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1. Voorwoord 

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

deelrapportage over de gemeenten met 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; 

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

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 
12% van de respondenten geeft in het onderzoek aan dat men, tijdens de afgelopen jaarwisseling, 

vuurwerk afgestoken heeft. De meerderheid (87%) van de respondenten geeft aan geen vuurwerk 

afgestoken te hebben tijdens de afgelopen jaarwisseling.  Vraag 1 

Bijna drie op de vier respondenten (74%) staat positief tegenover het instellen van een algeheel 

vuurwerkverbod in zijn of haar gemeente. 17% van de respondenten geeft aan negatief tegenover 

een algeheel vuurwerkverbod in zijn of 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 of 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 21% een andere denkwijze over de afsteektijden. Vraag 3  

Iets meer dan één op de tien respondenten (12%) vindt dat de afsteektijden voldoende gehandhaafd 

worden in zijn of haar gemeente. Een vergelijkbare groep respondenten (11%) geeft aan neutraal te 

zijn bij deze vraag. Twee van op de drie respondenten (66%) vindt dat de afsteektijden onvoldoende 

worden gehandhaafd in zijn of haar gemeente. Vraag 4 

Vuurwerkoverlast  
30% 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 (64%) 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 ‘Onrust en schrikreacties’, ‘Overlast voor 

(huis)dieren’ 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 (89%) geeft 

aan geen melding te hebben gedaan van vuurwerkoverlast. 11% 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 en het laagste gemiddelde heeft 

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

maatregel die het vaakst op de eerste plek in de top 5 is gezet is: ‘Algeheel vuurwerkverbod op het 

afsteken van vuurwerk’. Vraag 6 

Vuurwerkvrije zones 
De meerderheid van de respondenten (69%) staat positief tegenover het instellen van een 

vuurwerkvrije zone in zijn of haar gemeente. 15% van de respondenten staat negatief tegenover het 

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

Twee op de drie respondenten (68%) zou tijdens de volgende jaarwisseling weer een vuurwerkvrije 

zone in zijn of haar gemeente willen hebben. 14% van de respondenten geeft aan tijdens de 

volgende jaarwisseling geen vuurwerkvrije zone in zijn of haar gemeente te willen hebben. Vraag 8  

Eén op de vier respondenten (25%) geeft aan een vuurwerkvrije zone te willen zien op de 

locaties waar dit tijdens de afgelopen jaarwisseling ook was. 35,3% van de respondenten 

noemt een nieuwe locatie voor een vuurwerkvrije zone. Vraag 8.1   

Voor 22% van de respondenten was de grens van de vuurwerkvrije zone(s) in zijn of haar gemeente 

duidelijk. 42% van de respondenten geeft aan dat de grens van de vuurwerkvrije zone(s) in zijn of 

haar gemeente onduidelijk was. Vraag 9 

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

internet en sociale media of via borden bij de betreffende zones. Ook komt ‘Via plattegronden op 

posters die in de stad worden opgehangen’ naar voren. Vraag 10 

Centrale vuurwerkshow 
Bijna twee op de drie respondenten (64%) vindt dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow 

georganiseerd zou moeten worden. 26% van de respondenten vindt niet dat er in de gemeente een 

centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten worden. Vraag 11 

Ideale jaarwisseling 
De meerderheid van de respondenten (48%) geeft aan dat één grote centrale vuurwerkshow per 

dorpskern de ideale jaarwisseling zou zijn. 22% van de respondenten geeft aan dat in hun ideale 

jaarwisseling helemaal geen vuurwerk voorkomt, en 13% van de respondenten geeft aan dat het zelf 

afsteken van vuurwerk in de eigen straat juist voor hen de ideale jaarwisseling betekent. Vraag 12  

 

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

vuurwerkvrije zone(s) in Limburg, waarbij 1506 deelnemers zijn geraadpleegd.  



 
 

 
6 

 

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 12,3% van de 
respondenten dat men vuurwerk heeft afgestoken. 10,9% van de respondenten geeft aan 
siervuurwerk te hebben afgestoken, 3,8% daarvan heeft ook knalvuurwerk afgestoken tijdens de 
afgelopen jaarwisseling. 87,4% van de respondenten geeft aan geen vuurwerk afgestoken te hebben 
tijdens de afgelopen jaarwisseling.  
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 40. 

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk: 
• Alle knalvuurwerk. 

• De buren hadden vuurwerk afgestoken en dat was toch even mooi om te zien en en nieuwe jaar 
in te luiden t hoort erbij om 24.00u  Happy New Year en dan alleen om 24.00u op andere 
tijdstippen hoef dat voor mij ook niet !!! 

• Kindervuurwerk (6x) 

• Sier- en licht knal vuurwerk 

• Sterretjes 

• Van de Aldi 

• Zwaar knal en siervuurwerk 
 
 
 
 
  

7,1%

0,3%

0,2%

3,8%

0,9%

87,4%

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=1441)
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Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze 
gemeente?" antwoordt in totaal 74,2% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 
17% van de respondenten: "(zeer) negatief". 8,5% van de respondenten geeft aan neutraal te zijn bij 
deze vraag. Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief". 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 48. 
 
 
  

55,5%

18,7%

8,5%

8,3%

8,7%

0,3%

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=1431)
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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 (69,3%) 
2. Het is leuk om naar te kijken (62,2%) 
3. Je kunt beter echte overlast aanpakken (46,9%)  
 
12,9% van de respondenten benoemt een andere reden. Deze genoemde opties zijn te lezen bij 
‘Anders, namelijk:’ 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 45. 

Anders, namelijk: 
• Als je gaat verbieden gaan mensen juist illegaal vuurwerk kopen en dit is dan veel gevaarlijker 

• Belagen van hulpverleners, dit kan echt niet 

• Betutteling van dr maatschappij als.je het ģaat verbieden 

• Dan gaan mensen het stiekem doen 

• Dieren, veiligheid 

• Een verbod zal weinig brengen. Er wordt al zoveel verboden! 

• Een zeer kleine groep maakt het moeilijker. Handhaven van regels en dus ALLEEN afsteken 
tussen 23.30 en 0.30 uur!!!! 

69,3%

27,8%

62,2%

18,3%

46,9%

33,2%

37,8%

12,9%

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=241)

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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• Er zijn genoeg maatregelen getroffen. Ik vind een algemeen verbod overdreven 

• Grote groep wordt dupe van kleine groep; problemen hoofdzakelijk in Randstad 

• Harder handhaven 

• Het opleggen van een verbod zal voor veel mensen voelen alsof hun dit plezier niet gegund is. 

• Iets als dit verbieden, werkt het illegaal afsteken alleen maar in de hand. Er mag wel beter 
gehandhaafd worden. 

• Ik ben voor voorlichting op school hoe wat waar vuurwerk af te steken. 

• Ik vind het een niet allerdaagse manier een feestelijke speciale manier om t jaar af te sluiten. 
Zou t liefst t bij iedere verjaardag doen. 

• Is levensgevaarlijk en veel fijnstof 

• Mensen die verantwoord vuurwerk afsteken zijn weer eens de dupe van idioten die er niet mee 
kunnen omgaan. 

• Met maar 2 officiele klachten is dat zeer laag en kan men niet over  overlast praten 

• Moeten niet zo zeiken dat een keer in het jaar !!! 

• Omdat een aantal klojo's overlast veroorzaken wordt het voor iedereen verboden. Onzin. Je 
moet de veroorzakers van overlast aanpakken! 

• Overlast moet je handhaven en zwaarde straffen 

• Overlast,rotzooi,agressie. 

• Pak de mensen aan met knallers en illegaal vuurwerk desnoods door heel weert camera's 

• Siervuurwerk moet kunnen 

• Siervuurwerk oke 

• Verbied knalvuurwerk en mogelijkheid inkoop buitenland 

• We zijn mensen, geen robotten 

• Woord het verboden gaan ze het juist doen 

• Zie voorgaande vraag. 
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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 (92%) 
2. Vuurwerk is gevaarlijk (72,9%) 
3. Beter voor het milieu (68,9%) 
 
4,7% van de respondenten benoemt een andere reden. Deze genoemde opties zijn te lezen bij 
‘Anders, namelijk:’ 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 45. 

Anders, namelijk: 
• Afstrekers hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel meer. 

• Algemeen uitstoot  co2 

• Alle hierboven aangegeven redenen. De voornaamste reden is het vroegtijdig afschieten van 
vuur werk (vnl. jeugd) en het gebrek van Orde en Handhaving om hiertegen op te treden. Bij 
een algemeen verbod kan iedere burger een andere burger staande houden. 

• Alle mensen betrokken bij zorg en veiligheid, politie, ambulance, doktoren verplegers 
brandweer enz enz moetenwerk leveren wat veel geld kost vd gemeenschap. Dit zou beter 
besteed kunnen worden EN deze mensen lopen gevaar voor zich zelf. 

• Als mensen zich aan de regels zouden houden was het geen probleem, maar onderhand 2 
maanden last hebben van vuurwerk daar dank ik voor. 

• Als ze er vanalles mee vernielen en onbeschoft naar hulpverleners zijn, is het nodig om het te 
verbieden 

• Beangstigend 

92,0%

68,9%

67,3%

72,9%

37,2%

32,1%

4,7%

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=1058)

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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• Begint al veel eerder dan tussen de afgesproken tijden. Niet veilig om rustig over straat te 
lopen. Onverwachte knallen. 

• Beter voor de hulpverleners 

• Brengt schade toe aan gebouwen, mensen en dieren. 

• De gewonden door vuurwerk hoeven er dan niet te zijn. 

• De onkosten komen niet bij de vervuiler terecht en dat is onacceptabel. 

• Elke gewonde is er een teveel 

• Er is in nederland toegestaan consumenten vuurwerk. Maar een aantal consumenten denken 
dat dit voor hun niet voldoende is.  Dus mede ten dank aan de consumenten die zich niet 
kunnen gedragen  zullen we naar een algeheel verbod moeten. 

