professionele show 

• Op een aantal plekken verdeeld gecontroleerd afsteken en de rest van de stad en omliggende 
dorpen vuurwerk vrij 

• Op een lokatie in de stad vuurwerk 

• Op een van de hoogste punten zodat de hele gemeente het kan zien. 

• Op een vaste plek bnnen gemeente 

• Op het voetbalveld. Mooie plek voor Bergen 

• Op meerdere plekken (bij grote gemeentes een vuurwerkshow van pak weg 15 minuten 

• Overal afsteken.  rotzooi opruimen 

• Overlast beheren en opvoeden 

• Per buurt. Vuurwerk afsteken door professionals. Buurt verzamelt zelf geld hiervoor. Een mooi 
moment om samen met de buurt te vieren 

• Per wijk een vuurwerkshow anders krijg je een logistiek probleem bij 1 centrale plaats 

• Persoonlijk geen problemen mee hoe het nu gaat 

• Plek aanwijzen en/of een vuurwerkshow. 

• Plek kiezen waar geen bewoners last v hebben alleen siervuurwerk en handhaven met zware 
sancties op overtreders!!! 

• Precies om middernacht pas vuurwerk afsteken, voor mijn part wel langer dan 2:00uur 

• Punt 9 straalt alleen maar inperking/verbieden voor. Beetje jammer 

• Rond de jaarwisseling siervuurwerk toestaan 

• S'middags lekker met een biertje cabid schieten 

• Show gecombineerd met zelf afsteken siervuurwerk 

• Siervuurwerk alleen 

• Siervuurwerk hanteren 

• Siervuurwerk, de knallen worden ieder jaar harder. Niet leuk voor de dieren 

• Soort vuurwerk 

• Speciale vuurwerkvrije zones waarbij de andere zones extra in de gaten worden gehouden en 
een grote vuurwerkshow 

• Stedelijke show, door sponsoren 

• Steek vuurwerk af buiten de woonwijken b.v. bij voetbalveld Herkenbosch 

• Terug naar vroeger met karbiet 

• Toekijken, gewoon in eigen straat 

• Totaal geen knallen, vuurwerkshow centraal in het dorp 

• Totaal vuurwerkverbod voor consumenten en ergens in Maastricht en Parkstad een centrale 
vuurwerkshow 

• Traditie afblijven 

• Twee grote vuurwerkshows in Sittard en Geleen. 

• Uitsluitend landelijke vuurwekshow voor de adepten en einde van een "traditie" die pas 
vijfenvijftig jaar bestaat. 

• Van 22.00 tot 02.00 uur vuurwerk op straat. Géén bombardementen ! 

• Van 23u tot 1u 

• Vanwege het milieu en de rotzooi op straat die slecht opgeruimd wordt 

• Veel meer controleren en veel strenger straffen 

• Veel minder  w a o  en ziekte kosten vermindering 

• Verbied het knal vuurwerk, ga voor sier. 

• Verbod bij cafe en horeca gelegenheden. Hier ontstaan meestal gevaarlijke omstandigheden. 

• Verbod knalvuurwerk, siervuurwerk mag wel 

• Verbod op consumentenvuurwerk en dan een centrale vuurwerkshow 

• Verbod op knalvuurwerk 

• Verbod op knalvuurwerk  ( vooral Jeugd ) 

• Verbod op pijlen, knalvuurwerk en illegaal vuurwerk 
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• Vind het leuk het agsteken van siervuurwerk, maar al het niet meer mag heb ik er ook geen 
moeite mee 

• VRIJ LATEN 

• Vrijheid voor de mensen om zelf te bepalen of zij vuurwerk willen afschieten 

• Vuurwerk aan de maas 

• Vuurwerk afsteken moet mogelijk blijven. Dit is een mooie traditie. Dat er veel problemen zijn 
met de jaarwisseling is niet volledig de schuld van het vuurwerk. Zeker niet van het legaal 
verkrijgbare vuurwerk. Heel veel mensen beleven plezier aan het afsteken hiervan en 95% van 
de liefhebbers veroorzaakt geen problemen of ongelukken. Dus afschaffen is onzin. Harder 
optreden en handhaven is beter. 

• Vuurwerk bekijken vanuit de eigen straat, en indien gewenst zelf wat afsteken. 

• Vuurwerk centraal afsteken aan de rand van de gemeente 

• Vuurwerk op 1 centrale plaats afsteken 

• Vuurwerk show in het buitengebied 

• Vuurwerk show ver buiten bebouwing 

• Vuurwerk zonder de harde knallen 

• Vuurwerkshow ergens aan de oever van de Maas 

• Vuurwerkshow in centrum aan de Maas 

• Vuurwerkshow in centrum Beek 

• Vuurwerkshow in grotere steden waar je dan naar toe kan gaan 

• Vuurwerkshow maar alleen met entreeheffing 

• Vuurwerkshow met muziekegeleiding op plek waar 

• Vuurwerkshow of bepaalde gebieden niet; geen knalvuurwerk alleen op de vastgestelde tijden 

• Vuurwerkshow op 4 a 5 plekken in de gemeente 

• Vuurwerkshow via gemeente in meerdere stadsdelen 

• Wel sier, geen knal 

• Zelf af mogen steken in de woonstraten. Vuurwerkverbod in buitengebied, steinerbos en 
hondenuitlaatgebieden/parken. 

• Zelf alleen siervuurwerk afsteken 

• Zelf met mate afsteken of per wijk. En waarom geen reclamecampagne meer zoals vroeger. 
André van Duin en Hans Otjes als vuurpijl kan zich iedereen nog wel herinneren. 

• Zelf mogen afsteken van 0 uur tot 2 uur en handhaven. 