• Er is te veel misbruik van 

• Er wordt anderhalve maand rondom nieuwjaar vuurwerk afgestoken in Valkenburg, een 
algeheel verbod zou dit ook kunnen indammen 

• Er wordt weken van tevoren al geknald 

• Ga maar eens bij de eerste hulp kijken 

• Geen overlast meer in de dagen voor de jaarwisseling 

• Geweld word erger 

• Hebben, hoogmoed en Egoisme vieren hoogtij 

• Helaas is er een kleine groep die het verpesten voor een grote groep. Gaan er verkeerd mee 
om. 

• Het agressieve gedrag naar de hulpdiensten 

• Het is anders niet te handhaven. 

• Het is onverantwoord om kinderen maar ook ouders (alcohol!) dit te laten afsteken. Wij hebben 
situaties mee gemaakt afgelopen jaarwisseling die hadden makkelijk uit de hand kunnen lopen. 
We zijn blijven kijken (bij kinderen) .. ouders niet in de buurt 

• Hulpverleners kunnen beter hun werk doen 

• Ik durf de laatste dagen van het jaar niet meer met mijn scootmobiel de straat op. 

• Ik heb zonnepanelen op het dak. na oud en nieuw kon je die gaan reinigen. de stokken van de 
vuurpijlen lagen er op. 

• Je hebt niet alleen last van de harde knallen,want daar gaat het om,maar ook van de rotzooi 
wat achtergelaten wordt. 

• Kunnen hulpdienst doen waarvoor ze zijn, zonder problemen 

• Letsels 

• Minder vernielingen (bijv. opgeblazen prullenbakken, die de gemeente mogelijk niet meer 
terugplaatst) 

• Minder zorgkosten en daaruit voortvloeiende kosten 

• Nederland is te dicht bewoont voor vuurwerk het zou beter zijn als het centraal zou gebeuren 

• Nogal wat mensen weten zich niet meer te gedragen 

• Onze dochter was door haar ASS al bang voor vuurwerk. Nu is er een vuurpijl in onze achterdeur 
gekomen en deze is ontploft. Sindsdien is onze dochter nog veel angstiger, helaas ook zonder 
vuurwerk. 

• Overlast in de vorm van schade 

• Trauma’s voor de kleinste kinderen die wakker worden vh gebombardeerd.. de dieren die al 
dagen in stress zitten en zeer bang zijn. Het is niet meer zoals jaren geleden toen vuurwerk nog 
sierlijk was. Niemand houdt zich aan de tijden, knallen erop los en gooien knallers naar 
wandelaars met dieren. 

• Trekkt tuig aan 

• Vandalisme 
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• Veel mensen/ kinderen kunnen zich niet aan de regels houden en veroorzaken zooooveeeel 
overlast voor de gemeenschap. Gewoon  niet normaal. Dan idd het bekogelen van 
hulpverleners, de rotzooi op straat die niet opgeruimd wordt. Afschaffen !! 

• Vernieling en agressie 

• Vooral de dieren worden steeds vergeten. Voor hen is dit mega stress 

• Voornamelijk voor de honden die hele dag bang hebben.. 

• Vuurwerk afschieten is geen echte traditie. 

• Wat is de toegevoegde waarde 

• Wordt er niet meer op appartementen gevuurd 

• Ze noemen het traditie, maar traditie zou zijn, om 24.00 uur het nieuwe jaar inluiden, niet 
weken, maanden en dagen voor de jaarwisseling en ook weer dagen, weken erna., Het heeft 
alleen iets te maken met testosteron !! 

• Zie 2 
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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 50,4% van de 
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter". 22,4% vindt de afsteektijden in zijn of haar 
gemeente prima. Daarnaast geeft 2,9% van de respondenten aan dat de afsteektijden langer mogen.  
 
21,3% van de respondenten benoemt een andere optie. Deze genoemde opties zijn te lezen bij 
‘Andere optie, namelijk:’ 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 47. 

Andere optie, namelijk: 
• .Wel aan houden. 

• `geen geen vuurwerk, geen afsteektijd' 

• 0 uren 

• 00.00 uur tot 01.00uur 

• 1 afsteekpunt door de gemeente 

• 1 groot vuurwerk aan de Maas 

• 1 min voor 24 u 

• 22.00 tot 02.00 uur 

• 22.00 uur tot 02:00 uur 

• Afschaffen (7x) 

• Afschaffen. Algeheel verbod altijd 

• Afsteektijden worden niet gehandhaafd, dus men kan ze korter of langer maken, dit heeft geen 
meerwaarde. 

• Algeheel verbad 

• Algeheel verbieden 

• Algeheel verbod (7x) 

• Algeheel verbod met handhaving 

22,4%

50,4%

2,9%

21,3%

3,0%

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=1404)(n=1404)
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• Algeheel verbod op m.n. knalvuurwerk. 

• Algeheel vuurwerkverbod 

• Algeheel vuurwerkverbod. Een vuurwerkshow aan de maas 

• Alleen georganiseerd door vereniging of overheid 

• Alleen om 00.00 door professionals 

• Alleen om 00.00 uur 

• Alleen om 12 u 

• Alleen om 24.00 uur op de plekken welke door de gemeente wordt vastgesteld. 

• Alleen op aangewezen plekken 

• Alleen van 23.59 - 00.30 uur 

• Alleen vuurwerk op een centraal punt via de gemeente vind ik prima 

• Alles afschaffen 

• Als "tegenstander" kan het mij niet kort genoeg 

• Als het door een professioneel bedrijf gebeurd 

• Als het van 12:00-02:00 is dan zal iedereen er content mee zijn. 

• Als t toch doorgaat niet vanaf 18.00uur maar 22.00uur 

• Betere controle 

• Boeit niet ik geniet er van 

• Buiten het dorp tijden worden niet gerespecteerd en er zijn niet voldoende mensen om boetes 
uit te schrijven 

• Compleet afschaffen 

• De tijd is niet het probleem, de handhaving 

• De tijden zijn goed, maar er is de hele middag al geknald. g 

• Dit heeft allemaal geen zin zonder handhaving dagen ervoor en erna wordt vuurwerk 
afgestoken 

• Dit is prima als er ook op gehandhaafd wordt en het toegestane vuurwerk afgestoken wordt 
daar men zich hier niet aan kan houden  een vuurwerk verbod 

• Één Centraal vuurwerk 

• Een door de gemeente geregeld vuurwerk of een speciale vuurwerkzone 

• Een groot vuurwerk iswm de gemeente 

• En als het afsteken begint komt de politie niet maar dat kan ook niet anders want te weinig 
personeel 

• Er wordt al 14dg tevoren KNALvuurwerk afgestoken, HANDHAVING: +- NUL. 

• Er wordt heel veel afgestoken buiten deze tijden.er moet dus wel op gecontroleerd worden 

• Fel tegen vuurwerk 

• Geen (2x) 

• GEEN 

• Geen afsteeknormren meer 

• Geen afsteektijd (2x) 

• Geen afsteektijd. 

• Geen afsteektijden 

• Geen afsteektijden maar alleen 1 centraal vuurwerk 

• Geen afsteektijden, helemaal  verbieden 

• Geen consumentenvuurwerk (2x) 

• Geen halfslachtige afspraken maken 

• Geen particulier vuurwerk toestaan. 

• Geen tijden 

• Geen vuurwerk (24x) 

• Geen vuurwerk door particulieren af laten steken 

• Geen vuurwerk is beter, overal werd al weken van te voren vuurwerk agestoken 
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• Geen vuurwerk meer (2x) 

• Geen vuurwerk meer afsteken 

• Geen vuurwerk, of centraal geregeld door de gemeente. 

• Geen vuurwerk! (2x) 

• GEEN vuurwerk. Niemand houd zich eraan. Hier wordt al weken afgestoken en politie doet niks 
met meldingen 

• Geheel niet 

• Geheel verbieden voor particulieren.Een georganiseerde siervuurwerkshow heb ik niks op tegen 

• Geregeld vuurwerk door de gemeente 

• Gewoon helemaal geen vuurwerk meer 

• Gewoon liever niet. 

• Gewoon niet (2x) 

• Gewoon niet meer toestaan.. die boetes worden niet uitgedeeld, dat blijkt wel uit de 
hoeveelheid vuurwerk die nog steeds illegaal wordt afgestoken.. 

• Gewoon verbieden 

• Gewoon verbieden voor de burgers. 

• Gewoon verbieden! De jeugd houdt zich toch niet aan de tijden! Ze beginnen al weken van te 
voren tot weken erna met het afsteken van vooral knalvuurwerk! 

• Handhaven gebeurd niet 

• Heb niet het idee dat het treffend wordt gehandhaafd 

• Helemaal afschaffen (2x) 

• Helemaal geen vuurwerk 

• Helemaal geen vuurwerk afsteken (2x) 

• Helemaal niet (10x) 

• Helemaal niet !!! 

• Helemaal niet afsteken (2x) 

• Helemaal niet anders van 0.00 tot 2.00 uur. 

• Helemaal niet meer (2x) 

• Helemaal niet meer, alleen georganiseerd vuurwerk door vuurwerkclub, geleid door de 
gemeente. 

• Helemaal niet! 

• Helemaal niets afsteken 

• Helemaal niks 

• Helemaal stoppen (2x) 

• Helemaal stoppen  met vuurwerk afsteken door paticulieren 

• Helemaal stoppen, niemand houd zich eraan 

• Helemaal stoppen. 

• Helemaal verbieden (8x) 

• Helemaal verbieden !!! 

• Helemaal verbieden en vooral dat handhaven 

• Helemaal verbieden en zwaardere straffen 

• Het afsteken begint al 2 dagen van te voren 

• Het begint met de verkoop... hier moeten tijdslimieten aan gehouden worden. 4 dan vooraf 

vliegt het knal werk al rond...      

• Het helpt toch niks met die tijden, ze doen het toch wanneer ze zijn hebben 

• Het moet verboden worden (2x) 

• Hier wordt ieder jaar al de dag van te voren geknald ieder jaar,ik heb in de 42jaar dat ik hier 
woon nog nooit controle gezien. 

• Hoeft niet, wel verkoop.start handhaven dit heeft ook gevolgen voor afsteken ervan. 
handhaving lijkt mij anders ook te lastig 
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• Hoeft voor mij echt niet 

• Ik ben absoluut tegen vuurwerk, dus totaal verbod 

• Ik zou een algeheel verbod uitstekend vinden. En dan (mooi) vuurwerk van de gemeente. 

• Ipv vuurwerk lasershow 

• Is totaal geen controle er worden weken van te voren en nu nog steeds in de weekenden  zwaar 
vuurwerk afgestoken. 

• Korter en handhaven 

• Liefst alleen centraal 

• Liefst helemaal niet meer 

• Liefst verbieden 

• Maar wordt niet gehandhaafd 

• Mag van mij afgeschaft worden 

• Mensen houden zich niet aan deze tijdstippen en steken de hele dag vuurwerk af. 

• Mijn voorkeur gaat uit naar 1 georganiseerde vuurwerkshow en geen particulier vuurwerk 
meer. 

• Net als met kermis is prima kort maar krachting veilig en zeer mooi 

• Niet (5x) 

• Niet afschieten (2x) 

• Niet afsteken (3x) 

• Niet meer (3x) 

• Niet meer afsteken 

• Niet meer vuurwerk afsteken 

• Niet meer wordt toch niet naar gekeken 

• Niet nodig als er een algeheel verbod komt. 

• Niet te handhaven 

• Niet toestaan 

• Niets afsteken 

• Niks afsteken 

• Nvt 

• Om 24.00 uur tot 1.00 uur 

• Onzinnig want men houd zich er toch niet aan. 

• Op een 2 tal centrale punten door de gemeente vuurwerk afsteken. 

• Op een centraal punt door professioneel bedrijf afgestoken tussen 0.00 en 0.30 uur 

• Op een lokatie 

• Oudjaarsdag vanaf 18.00uur 

• Papieren tijger, naleving en beboeting afwezig 

• Pas om 00.00u tot 3.00u 

• Ruime 2 maanden tot weken na de jaarwisseling wordt geknald. Dit moet gehandhaafd worden 
desnoods door leger. 

• Sommige mensen trekken zich er niks van aan, Er wordt al dagen van te voren en erna 
afgestoken. 

• Stop ermee 

• Stoppen (11x) 

• Stoppen ermee 

• Stoppen met die handel 

• Stoppen met het afsteken van vuurwerk door particulieren. 

• Stoppen! 

• Tot 1 uur 

• Totaal geen afsteektijden 

• Totaal verbod (4x) 
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• Totaal verbod heeft mijn voorkeur 

• Totaal verbod, dus geen afsteektijden 

• Totaal verbod! 

• Tusen 0.00-2.00 uur. 

• Twaalf uur en verder niet! 

• Van 00.00 tot 02.000 

• Van 23.00 uur tot 01.00 uur. Dan hebben mensen met honden die uitgelaten en liggen kinderen 
in bed 

• Van 24.00 uur tot 01.00 uur 

• Van 24.00u tot 1.00u 

• Van middernacht tot 0.100 uur 

• Van twaalf tot half een 

• Van23.00=01.00 uur 

• Vanaf 0.00 tot 0.45 dus 3 kwartier maar 

• Vanaf 00:00 pas afsteken en niet eerder 

• Vanaf 24.00 uur 

• Vanaf middernacht tot 2 uur 

• Verbiedeb 

• Verbieden (17x) 

• Verbieden dat vuurwerk 

• Verbieden en op een plaats per dorp stadsdeel een centale vuurpijlenafsteekmofggelijkheid 
creeren 

• Verbieden. Eventueel siervuurwerk toestaan 

• Verbieden. Het is mooi geweest 

• Verbod (5x) 

• Verbod al geheel 

• Verbod alle vuurwerk 

• Verbod instellen 

• Verbod op vuurwerk 

• Volledig verbieden 

• Volledig verbod (2x) 

• Volledig verbod. Zie antwoord op 2.1. 

• Vrij, niet handhaafbaar 

• Vuurwerk is om de jaarwisseling te vieren, dus van 23:45 tot 00:30 uur. 

• Vuurwerkshow en niet zelf afsteken van vuurwerk 

• Vuurwerkverbod instellen 

• Werkt niet. Word constant overtreden. Geen handhavers beschikbaar 

• Word niet gehandhaafd dus..... 

• Zinloos er wordt niet gehandhaafd. 

• Zolang er nergens gehandhaafd wordt maakt het niet uit, dan doet iedereen toch wat hij/zij wil. 
In principe vond ik de tijden best oké: 1800-02.00u 

• ZONDER HANDHAVING DOOR POLITIE; GEEN EXTRA REGELS 

• Zwaarder bekeuren en strenger controle buiten toegestane tijden 
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11,9% van de respondenten vindt dat de afsteektijden (zeer) voldoende worden gehandhaafd in zijn 
of haar gemeente. In totaal antwoordt vindt 66,3% van de respondenten dat de afsteektijden (zeer) 
onvoldoende worden gehandhaafd in zijn of haar gemeente. 10,7% van de respondenten geeft aan 
neutraal te zijn bij deze vraag. Het middelste antwoord (mediaan) is: "Onvoldoende". 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 57. 
 
 
  

3,7%

8,2%

10,7%

29,9%

36,4%

11,1%

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=1414)
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Vuurwerkoverlast 
Hoewel voor de ene bewoner vuurwerk een genot is, kan de ander overlast ervaren. 

 
30% van de respondenten geeft aan geen overlast van vuurwerk te hebben ervaren tijdens de 
afgelopen jaarwisseling in zijn of haar gemeente. 63,7% van de respondenten geeft aan een beetje of 
veel overlast van vuurwerk te hebben ervaren tijdens de afgelopen jaarwisseling in zijn of haar 
gemeente. 5,4% van de respondenten geeft aan neutraal te zijn bij deze vraag.  
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 61. 
 
 
  

12,6%

17,4%

5,4%

29,4%

34,3%

0,9%

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=1415)
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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 (84,1%) 
2. Onrust en schrikreacties (55,8%)  
3. Overlast voor (huis)dieren (55,2%) 
 
7,9% van de respondenten benoemt een andere vorm van overlast. Deze genoemde andere vormen 
van overlast zijn te lezen bij ‘Andere vorm van overlast, namelijk:’ 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 58. 

Andere vorm van overlast, namelijk: 
• Afsteken tussen geparkeerde autos. 

• Afval ligt nog op het dak. 

• Agressie van mijn kant jegens de afstekers 

• Al lang voor silvester werden vuurwerk bommen afgeschoten 

• Auto's vol met vuurwerkresten 

• Baldadigheid 

• Bang op straat in scootmobiel 

• Bedreiging na opmerkingen over onverantwoordelijk vuurwerk afsteken. 

• Bekogeld met vuurwerk 

• Beschadiging  van auto en rolluiken 

• Beschadiging aan put ddeksel onder de stations tunnel waar om midden nacht groot vuurwerk 
wordt in gegooid met hilariteit van toeschouwers 

• Dagen ervoor al 

• Dakgoot verstopt(vuurpijl) 

• Die knalbommen 

84,1%

54,8%

55,2%

28,1%

11,9%

28,8%

55,8%

7,9%

0,0%

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=904)

Vraag 5.1 is gesteld aan alle respondenten die bij vraag 5 hebben aangegeven overlast te hebben 

gehad tijdens de afgelopen jaarwisseling. 
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• Door de vele rook, last van luchtwegen 

• Eerder afsteken dan de toegestane tijden 

• Enorm harde knallen 

• Er is geen toezicht waardoor het afsteken al veel eerder begint. 

• Geen schade wel vervuiling zonnepanelen 

• Geluid door knallen en gevaarlijke situaties door al het afval op een hoopje te leggen en af te 
steken. 

• Gevoel van onveiligheid, je gaat de straat niet meer op na half 5 als het donker is, belachelijk 
gewoon. 

• Geweld 

• Ging tot een uur of 3 door 

• Groep Limburgse  jongeren die erg zwaar knalvuurwerk ( illegaal ?) afsteken in buitengebied en 
dan weer doorlopen 

• Heb astma en het werkt op mijn longen. 

• Het lijken wel bommen 

• Hond overstuur 

• Hoorbeschadiging 

• Hufterigheid van vuurwerkfanaten 

• Jongeren die overdag al vuurwerk afsteken 

• Kortademig 

• Lange periode veel vuurwerk zonder pauze 

• Longproblemen 

• Luchtwegen 

• Marokkaanse jongeren die al 2 weken van tevoren knal vuurwerk afsteken. 

• Mensen durven niet te fietsen 

• Mensen met spasmen in instellingen hebben veel last 

• Mensen/ jongeren die je normaal nooit in de straat ziet, komen nu vuurwerk afsteken en laten 
de rotzooi liggen. 

• Mijn buurjongen heeft vanaf september dagelijks zgn kindervuurwerk afgestoken....wat ook in 
mijn tuin kwam terwijl ik aan het tuinieren was. Hij is geobsedeerd door vuurwerk....ziek 
gewoob 

• Mijn longen vinden dat ook maar niks! 

• Nagegooid worden met rotjes 

• Niet gezellig; mensen gingen meteen weer terug in huis 

• Niet toegestaan vuurwerk 

• Onnodig geweld 

• Onveilig gevoel tijdens bvfietsen, wandelen, boodschappen doen. 

• Onveiligheidsgevoel. 

• Ook van de lichtflitsen worden dieren onrustig. 

• Overlast als fietser tijdens het afsteken van vuurwerk 

• Overlast voor mensen. 

• Pijlen op dak en balkon 

• Rommel op dak en tuin en onveilig voor de kinderen op straat 

• Rommrl in mijn tuin 

• Schade aan openbare prullenbakken 

• Te lang mogelijk 18.00 tot 04.00 uur 

• Veel te veel te vroeg afgestoken 

• Veel te vroeg afsteken van vuurwerk, er wordt niet gehandhaafd. 

• Vooral onder de stationstunnel . Je schrikt je rot!En je wordt bang! 