• Zelf siervuurwerk afsteken. Geen knalvuurwerk en pijlen 

• Zelf vuurwerk afsteken in eigen straat maar dan zonder illegale troep en zeer harde knallers en 
evt. vuurpijlen 

• Zelf vuurwerk afsteken maar strenge handhaving op knalvuurwerk 

• Zelf vuurwerk afsteken, maar waar mensen weer fatsoen en begrip voor elkaar tonen (het 
verhaal gaat dus veel verder dan alleen dit). Gaat dit ooit weer terugkomen? Zo nee, dan kies 
ik voor speciale vuurwerkzones waar je mag afsteken. 

• Zelg vuurwerk afsteken, maar geen knalvuurwerk 

• Zie 6 en zeker niet in de dorpskern maar buiten de bebouwde kom. 

• Zie 7.1 

• Zie 8 

• Zie bovenstaande opties 

• Zie hierboven 

• Zie toelichting 

• Zie toelichting vraag 7 

• Zie vorige vraag 

• Zie vraag 8 

• Zinloos! Het is wel of niet afsteken van vuurwerk. De rest is onduidelijk en niet te handhaven, 
daar de overheid al afwezig is de afgelopen jaren. 
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• Zoals aangegeven in 7.1 

• Zoals het nu gaat is het prima 

• Zoals het nu is 

• Zoals het nu is maar zonder zwaar knalvuurwerk 

• Zonder knalvuurwerk 
 

 

9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk? 
 

Toelichting 
Zelf vuurwerk 
afsteken, 
gewoon in je 
eigen straat 

• Afsteektijden beperken. 

• Alleen siervuurwerk 

• Alleen siervuurwerk geen knal vuurwerk 

• Als iedereen zich zou houden aan legaal vuurwerk en binnen de tijden 
afsteken dat het mag, lijkt mij dat een prima jaarwisseling. 

• Als je vuurwerkzones instelt waar iedereen mag afsteken. 
Zullen toch een hoop mensen daar heen gaan en beperk je de overlast in de 
straat. 
Zou wel de mense zelf die keuze late kunnen maken. 

• Als t maar bij siervuurwerk blijft 

• Ben best bereid dit op te geven, maar dan wel centrale vuurkwerkshow in 
dorp met horeca 

• Dat iedereen zich aan de huidige wetgeving en regels houd en rekeing houd 
met mens en dier. maar dat is een sprookje, dus meer controle, handhaving 
en meer en strenger straffen. bijvoorbeeld de 3 volgende jaarwisselingen 
meldingsplicht en tracker of nachtje bij de politie doorbrengen. 

• Dat is goed voor het contact met je buren 

• De gemeente moet zich niet hiermee bemoeien,vrijheden zijn al veel te 
beperkt in Nederland. 

• De meeste mensen gaat het om ZELF het vuurwerk af te steken. Een grote 
centrale vuurwerkshow mist dit. Bovendien hoe krijg je dit gefinancierd. 
Kan me niet voorstellen dat met gemeentegeld dit gefinancierd gast 
worden. (2x) 

• De meeste mensen houden zich aan de regels. Door een kleine groep 
onverstandige mensen mag je niet de vrijheid van de verstandige mensen 
afnemen. Er moet veel meer gelet worden op de handhaving!! Dus bij 
vroegtijdig afsteken van vuurwerk direct ingrijpen. Maar dan ook echt 
ingrijpen. Goed straffen dus.  
Ja daar heb je toezichthouders voor nodig. Zorg er ook voor. 

• De overheid wil iedereen het plezier ontnemen, gebeurt al met roken, 
dadelijk een cafe verbod en er zal een verbod op scheet laten komen men 
wil van get gas. 

• En daarna ook weer netjes opruimen dan heeft daarna er ook niemand last 
van. 

• En mensen controleren, niet uit die wijk en of straat dan boete 
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• Gemeente geleen is een verbodsgemeente a h worden, deze gemeente 

heeft totaal andere zaken aan het hoofd dan "vuurwerk"; de gehele koers 
van deze (mislukte) gemeente dient zsm onde de loep te worden gelegd; 
met inperken van vrijheden van je "eigen" burgers kom je er echt niet; 
bovendien zijn er steeds meer inwoners die zich afvragen of ze nog wel in 
deze failliete gemeente tot in lengte v dagen willen blijven 
wonen/leven....denk daar eens over na 

• Gemeente, provincie en staat; los het vuurwerkprobleem nu eens écht op, 
dáár waar het écht aan ligt: veel te weinig politie en andere wetsdienaars, 
de belachelijke straffen die in Nederland in zijn algemeenheid (dus ook bij 
vuurwerkmisbruik) worden toegepast en het bijna maximaal falen van 
ouders, omgeving en overheid m.b.t. de aanzíenlijke 
mentaliteitsverandering tijdens de afgelopen ongeveer 20 jaar. De diverse 
kabinetten Balkenende en Rutte is het dezelfde periode totaal niet gelukt... 

• Gewoon zoals het altijd was. 
Geen speciale plekke. Dan ben je allemaal op een punt. Veel gevaarlijker. 
En meer risico dat er daarna word ingebroken in je huis 

• Gewoon, normaal vuurwerk, net als vroeger! Het wordt steeds gekker. 
Maar ook veel beter handhaven op vroegtijdig afsteken! 

• Handhaven van de wettelijke afsteektermijnen, daarop dan ook 
controleren. Iedereen moet eigen rotzooi opruimen. Bij voortijdig afsteken 
van zwaar illegaal vuurwerk flink beboeten, evt huiszoeking doen en 
meldplicht. 