• Vuil en schade aan auto (2x) 
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• Vuurpijlen in de tuin 

• Vuurwerk dagen voor en na nieuwjaar 

• Vuurwerk in tuin gegooid 

• Vuurwerk naar persoon gegooid 

• Vuurwerk Woordt dicht bij je aangestoken door jeugd 

• Wakker worden uit slaap 

• Ze beginnen al 2 maanden van te voren met afsteken en de politie heeft niet voldoenden 
capaciteit om te handhaven. 

• Ze gooide vuurwerk naar ons toe en die zeer zware doffe knallen van het illegaal vuurwerk was 
echt angstaanjagend. 

• Zie 5 

• Zware knallen 
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89,1% van de respondenten die vuurwerkoverlast heeft ervaren, geeft aan geen melding te hebben 
gedaan van vuurwerkoverlast. 10,8% van de respondenten die vuurwerkoverlast hebben ervaren 
heeft melding gedaan van de vuurwerkoverlast.  
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 59. 

Ja, ergens anders namelijk: 
• Bewoners aangesproken op hun gedrag. 

• Bij de mensen die het vuurwerk stonden af te steken. 

• Bij de mensen die vuurwerk afstoken 

• Bij meldpunten 

• Dit heeft toch geen zin 

• Eer dat handhaving aanwezig is zijn ze allang weg. 

• Heb herhaalde malen mijn klacht gedaan maar niet serieus genomen. 

• Heeft geen zin 

• Ik heb de petitie getekend: vuurwerkverbod. Bij de school gemeld dat er meer toezicht moet 
komen. 

• In vriendenkring 

• Is toch te laat als handhaving komt opdraven. Dus nee geen melding gemaakt 

• Komt toch niemand 

• Zie vraag 3 
 
 
 
 
  

89,1%

2,7%

5,5%

1,0%

1,6%

0,1%

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=902)

Vraag 5.2 is gesteld aan alle respondenten die bij vraag 5 hebben aangegeven overlast te hebben 

gehad tijdens de afgelopen jaarwisseling. 
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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 

4% 1% 1% 0% 1% 7% 5,7 

6.2 Afsteektijden (verder) beperken 10% 6% 6% 4% 4% 30% 5,0 

6.3 Algeheel verbod op het afsteken van 
vuurwerk 

30% 10% 4% 2% 2% 49% 3,9 

6.4 Algeheel verbod op 
consumentenvuurwerk 

15% 20% 6% 3% 2% 46% 4,2 

6.5 Algeheel verbod voor alle 
soorten vuurwerk (ook vuurwerkshows) 

2% 3% 5% 2% 1% 13% 5,6 

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

22% 18% 13% 4% 4% 61% 3,7 

6.7 Hogere boetes, strengere straffen 4% 14% 18% 11% 5% 52% 4,4 

6.8 Meer handhaving 8% 14% 20% 11% 8% 60% 4,1 

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

2% 4% 5% 5% 5% 22% 5,4 

6.10 Verhoging van de aankoopleeftijd 
naar 25 jaar 

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

6.11 Andere maatregel 2% 1% 2% 1% 1% 6% 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 (3,7) 
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 (4,4) 

 
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 (30%) 
2. Een publieks vuurwerkverbod om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (22%) 
3. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (15%) 
4. Afsteektijden (verder) beperken (10%) 
5. Meer handhaving (8%) 

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

1. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (61%) 
2. Meer handhaving (60%) 
3. Hogere boetes, strengere straffen (52%) 
4. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (49%) 
5. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (46%) 

 
Zie toelichtingen vanaf pagina 63. 
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Andere maatregel, namelijk: 
• Afsteeklocaties per kern bemiddelen. 

• Algeheel verbod knalvuurwerk 

• Alleen knalvuurwerk verbieden (2x) 

• Alleen knalvuurwerk verbieden en strenger het illegaal vuur werk aan pakken vooral het 
knalvuurwerk het siervuurwerk brengt bijna geen hinder 

• Alleen siervuurwerk 

• Alleen siervuurwerk om 24 uur 

• Alleen siervuurwerk toestaan 

• Beperken tot siervuurwerk 

• Betere voorlichting op scholen betreffende overlast 

• Centraal vuurwerk met wintermarkt. Meer handhaving. 

• Controle op vuurwerk 

• De aanstekers verplichten de rommel op te ruimen 

• De controles waar buiten de tijden word afgeschoten, beter controleren en boete. De mensen 
die zich wel aan de tijden houden en als traditie vuurwerk afschieten deze traditie niet 
afnemen. 

• De kindertunnel zou voor een langere periode gesloten moeten worden. Hier wordt vaak 
illegaal vuurwerk afgestoken wat een extra harde knal veroorzaakt 

• De tunnel langer dicht maken 

• Duidelijk meer handhaving. Gisteravond werd op Molenakker nog steeds geknald 

• Een door de gemeente georganiseerd gecontroleerd vuurwek 

• Een voorwerkvrij uur om de honden uit te laten. B.v. tussen 20.30 en 21.30 

• Eerder in de week al bekeuren ongeoorloofd bezi 

• Eerst beperken naar alleen nog siervuurwerk 

• Enkel sier vuurwerk (geen pijlen) 

• Er dient een landelijk verbod te komen, niet alleen voor af te steken, maar ook het in bezit 
hebben. 

• Flinke straffen opleggen kosten verhalen 

• Geen consumentenverkoop 

• Geen knalvuurwerk en vuurpijlen 

• Geen knalvuurwerk meer. 

• Geen knalvuurwerk, alleen siervuurwerk 

• Geen knalvuurwerk, alleen siervuurwerk toestaan. 

• Geen knalvuurwerk. 

• Geen vernielingen door vuurwerk 

• Geldt ook voor zgn kindervuurwerk 

• Gevaarlijk knalvuurwerk verbieden 

• Helemaal niet 

• Helemaal nix laten zoals het is 

• Het moet verboden worden 

• Het publiek beter informeren over de afsteektijden en gevaren van (illegaal) vuurwerk, liefst 
met confronterende voorbeelden of beelden 

• Ik vind het belachelijk dat er uberhaurt een enquete wordt gehouden,omgekeerde wereld leven 
we. 

• Ik zou 

• In de stad zelf verbieden en buitengebieden afsteken  . en in de stad aan de maas 

• Jongeren verbieden in bezit te hebben vanaf 21 jaar pas 

• Kan dit ook in de stadsdelen zoals Belfeld, want mnatuurlijk gaat dit dan in Venlo gebeuren 

• Kan er maar 3 aanklikken geen 5!!!? 
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• Knalvuurwerk verbieden (2x) 

• Korter en ook goed begeleiden 

• Landelijk is knalvuurwerk en pijlen verbieden 

• Landelijke aanpak grensgebied en internetkoop 

• Leeftijdgrens aanstellen 

• Meer sociale controle door burgers: eerder melding maken, ilegaal afsteken filmen en direct lik 
op stuk beleid. 

• Meldplicht oud op nieuw voor diegenen die zich misdragen 

• Meldplicht overtreders 

• Minder zeiken allemaal en genieten 

• Misschien goed een groot vuurwerk gedaan door de gemeente 

• Nergens te koop 

• Niets doen 

• Ook publieksshow in de dorpskernen 

• Ouders beboeten en schade verhalen 

• Ouders mede aansprakelijk stellen 

• Per dorp een centrale plek waar vuurwerk afgestoken mag worden iets buiten het dorp 

• Per kern een vaste verzamelplaats op van 00:00 uur tot 01:00 uur SIERvuurwerk af te steken. 

• Per wijk een centrale plek waar het wel kan.vgl.sintmaartensvuren. 

• Publieke vuurwerkshow niet op een aantal plaatsen in Venlo 

• Tolereren vuurwerk, zwaar vuurwerk of vernielingen harder aanpakken, schade betalen forse 
boetes en dan denk ik bij een cobra 8 aan een boete van 1000 €. 

• Tussen evt 12:00 en 06:00 een 'Vuurwerk Zone' gelegen buiten het centrum waar niemand er 
last van heeft zodat daar iedereen die overdag vuurwerk wilt afsteken het daar kan doen. Daar 
kan eventueel ook handhaving bij staan om te zorgen dat alles vreedzaam gaat. 

• Vanaf 23 uur tot 01.00 uur afsteken ivm huisdieren. 

• Verbied verkoop van vuurwerk binnen de gemeente Venlon Venlo 

• Verbod knalvuurserk en vuurpijlen 

• Verbod knalvuurwerk 

• Verbod op alleen knalvuurwerk, siervuurwerk mag. 

• Verbod op illegaal vuurwerk en strenge handhaving daarvan 

• Verbod op knal vuurwerk (2x) 

• Verbod op knalvuurwerk (2x) 

• Verbod op knalvuurwerk en losse vuurpijlen 

• Verbod op knalvuurwerk en pijlen 

• Verbod op knalvuurwerk en vuurwerkpijlen 

• Verbod op los knalvuurwerk en vuurpijpelen 

• Verbod op verkoop van vuurwerk. Dit moet wel povinciaal gebeuren ander s wodt het ineen 
andere gemeenten gekocht. 

• Verbod op zwaarder verwerk 

• Verkoop alleen op oudejaarsdag 

• Verkoop verbod 

• Verkooppunten beperken 

• Verkoopverbod. 

• Voorlichting in Fraiche en op scholen. 

• Voorlichtingen over risico's. Educatie ipv verboden 

• Vuurwerk aan de maas 

• Vuurwerk afsteekzones ipv vuurwerk vrije zones 

• Vuurwerk zones. Grote velden waar vuurwerk afgestoken mag worden 

• Vuurwerkafsteekplaatsen 
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• Vuurwerkclubs die op speciale plekken en tijden vuurwerk mogen afsteken 

• Vuurwerkshow per dorp (jonkheid inzetten, hebben meestal ontheffing ivm kamerschieten)) 

• Vuurwerkzones, dus alleen daar mag je afsteken 

• Waar is onze vrijheid ??????? 

• Waarom wordt ik hier gedwongen antwoorden te geven die ik niet wil geven in mijn top 5? 

• Zet ze met vuurwerk op een afgelegen plek 

• Zichtbaar maken vuurwerkvrije zone en handhaven 

• Zwaar vuurwerk landelijk verbieden 
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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 om vuurwerk af te steken. Buiten de wettelijk 
toegestane afsteektijden is het overal verboden om vuurwerk af te steken.  

In de gemeenten Venlo, Weert, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Vaals zijn een of 
meerdere vuurwerkvrije zones ingesteld rond de afgelopen jaarwisseling.  

 
69,1% van de respondenten staat (zeer) positief tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in 
zijn of haar gemeente. In totaal antwoordt 15,3% van de respondenten met: "(zeer) negatief". 12,6% 
van de respondenten is neutraal in deze vraag. Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief". 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 71. 
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67,8% van de respondenten geeft aan tijdens de volgende jaarwisseling weer vuurwerkvrije zones in 
de gemeente te willen. 9,5% van de respondenten geeft aan dit misschien te willen en 14,1% van de 
respondenten geeft aan liever geen vuurwerkvrije zones te willen tijdens de volgende jaarwisseling in 
zijn of haar gemeente. 8,6% geeft aan het niet te weten.  
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 76. 
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24,6% van de respondenten geeft aan een vuurwerkvrije zone te willen zien op de locaties waar dit 
tijdens de afgelopen jaarwisseling ook was. 35,3% van de respondenten komt met een nieuwe 
locatie. 40,1% geeft aan het niet te weten.  
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 72. 

Op een nieuwe locatie: 
• 50% van de stad 

• 99 procent van de gemeente, enkel waar een vuurwerk show is niet 

• Aan de maas 

• Algeheel berbod. 

• Algeheel vuurwerkverbod 

• Alle 30 km zones sowieso 

• Alle locaties 

• Alle locaties uitgezonderd een zone die vrijgesteld is. 

• Alle openbare gebiede 

• Alle plekken waar huizen staan 

• Alle verzorgingstehuizen, bij dierenopvang 

• Alle woongebieden, er wonen ook ouderen en mensen met dieren niet in de buurt van 
zorgcentra. 

• Alle woonkernen 

• Alle woonwijken (3x) 

• Alle woonwijken in Weert 

• Alleen centraal op aangewezen locatie 

• Alles binnen de bebouwde kom 

• Amerikaplein 

• Bebouwde omgeving 

• Bejaardenhuizen 

24,6%

35,3%

40,1%

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

Op de huidige locatie

Op een nieuwe locatie

Weet niet

8.1 Op welke plaats zou u graag een nieuwe vuurwerkvrije 
zone zien?

(n=1062)

Vraag 8.1 is gesteld aan alle respondenten die bij vraag 8 hebben aangegeven tijdens de 

volgende jaarwisseling zeker of misschien weer vuurwerkvrije zones in de gemeente te willen. 
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• Bejaardenhuizen, natuurgebieden, en heel Poelveld 

• Bestaan die dan in de Gemeente Venlo, en waar zijn die dan 

• Bij de maas 

• Bij de Maas 

• Bij kinderboerderijen, daar waar mensen er om vragen 

• Bij seniorenflats 

• Bij verzorgingshuizen en ziekenhuis 

• Bij woningen 

• Bij zorgtehuizen, parkeerplaatsen bij winkelcentra, uitlaatplaatsen voor honden. 

• Bijna in heel Venlo op een enkele plek niet 

• Binnen de bebouwde kommen. 

• Binnen stad 

• Binnenstad (2x) 

• Binnenstad,  / Heel Venlo 

• Binnenstad, woonwijken 

• Bloemendaalpark 

• Broekhem Zuid 

• Buiten de bebouwde kom vanwege de dieren. En de bestaande vuurwerkvrije plekken. Maar 
het liefst nergens meer vuurwerk 

• Buiten de stad 

• Buiten de woon wijken. 

• Buiten gebieden 

• Buiten het centrum 

• Buiten het dorp 

• Buiten in het veld 

• Buiten on dorp Eijsden 

• Buitenaf waar niemand last ervan heeft 

• Buitengebied Vijlen 

• Buitengebieden 

• Buitengebieden bij agrarische bedrijven 

• Buitengebieden/natuur/dieren 

• Centerum 

• Centraal in weert zelf bv 

• Centrum (5x) 

• Centrum / alle stadsdelen 

• Centrum Blerick 

• Centrum en de wijken 

• Centrum en woonwijken 

• Centrum tegelen (2x) 

• Centrum Vaals 

• Centrum van Weert 

• Centrum Venlo (binnenstad) 

• Dat moeten burgers zelf kunnen bepalen. Eventueel in de buurt van kinderboerderijen of 
andere plaatsen waar dieren veelvuldig aanwezig zijn. 

• De complete gemeente Venlo 

• De gehele binnenstad 

• De gehele gemeente (3x) 

• De gehele gemeente Weert 

• De gehele stad 

• De hele gemeente (3x) 
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• De hele gemeente 1 vuurwerkvrije zone. Alleen 1 centrale vuurwerkshow 

• De hele gemeente, m.u.v. een paar aangewezen plaatsen waar niet veel mensen er last van 
kunnen  hebben 

• De wijk groenenwoud 

• Dorpskern 

• Een centraal punt. Daar buiten algeheel verbod 

• Een in iedere woonplaats van de Gemeente 

• Eigenlijk de gehele gemeente 

• Elk jaar een of meerdere locaties toevoegen. 

• Elke woonwijk. 

• En dan heel veel van die zones over heel Venlo 

• Enkele vuurwerkzonrs aangeven. 

• Ergens in een weiland tussen Eijsden en Oost-Maarland 

• Florence Nightingalestraat 

• Geen 

• Geen vuurwerk (2x) 

• Geheel blerick 

• Geheel Boshoven en het liefste geheel Weert 

• Geheel Tegelen 

• Geheel Venlo 

• Geheel venlo en omstreken 

• Geheel vuurwerk verbod 

• Geheel Weert (2x) 

• Gehele bebouwde kom 

• Gehele centrum 

• Gehele gemeente (7x) 

• Gehele gemeente een vuurwerjvrije zone maken 

• Gehele gemeente Weert. 

• Gehele gemeente, behalve enkele aangewwezen beveiligde locaties 

• Gehele gemeente. (2x) 

• Gehele stad 

• Gehele stadscentrum en buitenwijken 

• Gemeente huis 

• Gemeente vaals 

• Gewoon in alle woonwijken 

• Graswinkel 

• Groenewoud 

• Heel Blerick en omgeving (2x) 

• Heel de gemeente 

• Heel dorp eijsden 

• Heel gemeente Venlo 

• Heel groot Venlo 

• Heel Vaals (2x) 

• Heel Valkenburg (3x) 

• Heel venlo (2x) 

• Heel Venlo 

• Heel weert 

• Heel Weert (2x) 

• Heel Weert vuurwerk vrij. Alleen zie vraag 6 

• Hele binnenstad. 
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• Hele centrum 

• Hele dorpskern 

• Hele dorpskern, behalve enkele duidelijk aangewezen plekken 

• Hele gemeente (8x) 

• Hele gemeente weert 

• Hele stad 

• Hele wijkboshoven 

• Helemaal geen locatie 

• Het Annakamp 

• Het veldje naast de school in Stramproy 

• Houtblerick 

• Ik ken de vuurwerkvrije zones niet, alleen omgeving Bron. Ik vind het ook nodig bij locaties waar 
ouderen wonen, bv bij aanleunwoningen, seniorenwoningen, manages, kennels en andere 
gelegenheden waar zich meerdere dieren bevinden. (2x) 

• Ikc leuken 

• IKC Schoolterrein en schoolpark op Leuken. 

• In alle parken van Weert, zodat de honden daar veilig uitgelaten kunnen worden 

• In alle straten waar woonhuizen dicht op elkaar staan. 

• In alle woonwijken (2x) 

• In buurten waar bewoners daar de meeste behoefte aan hebben. 

• In buurten waar veel oudere wonen 

• In de buurt van Hospice en op de Vogelsbleek 

• In de hele gemeente 

• In de hele gemeente. (2x) 

• In de Koel inVijlen 

• In de Koel Vijlen (overkapping) 

• In de woonstraten. Wel toestaan op pleinen en in parken/plantsoenen 

• In dichtbevolkte woonwijken 

• In diverse wijken 

• In elke wijk 

• In grote delen van de gemeente 

• In heel weert 

• In heel Weert 

• In het centrum van Belfeld, binnen de bebouwde kom. 

• In ieder dorp en wijk diverse straten die vuurwerkvrij zijn 

• In iedere straat waar aan beide kanten mensen wonen. 

• In mijn omgeving (spoorstraat Tegelen) wonen veelal ouderen. Bovendien zijn er scholen in de 
naaste omgeving. Veel ouders met jonge kinderen. 

• In woonwijken en bij bejaardenhuizen. 

• In woonwijken, bij de huizen. Maak een paar parken waar het wel mag. 

• JRondom Geulparkvijver 

• Julianaplein 

• Kazerne 

• Keent en Moesel 

• Kerkplein 

• Kinder en diervriendelijke wijken 

• Klingerberg 

• Leuken, Vrouwehof (2x) 

• Locatie aanwijzen, daarbuiten alles verbieden 

• Maaskant  oever 



 
 

 
35 

 

• Maastrichterlaan grens tot oud politiebureau 

• Meer locaties. 

• Meer plaatsen in de centra 

• Meerdere locaties rondom voorzienings complexen 

• Meerdere locaties vuurwerkvrij en in iedere buurt een centraal afsteekpunt 

• Meeste plaatsen 

• Mijn eigen wijk, Venlo Oost 

• Mijn wijk 

• Moesel (2x) 

• Molenakker 

• Nabij openbare gebouwen en diensten. Bijvoorbeeld winkels, station, bushaltes e.d. 