• Het is fijn om vanachter je raam het vuurwerk van iedereen te kunnen zien 

• Het moet zo blijven hoe het is 

• Het zijn altijd de probleemgroepen die de problemen veroorzaken, waarom 
moet iedereen boeten voor een selecte groep mensen die zich sowieso niet 
aan wil passen aan onze normen en waarden. 

• Het zou evt ook kunnen om, net als wij, het vuurwerk in je eigen tuin af te 
steken (vrijstelling voor flatbewoners). Dan wordt het vuurwerk tenminste 
ook sneller opgeruimd. 

• Ideaal is vuurwerk afsteken zoals het vroeger altijd ging, helaas kunnen 
mensen en kinderen er tegenwoordig niet meer normaal mee omgaan. Dus 
wat mij betreft is een verbod onvermijdelijk. 

• Ik ben wel van mening dat de consument zijn eigen zooi moet opruimen en 
niet moet laten liggen voor de gemeente 

• Ik steek zelf geen vuurwerk af, maar vind wel dat mensen de vrijheid 
moeten hebben om zelf vuurwerk af te steken. Vind wel ook dat er strenger 
moet worden gehandhaafd, zodat de overlast beperkt blijft 

• Ik tolereer vuurwerk blije zones mits deze erg ruim zijn opgezet. Een verbod 
werkt niet en een show is hartstikke onpraktisch. Jammer genoeg zullen er 
veel mensen zijn die dit niet snappen en als een kip zonder kop schreeuwen 
voor verboden en een centrale show 

• Illegale knallers aanpakken 

• In combinatie met een vuurwerkshow 

• In eigen straat zodat de kinderen mee kunnen genieten onder toezicht van 
de ouders . waarom moeten zij de dupe zijn en het niet meer mogen mee 
maken 
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• Jaarwisseling zonder vuurwerk is niks aan. Op dit moment gaat iedereen 

naar buiten en vrienden, familie en de bewoners van jouw straat gelukkig 
nieuwjaar wensen. Dit is een traditie wat je niet kunt afpakken. Verder is 
het niet te doen om dit te handhaven, vuurwerk wordt alsnog in de 
buurlanden gekocht. Als laatste punt kan, gezien de aantal inwoners van 
Maastricht, je niet maar 1 vuurwerkshow doen. Dit wordt te druk en gaan 
er zeker gevechten en anfere dingen uitbreken. Tevens is dit niet leuk voor 
gezinnen met kleine kinderen die hier niet naartoe willen en kunnen gaan 
door de drukte en dat de kinderen er nog te klein voor zijn. Niks is leuker 
om als kind zijnde wakker te worden gemaakt en in je pyjama naar het 
vuurwerk te kunnen kijken achter je raam of voor je huis. 

• Maar alleen als het zonder incidenten kan. Wanneer er overlast op welk 
gebied dan ook dan verbod en eventueel show geregeld door de gemeente 

• Maar dan natuurlijk zonder overlast en schade. 

• Maar sta open voor een vuurwerk show in de eigen wijk. 

• Meer handhaving op illegale vuurwerk scheelt veel overlast. 

• Mensen moeten eigen vuurwerk kunnen afsteken dat is altijd zo geweest 
maar wellicht mogelijk om er een betere handhaving op te hebben 
wanneer en wat er afgestoken word 

• Met in achtnemen van de nu bestaande afspraken. 

• Met speciale vuurwerkzones zullen veel mensen op één specifieke plaats 
gaan afsteken. Dit kan ervoor zorgen dat het op één plek extra druk wordt 
waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Door de drukte zou je niet 
alles kunnen overzien. 

• Ook onze kinderen doen mee geven hun vanaf begin de waarde en normen 
mee 

• Oud op nieuw is iets met vuurwerk , een bijzondere dag het zou niet het 
zelfde zijn zonder . 

• Siervuurwerk met een knal in de lucht,die grote donderbommen doe ik niet 
aan mee. 

• Straks heeft Nederland helemaal geen tradities en eigen identiteit meer als 
we alles afschaffen. 

• UITSLUITEND op de tijdstippen dielandelijk bepaald zijn 

• Vuurwerk aansteken op straat doet ook iets met sociale contacten. Je 
maakt even een praatje met je buren en andere mensen in de straat die je 
normaliter even vluchtig begroet. We leven in een maatschappij waar we 
het druk hebben en waar veel sociale contacten gestoelt zijn op social 
media of digitaal. Laten we de weinig momenten die we hebben om elkaar 
te zien op straat behouden.  
Tevens: de meeste mensen nuttige alcohol op oud en nieuw. Hoe gaan die 
mensen naar de vuurwerkshow? Auto? Hoe zit het met de veiligheid dan? 

• Vuurwerk afsteken is een vrij onschuldige traditie. Die traditie is het 
probleem niet, het steeds zwaardere en illegale vuurwerk is het probleem. 
Bestrijden daarvan moet op Europees niveau. 
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• Vuurwerk verbieden is onzin, de échte overlast voorkom je daar niet 

mee.Pak mensen aan die toch al rotzooi willen schoppen. En daarbij: ik 
ervaar het hele jaar door zeer veel overlast van: barbeque's, (6 maanden 
per jaar) stinkende en protesterende boeren, stinkende fabrieken, veel te 
hard rijdende auto's in mijn 30 km straat, bakken en bakken hondenstront, 
keiharde muziek (ook op doordeweekse avonden buiten de vakantie), 
stakende leraren, corrupte politici, bestuurders en ondernemers, 
crimininaliteit die niet wordt bestreden en zorgcowboys die zelfs worden 
gestimuleerd om te frauderen, een belastingdienst die ons besodemieterd 
etc. etc. Misschien zou het zinvol zijn om eens échte prioriteiten te gaan 
stellen. Want die ophef over een beetje vuurwerk één keer per jaar is 
natuurlijk een geweldige bliksemafleider om de grote problemen niet aan 
te hoeven pakken. Succes verder! 