• Natuurgebied alles buiten het dorp 

• Nergens 

• Nergens stoppen svp 

• Omgeving Hagerweike... Vijver... Appartementen 

• Ook in de dorpen 

• Ook rond natuurgebieden zoals Geulpark 

• Op 1 centrale plaats 

• Op alle locaties 

• Op de Ruine 

• Op een open plek niet bij woonhuizen 

• Op locaties waar veel dieren zijn, wijken met veel groen, kinderboerderijen, bosranden 

• Op meerdere locaties 

• Op meerdere plaatsen dan het afgelopen jaar. 

• Op veel meer plekken 

• Overal (24x) 

• Overal binnen de gemeente 

• Overal en Landal park 

• Overal hele gemeente 

• Overal in de wijken! 

• Overal in Venlo 

• Overal muv de ene plek per dorp c.q. stadsdeel waar siervuurwerk mag 

• Overal waar tehuizen zijn met zieken , bejaarden, verslaafden etc gehuisvest zijn en rond 
dierenboerderijen/stallen. 

• Overal, behalve de plek waar een georganiseerd vuurwerk plaatsvindt 

• Overal, behalve op een paar aangegegeven locaties 

• Overal, maar vooral rond dierenparkjes, asielcentra, zorgcentra, ziekenhuis, 

• Overal! 

• Parken 

• Per wijk te bezien 

• Rond de flats op de Groenveldsingel 

• Rond het Bastion bij de haven 

• Rond verzorgingshuizen,ziekenhuis 

• Rond verzorginstehuizen en kerken en waar oude mensen wonen. 

• Rond ziekenhuis en ouderen huizen 

• Rondom alle zorginstellingen e.a. gebouwen waar kwetsbare mensen wonen of dieren huizen. 

• Rondom de supermarkt op Boshoven 

• Rondom dierenverblijven en woonzorgcentra. 

• Rondom Romertoren 

• Rondom scholen (2x) 
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• Rondom verzorgingshuizen en woon begeleidingscentra waar mensen met beperking wonen 

• Rondom zorginstellingen 

• Rondom zorginstellingen ziekenhuis ed 

• Sahara 

• Speeltuin Hagerweike en Beatrixpark 

• Sport terreinen 

• Stad 

• Stilte gebieden benoemen en handhaven aub 

• Supermarkt op Boshoven 

• Tegelen (3x) 

• Theunishof en woonwagenkamp 

• Totaal verbod maar bv een centraal afsteekpunt 

• Totale stad 

• Tussen de flats Ceresstraat men Morettistraat 

• Uitlaatgebieden 

• Uitlaatplaatsen voor honden 

• V.Clermontplein, parkeerplaatsen Pauluskerk en Hervormde Kerk, Akenerstraat 

• Veel meer nieuwe locaties 

• Veldje 

• Venlo 

• Venlo Noord 

• VENLO ZUID OMGEVING EMMASTRAAT 

• Venlo zuid voornamelijk kinderboerderij. 

• Verzorgings huizen en concentraties van dieren 

• Verzorgtehuizen. Ouderen denken dat de oorlog is uitgebroken en zijn doodsbang 

• Vijlen 

• Vijvers, ouderen kinderspeelplaatsen 

• Vogelenbuurt Venlo op de berg 

• Volledig Bloemendalpark 

• Voor de gehele gemeente 

• Voor Venlo en Blerick centraal op de Maasoever Kazerne Blerick 

• Voor Weert centraal bij de brug... welke dan ook. 

• Vrouwenhof 

• Vuurwerk afsteken tussen Crecendo en Sur Meuse op de Maas 

• Waar dieren er last van hebben. 

• Waar het dichtbevolkt is en waar veel ouderen wonen 

• Waar ik woon 

• Waar mensen de meeste rotzooi achterlaten, niet zelf opruimen. 

• Waar mensen echt overlast hebben. Bv de openbare4 weg. 

• Waar veel oudere mensen wonen. 

• Waar veel overlast is geweest 

• Wat de inwoners vragen en dan bv minimaal 20 gezinnen uit die omgeving 

• Weert 

• Wijken 

• Winkel centrum 

• Woongebieden 

• Woonwijken (2x) 

• Woonwijken muv hoofdstraten en enkele pleinen 

• Woonwijken, alleen centraal punt met professionele show 

• Wozoco en Borstelkrans Vijlen, veel oude mensen. 
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• Zeker in de wijken waar jeugdigen in donkere kleding stiekem keihard knallen. 

• Zie 7 Hele wijken 

• Zie kermis 

• Zie vraag 8 

• Ziekenhuis, senioren complexen 

• Ziekenhuis, waar veel oudere wonen, bij dieren. 

• Zorglocties 

• Zoveel mogelijk locaties, duidelijk aangegeven. Liever zelfs omgekeerd. Zones waar je wel 
vuurwerk mag aansteken. 

• Zoveel mogelijk zones 
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De gemeente heeft de grenzen van de vuurwerkvrije zone aangegeven. 

 
21,7% van de respondenten geeft aan dat de grens van de vuurwerkvrije zones tijdens de afgelopen 
jaarwisseling duidelijk was. 15% van de respondenten geeft aan neutraal te zijn. 41,9% van de 
respondenten geeft aan dat de grens van de vuurwerkvrije zone onduidelijk was. 21,4% geeft aan dit 
niet te weten. 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 81. 
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10 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.) 

 

 
Manier 1 2 3 Totaal Gemiddelde 

10.1 Via internet en sociale media 38,2% 17,4% 13,1% 68,8% 2,4 

10.2 Via lokale radio 2,8% 9,2% 4,7% 16,7% 3,7 

10.3 Via borden bij de betreffende zones 29,1% 25,0% 15,7% 69,9% 2,5 

10.4 Via plattegronden op posters die in de stad 
worden opgehangen 

8,2% 18,0% 18,9% 45,2% 3,2 

10.5 Via raamposters 1,3% 4,3% 9,4% 15,1% 3,8 

10.6 Via een artikel in de (lokale) krant 8,6% 13,0% 16,4% 38,1% 3,3 

10.7 Niet, ik ben tegen vuurwerkvrije zones 9,1% 1,0% 1,3% 11,4% 3,7 

10.8 Andere manier 2,3% 1,6% 1,4% 5,3% 3,9 
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Een leeswijzer voor onderstaande grafiek is opgenomen in Bijlage 1: Leeswijzer rankingvragen. 
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Aan de hand van vraag "10 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 (2,4) 
2. Via borden bij de betreffende zones (2,5) 
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,2) 

 
Top 3 vaakst op 1: 

1. Via internet en sociale media (38,2%) 
2. Via borden bij de betreffende zones (29,1%)  
3. Niet, ik ben tegen vuurwerkvrije zones (9,1%) 

 
Top 3 vaakst in top 3: 

1. Via borden bij de betreffende zones (69,9%) 
2. Via internet en sociale media (68,8%) 
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (45,2%) 

 
Zie toelichtingen vanaf pagina 76. 

Andere manier, namelijk: 
• Aangezien wij in Weert wonen en niet in Stramroy hebben wij hier ook niets van meegekregen. 

• Algeheel verbod (4x) 

• Algeheel verbod dat is duidelijk 

• Algeheel verbod vuurwerk afsteken aub 

• Algeheel verbod. 

• Alle manieren 

• Alle methoden tegelijk, anders niet effectief. Niet een of/of 

• Alle vuurwerk verbieden 

• Alleen maar vuurwerkshow 

• Alles vuurwerkvrij behalve aangewezen plaatsen, veel makkelijker te handhaven. 

• Aparte folder in de brievenbus 

• Apps/mails 

• Ben niet tegen vuurwerk maar hier is het al dagen van tevoren ze gooien het ook naar onze 
honden 

• Ben tegen vuurwerk 

• Bericht via alert 

• Bij Omroep Venlo 

• Bladen 

• Brieven aan bewoners 

• De Etalage (2x) 

• Deur-aan-deur verspreiden 

• Duidelijk aangeven waar het wel mag! 

• Een centraal vuurwerk 

• Folder huis aan huis 

• Gebeurd toch niet 

• Gebeurt dit ook in de stadsdelen? 

• Gebruik dit geld voor andere maatregelen. 

• Geeeeeeen zones!! 

• Geen vuurwerk (4x) 

• Geen vuurwerk, geen vuurwerkvrije zones 

• Geen zones,stop vuurwerk 
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• Geheel verbod 

• Geotargeting 

• Handhaven en straffen 

• Handhaving, boa 

• Heeft totaal geen nut. Wie kan er nog begrijpend lezen? 

• Heel Venlo vuurwerkvrij (2x) 

• Hele land dient vuurwerk vrij te zijn, alleen al voor het milleu ! 

• Helemaal geen vuurwerk 

• Huis-aan-huis flyer 

• Huislijke  informatie 

• Ik ben tegen vuurwerkvrije zones. Dit is de omgedraside wereld. Er moet een algeheel verbod 
komen en er kan één plek komen waar vuurwerk om 0.00 uur kan worden afgestoken. 

• Ik zie er weingi heil in de knallen zijn zo hard die hoor je op verre afstanden 

• In iedergeval niet in het Vaalserweekblad, dat is niet kosteloos 

• In lokale supermarkt aankondiging 

• In weekblad de etalage 

• L1 en venlose zender 

• Laat de mensen hun gang gaan 

• Laat iedereen Nieuwjaar traditioneel vieren en vuurwerk hoort erbij. 

• Landelijk gevaarlijk vuurwerk verbieden dan hierheen er geen zones te worden aangewezen 

• Landelijke maatregel voor heel nl 

• Lokale televisie (2x) 

• Niet alleen in de stad posters ook in de buitenwijken. 

• Niet zeuren 

• Omroep Venlo 

• Op borden in de wijken 

• Op de jongeren hangplek bij de rolschaatsbaan 

• Ouderwets mensen informeren via een brief zou wel zo netjes zijn, dan zijn ook de oudere 
ingelicht en niet alleen de jongere generaties 

• Overal muv de ene plek per dorp c.q. stadsdeel waar siervuurwerk mag 

• Overal verbieden 

• Scholen 

• Stadsomroep tv 

• Stuur maar een brief rond 

• Totaal verbod 

• Tv Valkenburg 

• Via huis aan huis flyers 

• Via huis-aan-huis-blaadjes 

• Via wijkraden 

• Voorlichtingsavond in Fraiche, en op scholen. 

• Vuurwerk afsteekzones aangeven. De rest is vuurwerkvrij 

• Vuurwerk verbieden, centrale show 

• Waar t wel mag 

• Wijs ouders op hun gezag dat ze hun kinderen niet met vuurwerk savonds de straat op sturen. 
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Centrale vuurwerkshow 
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd. 

 
64% van de respondenten vindt dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd 
zou moeten worden. 25,6% vindt van niet. 10,3% geeft aan het niet te weten. 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 84. 
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Ideale jaarwisseling 

 
Bij vraag 12 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 (48%) 
2. Helemaal geen vuurwerk (21,7%) 
3. Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat (13,3%) 
4. Speciale vuurwerkzones binnen de gemeente waar je wel mag afsteken, verder niet (7,8%) 
5. Het instellen van een of meerdere vuurwerkvrije zones (5,2%) 

 
3,3% van de respondenten benoemt een andere ideale jaarwisseling. Deze genoemde andere ideale 
jaarwisselingen zijn te lezen bij ‘Anders, namelijk:’ 
 
Zie toelichtingen vanaf pagina 82. 

Anders, namelijk: 
• Aan de 

• Aan de maas voor heel Venlo 

• ALLE  kerkklokken luiden om  Klokslag 12.00 Uur. 

• Alleen eenmvoudig vuurwerk verkopen 

• Alleen siervuurwerk 

• Alleen siervuurwerk - bommen absoluut verbieden 

• Alleen siervuurwerk!!! 

• Beperkte tijden 

• Buurtverenigen en straten betrekken voor een feestelijke en veilige afsluiting met de 
jaarwisseling 

• Centraal vuurwerk op 1 plaats in de gemeente 

• Centrale plek per wijk 

• De plop van een fles mousserende wijn 

• Een centrale vuurwerk show in centrum stad. 

• Één centrale vuurwerkshow in alle kernen, dus Vaals, Vijlen, Lemiers, Holset, wel betaald door 
de ondernemers of verenigingen 
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• Een centrale vuurwerkshow per gemeente; niet per kern 

• Een grote centrale vuurwerkshow in centrum gemeente 

• Één grote vuurwerkshow en eventueel om mensen te laten wennen aan de overgang, toch nog 
wat kleine vuurwerkzones instellen om eigen vuurwerk te kunnen afsteken, bijvoorbeeld enkele 
schoolpleinen, marktplein, stadhuisplein, etc. 

• Een plek georganiseerd door gemeente 

• Een vuurwerkshow in Margraten en een in Eijsden. Niet in de kleine kernen. 

• En een grote centrale vuurwek show en zones waar je WEL mag afsteken. Dan verandert het 
geleidelijk 

• Evtl laser/lichtshow 

• Geeeeen vuurwerk 

• Géén knalvuurwerk en/of (zware) pijlen, wél vuurwerkvrije zone's (om bejaardentehuizen bvb.), 
en ook één centrale vuurwerkshow (erbij?!) + (veel) strengere handhaving met (hoge) boete's. 

• Gewoon thuis kijken naar andermans vuurwerk. Genoeg te zien in de lucht. 

• Gezellig binnen blijven 

• Iedereen moet doen wat hij leuk vindt, alleen de rotzooi zou beter opgeruimd moeten worden 

• Ik ben voor het zelf afsteken maar op centrale plaatsen en de kernen mag ook. 

• Ik blijf gewoon afsteken. De laatste jaren word de mensen al alles afgepakt en steeds meer 
verboden. Een algemeen vuurwerkverbod zou weer eens het falen van de handhaving zijn. 

• Laat de mensen wel siervuurwek kunnen kopen. Da's het mooiste in iedere buurt 

• Laten zoals het al jaren is  en laat de traditie in ere 

• Liefst helemaal geen , maar dan centrale show 

• Liever nog een centrale vuurwerkshow in de hele gemeenten . Niet in iedere dorpskern. 

• Meerdere vuurwerkshows olv wijk-/dorpsraden 

• Nogmaals, zolang het in het centrum mag, daar vier ik de jaarwisseling en zonder vuurwerk en 
met z'n allen buiten staan om te gaan kijken, is er geen echte oudjaarsavond. 

• Samen buiten een glaasje heffen. Dit kan in alle landen van de wereld. Moet ook in Nederland 
kunnen 

• Vuurwerk door de gemeente 

• Vuurwerk tussen 23. 00 en 01.00 uur 

• Vuurwerkshow bij de Maas 

• Vuurwerkshow op centrale plek in de gemeente. Wellicht jaarlijks roulerend 

• Vuurwerkverenigingen die aan regels moeten voldoen en een vergunning krijgen van de 
gemeente. Je kunt dan lid worden en op een verantwoorde wijze vuurwerk afsteken. Gebeurt in 
andere landen ook al! 

• Zo laten en als extra een grote vuurwerkshow bij de stadsbrug 

• Zonder die keiharde knallen 
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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 
085-4860100 
 
 

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? 
 

Toelichting 
Ja, zowel knal- als 
siervuurwerk 

• Voornaamlijk siervuurwerk maar ook een paar kleine knallers. 
 

Nee • Beslist niet. 

• Geeft teveel overlast voor mens en vooral voor de (huis)dieren. 

• Heb angst voor vuurwerk en tevens copd-patient 

• Heb daar geen geld voor over. 
Slecht voor dieren en mensen. 
Slecht voor milieu 

• Het is natuurlijk totaal onzinnig. Men, veelal jongeren beginnen al weken 
van tevoren met hun ergerlijk geknal. Twee dagen geleden heb ik mij rot 
geschrokken van weer zo iemand die vond dat hij vroeg in de avond 
werkelijk keiharde knallen moest laten horen! 

• Ik ben 84 jaar en hier nooit aan meegedaan omdat wij altijd dieren in huis 
hebben gehad. 
Wij en de dieren wisten niet wat we moesten doen zo bang waren zij. 

• Ik ben al mijn hele leven anti vuurwerk. 

• Ik haat vuurwerk 

• Ik heb een hond die ontzettend bang is voor vuurwerk dus nee. 

• Ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken. 

• Ik houd niet van vuurwerk en ben altijd bang vooor lichamelijk letsel. 

• Ik kijk liever 

• Ik raak die gevaarlijke troep niet aan!! 

• Ik steek nooit vuurwerk af. Vind dit geld verspilling en slecht voor millieu. 
Tevens gaat er veel belasting en verzekerings geld naar behandeling van de 
ongevallen 

• Ik wil niet meewerken aan overlast voor burgers. 

• Ik zie niet in waarom  al vanaf 17.30 uur zwaar vuurwerk moet worden 
afgestoken. 

• Ikzelf niet. Mijn man en zoon wel. 

• Koop ik nooit 

• Maar wel met plezier gekeken 

• Mijn hond kan er niet goed tegen 

• Nee, gezien onze  leeftijd 

• Nergens voor nodig 

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

Toelichting 
Zeer 
positief 

• Al weken voor oud/nieuw wordt er in het Europapark, Voerenweg, Schijfstraat door 
de jeugd veelvuldig vuurwerk afgestoken. Het zijn met name de zeer luide knallen. 
Als je er iets over zegt krijg je direct een grote bek terug en heb je kans dat het 
vuurwerk de dag erna voor je voorgevel tot ontploffen wordt gebracht. Melden bij 
politie, veelvuldig gedaan, levert niets op, helaas. De rotzooi die overblijft op 1-1 is 
enorm. Wie betaalt het opruimen daarvan? Wij als belastingbetaler natuurlijk weer. 
Het voelt zo oneerlijk allemaal. Hier geldt blijkbaar niet: vervuiler betaalt, 
integendeel. De vuurwerkafsteker komt overal mee weg. Raakt ‘ie gewond, dan 
betalen wij dat ook nog eens een keer, wordt ‘ie arbeidsongeschikt? Idem. Raken 
andere mensen gewond, ja hoor, gaat ook weer uit mijn beurs. Dit kan toch zo niet 
doorgaan. 

• Alleen indien gemeente voor alternatief zorgt. Een gezamenlijk gratis 
vuurwerkshow 

• Alleen totaal verbod op knal vuurwerk. Dan zal de overlast ook minder zijn. 

• Asociaal wat zich in nieuw poelveld heeft afgespeeld tussen dr geparkeerde auto's. 
Leek wel oorlog van 18.00 tot 3.00 snachts en wie betaald schade aan auto en 
tuinmeubilair? 

• Dan moet handhaving wel goed geregeld worden 

• De overlast voor dier en milieu is zeer groot en mi is slechts een totaalverbod 
behoorlijk te handhaven 

• De rust keert weer! 

• Dit werkt alleen maar als er ook tegen op wordt getreden. 

• Er is zoveel armoede in de wereld en hier wordt het geld verkwanseld. VRESELIJK 
(2x) 

• Gezien de gevaren, en zwaar vuurwerk dat gebruikt wordt, mogen ze het van mij 
geheel verbieden, gezien de granaat bommen die gebruikt worden tijdens en ruim 
voor en na de jaarwisseling heeft niets meer met de feestdag te maken, als men 
niet aan de regels kan voldoen en niet gehandhaafd kan worden mag er van mij een 
geheel verbod gelden op vuurwerk 

• Heb er zeer veel (over)last van, 4 dagen voor 31 december begint die ellende al. 
Met name het knal en illegale vuurwerk!! Als ik dan zie dat er vuurwerk word 
gegooid naar dieren dan mag er voor mij zsm een algeheel vuurwerkverbod komen. 

• Helaas, maar gezien de opstelling van enkele tegen de helpende overheid 
noodzakelijk. 

• Het afsteken van vuurwerk zorgt voor te veel onrusten en gevaren voor zowel mens 
als natuur 

• Ik ben vóór een algeheel verbod maar ik vind wél dat er dan op een (of meerdere) 
centrale plaats(en), bijvoorbeeld langs de Maas, vuurwerk moet worden afgestoken 
door professionals. Het moet niet zo zijn er om twaalven nergens vuurwerk te zien 
is. Ik ben best bereid daarvoor naar deze plek toe te gaan. 