• Vuurwerkshow in elke dorpskern is een utopie. Kan nooit gerealiseerd 
worden vanuit de wetgeving. Naar gelang het soort professioneel vuurwerk 
moet er een veiligheidszone in een straal rondom de afsteekplaats 
gerealiseerd worden. Dus de dorpen moeten half geëvacueerd worden? 
Lijkt me stug. Bij het kleine vuurwerk van de bierfeesten moet zelfs een 
gedeelte van de camping op de Gulpenerberg ontruimd worden?! Ligt 
200m van de afsteekplaats 

• Wel alleen siervuurwerk, en geen illegaal. 

• Wel met beperkte tijden 21 tot 2 u is een hele mooie tijd. 
Eerder en of later afsteken zwaar straffen. 

• Wel zelf opruimenn 

• Wij steken zelf geen vuurwerk af maar vinden het wel leuk om te kojken. 
Het heeft iets gezelligs om om 24 uur de straat op te gaan, de buurt 
bewoners daar te treffen en samen naar vuurwerk te kijken. Naar een 
centrale vuurwerkshow zou ik niet gaan op oudjaarsavond, dat is voor mij 
een avond om met familie en vrienden samen te zijn. 

• Zie vorige vraag 

• Zo kun je ook zelf de zooi opruimen 
 

Het instellen 
van een of 
meerdere 
vuurwerkvrije 
zones 

• Bij het millenium heeft een groepje dat hier in Geijsteren gerealiseerd. Was 
geweldig goed gedaan. 

• De meeste ellende met vuurwerk is toch voornamelijk in de grote steden, 
zoals autobrandjes en hulpverleners die worden bekogeld met vuurwerk. Ik 
heb niet het gevoel dat zich dit op grote schaal in onze regio voor doet. Als 
dit echter overwaait naar onze regio dan moet er zeker een 
vuurwerkverbod komen. 

• Doe een professionele show buiten het dorp.  Buiten het dorp hebben 
mens en dier in het dorp er geen overlast van. 
 

Speciale 
vuurwerkzones 
binnen de 
gemeente waar 
je wel mag 
afsteken, verder 
niet 

• Als er geen verbod komt is dit mijn optie 

• Controle, controle, controle 

• Dat een ieder die vuurwerk afsteekt zich graagt en eens beseft wat ze voor 
overlast bezorgen naar mens, dier en omgeving 

• Een verbod wordt zeer lastig. Maar wijs plaatsen aan waar mensen naar 
hartelust mogen afsteken. Dan heeft de rest van de wijk er geen last van. 

• En alleen van 24.00 uur tot 1.00 uur en niet langer. En vooral handhaven. 
Elke dag van 15 uur tot 23 uur echte politie agent aanwezig in Voerendaal 
en boetes uitdelen. En komen als iemand belt. 

• En daarnaast een vuurwerkshow. 
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• En geen knalvuurwerk meer. 
Er is steeds minder respect voor elkaar. Hier op inspelen met de HALT 
straffen. Het hoeft niet als straf te voelen, bewustwording en iets meer 
begrijpen en betekenen voor een ander levert op de langere termijn 
wellicht meer op dan echte straf op de korte termijn. 

• Handhaving is belangrijk maar laat de politie niet tussen 00.00 en 1.00 uur 
door de straten rijden, dat is vragen voor problemen. Ze kunnen wel bij de 
vuurwerk vrije zones controle. 

• Ik denk dat helemaal verbieden niet mogelijk is, voorlopig. Maar alle begin 
verdient dan navolging en dan later verder aanscherpen. 

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

• Wijkraad voor de binnenstad. St. Christoffel 
 

Eén grote 
centrale 
vuurwerkshow 
in de dorpskern 
waar ik woon 

• 1 centrale plek maar hoeft niet eens in iedere kern. Kan verbindend 
werken! Voor mij persoonlijk hoeft vuurwerk helemaal niet. Ik vind het wel 
mooi maar dit weegt niet op tegen alle nadelen. 

• 1 show in plaats van particulier. Zonder show zal dat zeker niet lukken. 
Maar stoppen met particulier vuurwerk want het is enorm veel 
geluidsoverlast! en rotzooi! 

• Alles bij elkaar geweldig 

• Als er om 12uur ,s nachts vuurwerk wordt afgestoken, zoals het ook 
bedoeld is ,weet iedereen waar men aan toe is.Maar het willekeurig 
afschieten van kleine bommen werkt ergerlijk en is heel erg vervelend voor 
huisdieren.Als dit weer beperkt wordt tot een paar uur bij de jaarwisseling 
denk ik dat iedereen 
 tevreden kan zijn. 

• Als er ruimte is om het in elke kern te doen, dus niet alleen in grootste 
kern, dan vind ik zo’n centrale vuurwerkshow wel interessant. Daar kun je 
zelf niet tegenop met je consumentenpijltjes. 

• Als hondenbezitter en dierenliefhebber ben is tegen het afsteken van 
vuurwerk. Vooral buiten de toegestane afsteektijden. 
Maar ik gun de liefhebbers van vuurwerk ook hun plezier. Een 
vuurwerkshow op een centrale plek om 00.00u lijkt me een prima idee. 

• Centrale vuurwerkshow JA, maar evengoed particulier vuurwerk toestaan. 

• Dat zou een super idee zijn. 

• Deze niet te lang laten duren, geen knal vuurwerk, alleen siervuurwerk 

• Deze optie, van een centrale show zou het beste zijn denk ik. Maar dan wel 
ook zoals het er staat: ín de dorpskern.  
Niet op een centrale plek in de gemeente. Wij vinden het best een goed en 
gezellig idee om in ons dorp naar bijvoorbeeld het voetbalveld te lopen 
voor de show, maar gaan echt niet 's nachts in de auto naar Sittard of 
Geleen. 

• Dit dan wel in combinatie met een verbod op het zelf afsteken van 
vuurwerk. 

• Dit hoeft niet per se georganiseerd te zijn door de gemeente, je kunt ook 
een aantal straten samen vuurwerk laten inkopen onder begeleiding. 

• Dit hoeft niet perse in de dorpskern waar je woont, dit mag ook één 
vuurwerkshow zijn voor de kernen samen (saamhorigheid voor de 
gemeente) 
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• Door het op 1 plek te doen in iedere wijk dan kan mens en dier zich er wat 
op voorbereiden. Plus door het in iedere wijk te doen en niet per gemeente 
beperk je de drukte die erop af komt. 

• Dorpskern: lees woonwijk. Maar ja, wie wordt dan de Sjaak om overlast te 
ondervinden? 
Ik denk dat gefaseerd beperken van vuurwerk goed kan werken. Het 
rookbeleid is een goed voorbeeld. Mensen roken nog wel, ze weten 
waarschijnlijk ook wel wat de risico' s daarvan zijn. 

• Echter niet per dorpskern, maar voor de hele stad. 

• Een centrale vuurwerkshow maar mensen naartoe kunnen om vuurwerk te 
kijken, hierdoor zullen waarschijnlijk al minder mensen zijn die zelf 
vuurwerk gaan kopen. Maar ik zou het wel leuk vinden als de mogelijkheid 
om zelf siervuurwerk af te steken blijft, tussen bijvoorbeeld 23.30u en 
1.00u. 

• Eén grote centrale vuurwerkshow is veel gezelliger omdat de bewoners 
elkaar weer ontmoeten en dan met elkaar het nieuwe jaar in kunnen 
luiden. 

• EEN grote vuurwerkshow in de stad. daarbij in elk dorp een vuurwerkzone 
instellen 

• Een professionele vuurwerkshow geniet sterk de voorkeur. Hier zou ik ook 
nog wel een financiële bijdrage aan willen doen. Zeker als daarmee de 
overlast in de dagen voor oud op nieuw wordt voorkomen. Dus zal er 
actieve handhaving nodig zijn. 

• Een vuurwerk show per dorpskern met strikte tijdsplanning 

• En dan wel door professionals met brandweer op de achtergrond 

• En na de vuurwerkschow alles samen opruimen 

• En zones benoemen waar je mag afsteken 

• Er mag dan wel een centraal pint komen maar de rest in onze gemeente ka 
niet gehandhaafd worden. 

• Geen geknal meer in de buurt 

• Goed verwoord. 1 vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon. Dat zijn er 
dus meerdere in de gemeente. 

• Helemaal niet is niet te doen omdat er dan  protesten zullen komen ben ik 
bang en er zullen toch  mensen zijn  die vuurwerk af willen steken en dit 
toch gaan doen. 

• Het fijnste zou zijn als er geen knalvuurwerk meer is vanwege het feit dat 
het tegenwoordig steeds grotere en hardere "bommen" zijn 

• Het is jammer dat het zo moet gaan. Vuurwerk afsteken ook in je eigen wijk 
was vroeger leuk. Nu het vuurwerk steeds harder en groter wordt is dit 
geen optie meer. Vandaar mijn  voorkeur voor één centrale plaats. 

• Het liefste alles verbieden maar anders op een centrale plaats een 
vuurwerkshow geven 

• Het liefste zou ik in het geheel geen vuurwerk meer zien, maar ik begrijp, 
dat sommige mensen erg hechten aan deze traditie. Daarom zou een 
centrale vuurwerkshow een acceptabel compromis zijn. 

• Hopelijk gaat onze gemeente hier in mee en kunnen we hopelijk een rustige 
jaarwisseling vieren, zonder stress!! 

• Ik heb zowel in Zwitserland/ Duitsland / Italie en China hele grote 
vuurwerkshows gezien (met muziek er bij!!!; schitterend. 

• Ik herhaal wederom dat dan wel zeer hard moet worden opgetreden, tegen 
overtreders. Anders zal het niet helpen. 
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• Ik neem aan dat hier niet is bedoeld op het Dorpsplein of zo. Wel in buiten 
gebied. 

• In een klein dorp is dit een oplossing maar in een stad zijn er altijd mensen 
die op een te grote afstand van de vuurwerkshow wonen. Zij moeten dan te 
ver lopen of gezien het alcoholgebruik het openbaar vervoer nemen met 
alle problemen van dien. 

• In elk dorp een vuurwerk show organiseren. En 1 grote in de stad zelf. 

• Indien er in de woonkern een show(tje) georganiseerd kan worden, ben ik 
daar voor! 

• Is altijd geweest bij Woonzorgcentrum Herte om 19.00 uur. In 2019 ineens 
afgelast. Hé weg jammer want was een samenkomst van jong en oud uit de 
wijk. 

• Is ook goed voor de sociale contacten. 

• Liefst in een gebied buiten de directe kern van Stein. 

• Liever totaalverbod op afsteken van vuurwerk. In elke wijk mag een 
vuurwerkvereniging opgericht worden. Zijn organiseren dan in de wijk een 
vuurwerkshow. Leden zijn zonder strafblad, plan moet vooraf door 
brandweer gekeurd worden. Politie handhaaft afsteekverbod door 
patrouilles tijdens jaarwisseling. 

• Maar ook de mogelijkheid voor mensen om ook nog zelf vuurwerk af te 
steken tussen 0.00 tot 01.00u. 