• Ik heb, in mijn wijk, geen last gehad van het vuurwerk, toch ben ik voor een 
algeheel vuurwerkverbod in mijn gemeente. 

• Kans op verwonding van jezelf en omstanders, brandgevaar, schade aan spullen van 
anderen, irritatie bij anderen, bange huisdieren, onnodige herrie, achterblijvend 
zwerfafval... 
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• Laat de gemeente zelf op enkele plaatsen vuurwerk afsteken. 

• Om 24.00 uur sier vuurwerk prima 

• Op vuurwerk had al lang een extra milieubelasting van 100 % moeten zijn. En ook 
verboden in en rond voetbalstadions. 

• Tieners steken voor mijn woning vuurwerk af, veel geluidsoverlast en ze ruimen het 
afval niet op. 

• Totaal l verbieden vanwege gevaar en dit bis puur milieuvervuiling 

• Vooral het vuurwerk met explosieven erin, zoals vuurpijlen en knalvuurwerk, levert 
elk jaar meer slachtoffers op met vaak (heel) ernstige verwondingen en tussen al 
dat spervuur zijn een heleboel mensen bang om buiten te komen. 

• Wel een spetterend vuurwerk vanaf de ruine 

• Ze moeten er overal mee stoppen. 

• Zeer ernstige Luchtvervuiling, angstige dieren, agressie tegen hulpverleners en het 
leek wel de tweede Wereldoorlog die wij hebben meegemaakt. 

• Zou wel op een aangegeven plaats mogen zijn maar niet in het dorp zelf. 
 

Positief • Alleen als er in de wijken 1 centraal punt is waar professioneel vuurwerk wordt 
afgestoken 

• Dat zou ik toejuichten máár dat gaat niet werken. Men is nog niet zover........ Maar 
heel sterk aan banden leggen misschien wel. 

• Maar alleen als er dan een professionele vuurwerkshow wordt georganiseerd, bv 
vanaf de ruïne. Vuurwerk om 12 uur hoort ntrlk wel bij oud en nieuw 

• Maar een groot vuurwerk in vastgesteld gebied zou ik voor zijn zodat je zelf kunt 
kiezen om hier naartoe te gaan. 

• Maar wel een alternatief bieden, bijvoorbeeld via vuurwerkverenigingen of op 
bepaalde plekken georganiseerd vuurwerk 

• Maar wel handhaven. Anders heeft het geen zin. 

• Niet zeer positief omdat een georganiseerde professionele vuurwerkshow (met 
vergunning) moet kunnen. 

• Of algeheel verbod of duidelijk bepaalde plaatsen aangeven waar het wel mag en 
dan bijvoorbeeld ook alleen tussen 23 en 02.00 uur ofzo. Bij ons in het stiltegebied 
zou het eigenlijk sowieso niet mogen. Vakantiegangers zijn er blijkbaar niet van op 
de hoogte en ook de jeugd die er woont steekt vuurwerk af. 

• Omdat ze al een maand vuurwerk afsteken zelfs gisteren 13-01-2020 

• Zal niet haalbaar zijn 
 

Neutraal • Als je het helemaal verbied krijg je dat het stiekem gebeurt en dus de kans op 
problemen vergroot 

• De vraag is of de misdragingen van enkelen moeten leiden tot een verbod voor 
iedereen. Dit zal een zeer grote handhavings inzet vereisen. Wellicht is het beter 
deze inzet te gebruiken om diegenen die zich misdragen aan te pakken en het 
volgende jaar laten melden bij de politie tijdens de vuurwerk periode 

• Georganiseerde vuurwerkshow moet wel kunnen. Het hoort immers bij de 
nieuwjaarswisseling 

• Het algeheel verbieden van vuurwerk hoeft voor mij niet. Het gevaarlijke vuurwerk 
verbieden is eengoede zaak. 
Ook voor afsteken op bepaalde plaatsen, ben ik een voorstander van. 

• Ik ben neutraal in de zin van dat ik het niet erg zou vinden als er een algeheel 
vuurwerkverbod zou komen, maar ik betwijfel de realisme van het verbod. Ik 
betwijfel of dit verbod daadwerkelijk kan worden gehandhaafd. 

• Ik ben niet voor een algeheel vuurwerkverkoop, wel voor een gereguleerd, 
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• Je kunt niet alles verbieden, er hebben zoveel mensen lol van 

• Knalvuurwerk en vuurpijlen verbieden. Siervuurwerk akkoord 

• Na de laatste jaarwisseling vindt ik zeker dat er iets moet gebeuren (in Nederland, 
ik heb zelf geen last gehad van overlast in onze regio)  
Voor de hulpverleners is dit niet te doen.  
Echter met het helemaal afschaffen van vuurwerk straf je het overgrote deel van 
Nederland dat wel op een normale geZellige manier omgaat met vuurwerk. 
Zo kunnen we alles wel gaan afschaffen, overal zitten rotte appels tussen 

• Positief als het landelijk gebeurd niet alleen een gemeente. 

• Verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk 

• Voor afsteken van vuurwerk buiten de gestelde tijden moet wel opgetreden 
worden. Dat is dit jaar vaak niet gebeurd. 
Voor het gooien van vuurwerk naar personen of gebouwen moet streng 
opgetreden worden 

• Voor mij hoeft dat zware vuurwerk niet. Ook wens ballon zijn gevaarlijk daar zij 
ongecontroleerd , stuurloos, al brandend zich over een groot gebied kunnen 
verplaatsen.. Aangezien ladingplaats niet te controleren valt zeer brandgevaarlijk. 
De jeugd die nu op 30 december al vuurwerk afsteek zal dit ook doen bij een 
verbod. 

• Wel verbod voor zwaarder vuurwerk en groter knalvuurwerk. En betere handhaving 

• Wie gaat dit dan handhaven. Als er al te weinig politie is? 
 

Negatief • Alleen siervuurwerk mag van mij 

• Begrijp dat vuurwerk veel overlast, schade en gewonde veroorzaakt, maar we 
hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid. Vuurwerk hoort vooralsnog bij 
nieuwjaar. Ook zonder verbod zou de gemeente zelf een vuurwerk show kunnen 
organiseren wat wellicht op vrijwillige basis tot een vermindering van de overlast 
brengt. 

• Een algeheel verbod gaat me te ver 

• Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen lijken me afdoende 

• Het is nodig om uiting te geven aan de over gang van oud naar nieuw. Gedronken 
word er toch. Vooral de energy moet gekanaliseerd worden. Massaliteit verder van 
huis kan tot meer geweld en vandalism leiden. 

• Knalvuurwerk positief. Siervuurwerk negatief. 

• Omdat we in een dorp wonen zou het kunnen zijn dat er bij ons geen vuurwerk te 
zien is als mensen niet meer zelf mogen afsteken 

• Ondanks de vele overlast, denk ik dat bij juist gedrag en gebruik het geen probleem 
is om mensen die er zoveel plezier in hebben te laten vieren op hun eigen gewenste 
wijze. 

• Siervuurwerk zou moeten worden toegestaan 

• Verbod is niet handhaafbaar in onze landelijke gemeente vlak aan de grens. Feitelijk 
is een verbod symptoombestrijding, niet aanpak van de echte problematiek 
(vernieling etc.). 

• Vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw 

• Waarom de goeden onder de kwaden laten leiden? Overtreders veel strenger 
straffen, dan zal het feestelijk kunnen blijven voor de goedwillende 

• Zelf wonende in een kern van Valkenburg, (schin op Geul) de sfeer is gemoedelijk 
en er is geen sprake van overlast. Het zijn de grote stedelijke gebieden waar het 
probleem ligt. Een algeheel verbod zou jammer zijn. 
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Zeer 
negatief 

• De gemeente moet niet alleen maar  regels stellen om de burgers alle vrijheden af 
te pakken, het gaat hier gewoon goed en wat maakt een beetje siervuurwerk nu 
uit. Echt  Waanzin dat omdat er boven in nederland problemen mee zijn iedereen 
zich maar moet gaan aanpassen.. word het niet toe gestaan word het wel uit belgie 
gehaald. De overlast is met illegaal vuurwerk, niet met het vuurwerk wat nu legaal 
verkrijgbaar is 

• Diep triest, dat het grootste deel van Venlo (Nederland) moet leiden onder een 
paar raddraaiers, die zich niet kunnen gedragen en waar ook niet adequaat tegen 
opgetreden kan worden. Hard aanpakken die raddraaiers en de rest van de 
inwoners laten genieten. 

• Er zijn ook mensen die normaal omgaan met vuurwerk en het leuk vinden om dit op 
de desbetreffende dag af te steken 

• Het afsteken van vuurwerk, ook knalvuurwerk, is een traditie. Tradities moet je 
beschermen, ook als ze misbruikt worden door een kleine groep. 

• Het zoveelste verbod. Het lijkt wel of onze overheid niet anders kan acteren dan 
met "verbieden"". Veel van onze verboden worden echter nu ook al niet of 
nauwelijks gehandhaafd. Nog meer verboden zal die balans niet positiever maken. 

• Onzin, kon vroeger ook dus nu ook. Dient echter wel veel steviger opgetreden te 
worden tegen illegaal vuurwerk en misbruik. Zoals met alles te weinig blauw in de 
gemeente om de kut gastjes aan te pakken. 

• Pas op 31 december verkopen en niet eerder en alleen bij gespecialiseerde 
bedrijven en niet bij bijv. Action of aldi 

• Zwaar knalvuurwerk is al verboden, maar veroorzaakt nu wel de grootste 
problemen. Siervuurwerk (de dozen) veroorzaakt geen overlast en is alleen bedoeld 
voor nieuwjaarswisseling om 00:00 uur. Vuurpijlen vallen onder siervuurwerk? Zo 
ja, dan die wel verbieden want daarvan zijn de risico's op verkeerd gebruik en 
ongevallen groter. 
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel 
vuurwerkverbod in onze gemeente? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