• Megaland lijkt me een geschikte plek voor vuurwerkshow, ik weet alleen 
niet hoe de dichtstbijzijnde omwonenden dit ervaren???Daarbij vragen wij 
ons steeds af, bij ieder feestje is tegenwoordig vuurwerk, dit moet dus 
vooraf gekocht zijn/ worden!!! Al zij het op een verjaardagfeestje, 
examenfeestje of bij evenementen, er moet toch een vergunning voor 
aangevraagd of??? Onverwachts vuurwerk ook nog eens, om dieren en 
huisdieren vooral weer angstig te maken!!! Hier mag veel styrenger tegen 
opgetreden!!! 

• Met een georganiseerd feest! 

• Met mensen die weten ermee om te gaan,ben het zat om op 1 jan.op het 
nieuws te vernemen van mensen die ogen en vingers moeten missen en dit 
jaar ook nog sterf gevallen,het heeft niets meer met iets leuks te maken. 

• Nadeel voor deze keuze is dat dit weer een extra gelegenheid geeft voor 
inbrekers. Mensen gaan naar de vuurwerkshow, bewoners niet thuis: 
tijdstip een fijne kans voor de grijpgrage handjes die liever niet werken 
maar wel graag geld ter beschikking hebben. 

• Om 24.00 u 15-20 minuten. Daarna alle rust. Nu knalt het vaak om 03.00 u 
nog! 

• Omdat er altijd mensen zullen zijn die zich niet kunnen gedragen oiv 
alcohol lijkt een totaal verbod me het beste 

• Op een plek die voor de gehele gemeente zichtbaar is. 

• Op verschillende plekken in de stad. 

• Plus een verbod op consumenten vuurwerk in de gemeente 

• Toegestane afsteektijden van 23.00 t/m 01.00, vuurwerkshow van te voren 
zodat veel mensen gaan kijken tot 23.00 en meer handhaving vooraf. Zo is 
er voor iedereen wat. 

• Traditie blijft in stand voor diegenen die daar aan hechten. Alleen nu op 
een veilige gereguleerde wijze. 

• Veilige mogelijkheid elkaar het beste te wensen 

• Versta onder dorpskern: boven de Maas in Maastricht 
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• Voor mij persoonlijk mag het vuurwerk geheel verdwijnen. Maar omdat 
veel mensen vuurwerk mooi vinden is het beter een centrale 
vuurwerkshow te houden. 

• Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling, maar het zelf afsteken  is niet 
verantwoordelijk en daarom is het beter om een show te organiseren, 
mogelijk tegen betaling van entree. 

• Vuurwerk hoort wel bij het nieuwe jaar. Vuurwerk kan toch ook met 
licht/laserstralen? 

• Wel zodanig dat bewoners er op de een of andere manier allemaal van 
kunnen genieten. 

• Zie vorige toelichting 
 

Helemaal geen 
vuurwerk 

• Als we naar een schonere wereld willen moeten we stoppen met vuurwerk 
afsteken. Ik begrijp dat mensen er een kick van kunnen krijgen maar er zijn 
meer wezens die er last van hebben dan er plezier aan beleven. 

• Beter voor dieren, milieu en mens 

• Buiten de geluidsoverlast, de ongelukken die ermee gebeuren, de kosten 
enz. is het ook nog eens bijzonder slecht voor de luchtkwaliteit/het milieu 

• Dan gebeuren er geen ongelukken en een eider kan rustig oud op nieuw 
vieren. 

• Dan kan en durf ik naar buiten. 

• Dat zou ideaal zijn voor mens dier en milieu 

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

• Dubbele vragen, zie eerdere antwoorden 

• Duidelijk verbod met hogere geldstraffen voor een goed doel 

• Een jaarwisseling is niet meer dan gewoon het verstrijken van tijd. 
Bovendien is het geen uniek gebeuren, immers overal ter wereld gelden 
andere tijden. 

• Een totaal verbod op vuurwerk en handhaving hiervan zou vele kosten 
besparen, leed (dierenleed)  voorkomen en vele burgers een prettige 
jaarwisseling bezorgen! Dus een algemeen verbod op vuurwerk! 

• Elkaar alle goeds toewensen en eens een stil moment inlassen om te 
reflecteren over het voorbije jaar en over de komende tijd. 

• Eventueel kan ik me vinden in centrale vuurwerkshow 

• GEEEEEEEN angst meer te moeten hebben,GEEEEEEEN overlast te moeten 
accepteren !!!!!!!! MAAAAAAR gewoon thuis met iedereen die je lief is , om 
24.00 uur een  
         ZALIG >>> GELUKKIG >>> en GEZOND nieuw jaar te kunnen WENSEN 
!!!!     Dat is het mooiste begin van een NIEUW JAAR !. 

• Helemaal geen vuurwerk zouden de meeste dieren het prettigst vinden. 

• Het liefste helemaal geen vuurwerk maar dat gaat niet werken. Ik zou in het 
centrum 
Van de stad een grote vuurwerk show geven. Verder een verbod op al het 
knal vuurwerk, maar mag men wel siervuurwerk aanschaffen. 

• Hoe al gezegd geen knal vuurwerk 

• Hopen dat er veel mensen slachtoffer worden en dat iedereen die wel 
vuurwerk afsteekt dit volgend jaar alleen nog met zijn voeten kan afsteken. 

• Ik begrijp dat dat niet zal gebeuren en kies dan voor vuurwerkshow BUITEN 
het centrum ivm de weeegalm van maximaal een half uur! 
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• Ik ben 1 januari geboren, dus met vuurwerk wordt mijn verjaardag altijd 
ingeluid.......maar er komt steeds gevaarlijker vuurwerk en altijd toch weer 
veel ongevallen. De onroerzaaiers zullen t altijd blijven verpesten voor de 
goeden....helaas dan maar overal geen vuurwerk meer door de gewone 
mens. Er wordt toch geklaagd over de zorgkosten.....nou de 
nieuwjaarsnacht kunnen we hier dan weer op bezuinigen 

• Ik ben misschien nog wel enigszins voorstander van een centrale show. 
Maar ook daar wonen mensrn die er last van hebben. Gezondheid en 
geluid. En wonen er huisdieren die er last van hebben. Daarbij is en blijft 
het slecht voor t milieu. 

• Ik geef er persoonlijk totaal niets om en denk nuchter en logisch met name 
aan de gevolgen en risico's van dit 'pleziertje'.  Veel mensen, dieren en het 
milieu lijden onder de wens van een minderheid om wat plezier te hebben 
met knallen en lichteffecten. 
Goed en veilig afgestoken siervuurwerk dat max een half uur duurt is dan 
beter, voor degenen die het toch als een traditie zien :) 

• Ik gun anderen hun show maar ik zou er zelf niet snel naartoe gaan ivm de 
hond. 

• Ik pleit voor een algeheel vuurwerkverbod in de hele gemeente. Al het 
andere is niet te handhaven. 

• Ik zie al vuurwerk genoeg op tv. 

• Ik zou geen bezwaar hebben tegen één grote centrale vuurwerkshow voor 
de hele gemeente, maar die (voor de hand liggende) optie staat 
merkwaardig genoeg niet bij de keuzemogelijkheden. Verrassend genoeg 
staat er wel deze optie: "Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern 
waar ik woon." 
Wat is dit nu weer?  Elke dorpskern zijn eigen grote centrale 
vuurwerkshow? Dat lijkt me een zeer ongewenste ontwikkeling. En waarom 
komt dit ineens op dit punt in de vragenlijst uit de lucht vallen? Is dit een 
stiekeme poging van de vragensteller om de geesten rijp te maken voor zijn 
eigen voorkeur? 

• Indien niet mogelijk dan instellen van meerdere vuurwerkvrije zones 

• Is persoonlijk natuurlijk 

• Jaren op plekken gewoond in de wereld waar bij de jaarwisseling GEEN 
vuurwerk wordt afgestoken. 
Het is een gebruik wat NIETS toevoegt of verandert aan het feit dat we 
vieren dat een datum verandert. 

• Kinderen en dieren worden bang van vuurwerk er vallen teveel doden en 
gewonden bij dieren en mensen en er is miljarden aan schade over de hele 
wereld en dat geld kan beter besteed worden in goede doelen of spullen 
wat mensen echt nodig hebben 

• Laten  we naar buiten gaan en elkaar een hand schudden incl.de bèste 
wensen voor komend jaar. 

• Leidt alleen maar tot ellende en hoge kosten. 

• Liefst geen vuurwerk maar indien wel dan 1 centrale plek vuurwerkshow en 
niet met die oorlogs knallen 

• Mensen dienen eens te leren dat plezier niet van buitenaf hoeft te komen 
maar door respect voor zichzelf met en voor anderen 

• Mijn nachtrust wordt al vaak genoeg verstoord van 1 januari t/m 31 
december dag in dag uit jaar in jaar uit door (voornamelijk knal-)vuurwerk. 
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• Ook ik ben jong geweest. Maar het huidige vuurwerk is zo niet dat van 

vroeger. Daarbij is men er nu ook achter wat het voor negatief effect heeft 
op de natuur en alle dieren in de natuur. Ook het handhaven gebeurd 
gewoon niet ! Het kan ook echt wel gezellig zijn zonder vuurwerk. 

• Totdat iemand milieuvriendelijk vuurwerk heeft uitgevonden. Misschien is 
een centrale show met laserstralen een goed alternatief. 

• Tradities zijn er om gebroken te worden, ik pleit voor een Algeheel verbod 
waar we al vanaf 1955 (ver voor mijn tijd) al om vragen. De Hulpverleners 
zijn het zat #Vuurwerkvrijnederland Nu 

• Voor een fijne jaarwisseling heb ik geen vuurwerk nodig. Kan ook zonder 
fijn zijn. 

• Voor mij hoeft vuurwerk niet 

• Vorig jaar was een ramp voor mijn hulphond en daarom ben ik afgelopen 
oud- en nieuw een week naar een huisje gegaan dat midden in de bossen 
ligt en waarvan gezegd werd dat het "knalvrij" was. Dit heeft mij veel geld 
gekost en is ook niet gemakkelijk als je volledig rolstoelafhankelijk bent en 
maar moet afwachten op de locatie geschikt is. Helaas was het daar ook 
niet knalvrij, maar omdat het toch erg afgelegen lag was de overlast 
minder. Daardoor was de hond minder bang. Ik ben echter nu al weer op 
zoek naar een locatie waar mijn hulphond veilig is en haar werk als 
hulphond niet in gevaar komt. Helaas zijn vakantielocaties voor een 
rolstoelgebruiker erg dun gezaaid! 

• Vuurwerk is geen traditie in Nederland, wel in China waar ze ook een reden 
hebben om het af te kunnen steken maar niet hier. 

• Vuurwerk is niet meer van deze tijd. Kost te veel geld 

• Vuurwerk op tv laten zien. 

• Vuurwerk veroorzaakt overlast voor mens en dier. Overlast dient te worden 
voorkomen cq besteden! 

• Vuurwerk voegt totaal maar dan ook totaal niks toe aan de 
jaarwisseling.Alleen maar ellende  en gruwelijke overlast op alle gebied. 

• Zeer zeker niet in de dorpskernen en dieren waar zich dieren bevinden 

• Zie alle eerdere toelichtingen 
 

Anders, 
namelijk: 

• Een grote centrale vuurwerkshow in gemeente bergen is meer dan genoeg, 
De gemeente Bergen heeft een paar keer mooie shows gehad en dan op 
een andere dag was prachtig, vroeg in de avond.  Als je alle dorpskernen 
gaat doen heb je nog overlast. Als dat niet kan helemaal niks 

• Een vuurwerkshow is in feite genoeg .Zou ook in dorpskern kunnen maar 
dan wel op afgelegen plek. 

• En een verbod op consumentenvuurwerk. 

• En moet ook meer rekening gehouden worden met de dieren, en ook met 
kleine kinderen 

• Geef een groot feest b.v op Megaland, met vuurwerk show, een hapje en 
drankje en hef entree, net als bij Pink Pop 

• Gemeente heeft best een goed inzicht over dichtheid van bevolking en 
oppervlakte. Zou op goed bereikbare (te voet of fiets) en veilige plaatsen  
parallel meerder vuurwerkshows kunnen organiseren. Dan heeft nagenoeg 
niemand argument dat het te ver weg is, maak je de verleiding om met de 
auto te gaan rijden minder en zou je met een professioneel georganiseerd 
vuurwerk de diverse shows nog zichtbaar en mooi kunnen combineren. 
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• Het mooiste zou het zijn om het te laten zoals het is. Afsteken van 22.00u 

tot 02.00u. 
Alleen zijn er altijd van die ASO's die zich hier niet aan kunnen houden, niet 
qua afsteek tijden en niet qua soort vuurwerk. Helaas ook te weinig 
controle en veel te lage straffen. 
Dus helaas daarom dan maar 100% verbieden. 

• Het tussen 00.00 en en 2.00 uur op veel plekken kunnen zien van mooi 
siervuurwerk.  
Dat er enkele plekken worden aangewezen waar geen vuurwerk afgestoken 
mag worden is prima. 
Burgers die dat leuk vinden moeten gewoon zelf op straat (mooi 
sier)vuurwerk kunnen afsteken. 
Als de gemeente voor een mooie show wil zorgen - op een of meerdere 
plekken, bijvoorbeeld per wijk - vind ik dat een meerwaarde maar dat moet 
niet in de plaats komen van een verder verbod. 

• Hoeft niet perse in dorpskern kan ook centraal voor de liefhebbers die gaan 
dan toch wel erheen 

• Ik vier de jaarwisseling vanuit thuis of vanuit vrienden thuis. Het probleem 
met een centrale vuurwerkshow is dat deze niet persé vanuit heel 
Brunssum te zien zou zijn en dat ik me er dus wellicht voor moet 
verplaatsen. Dit zou ik niet doen, omdat dit het feestje waar ik ben of dat ik 
organiseer opbreekt. 

• Maak er een klein evenement om heen, jammer dat Magisch Maastricht 
dan al weg is. 

• Meerdere centrale vuurwerkshows in de kern waar ik woon. 
Zowel om 18.00 uur als om 00.30 dan kun je thuis de wisseling doen en 
daarna de buurtgenoten de beste wensen doen toe komen 

• Muziek op 30 dba max. 

• Oud en nieuw is een traditie. 
Wees bewust van de problemen ,en wat het kost . Een plaats waar mensen 
samen komen  , hopelijk niet dronken en zonder problemen , dit zou de 
saamhorigheid ook goed doen . 
Maaaaaaaaar veranderingen geeft problemen . 
Mensen niet de kans geven  daar wel en hier niet vuurwerk afsteken . 
Dan vraag je al voor problemen . (2x) 

• Voor mij persoonlijk hoeft het helemaal niet. 

• Vraag me af of jullie ook zoveel energie steken aan de voetbalrellen? 
Ook hier worden handhavers gehinderd en vernederd. 
Wil niet weten hoeveel gewonden er ieder jaar vallen en wat de kosten 
voor de maatschappij zijn. 
Maar ja hier hoor ik in de politiek niets van want dit is de heilige koe en 
kost meer stemmen dan die rokjes. 
Komt waarschijnlijk door het feit dat er in 2021verkiezen zijn. 

• Vuurwerk in je eigen staat voor de gewone liefhebber. Speciale 
vuurwerkzones voor de gevorderde afstekers. Een show voor de liefhebber 
die niets zelf afsteekt. En natuurlijk ook vuurwerkvrije zones voor de 
mensen die totaal geen interesse hebben. Maar dit is moeilijk uit te voeren 
qua locatie en invulling. Dan moeten de mensen daar naartoe gaan om wat 
te doen? 

• Zie eerdere toelichtingen 
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• Zie min eerdere commentaren: wel vuurwerk (feest), buiten de stad, door 
een commercieele partij 
 

Weet niet • Als er maar geen enorme overlast meer is, vind ik het allemaal prima! 

• En hier mag je maar 1 item aangeven? Niet handig.  Opties 3 en 4. Als die 
afsteekzone maar niet bij woonhuizen ligt. 

• Neig naar grote vuurwerkshow 
Maar alles valt of staat met handhaving. Handhaving op naleven 
vuurwerkverbod nu maar ook als de regels strenger zouden worden. 
Wordt er vuurwerkshow georganiseerd dan moeten er ook op dat moment 
voldoende handhavers en beveiligingspersonen beschikbaar zijn. Om snel 
te kunnen ingrijpen en relschoppers tegen te houden . 

• Tijden veranderen en in mijn opini is er geen ruimte meer voor vuurwerk . 
Te slecht voor het milieu, teveel ongelukken en gevaarlijke situaties . 
Kortom tijd voor een nieuwe traditie . 

• Zolang het mag doe ik lekker mee maar als je het verbied vind ik het prima. 
Is eigenlijk ook wel beter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


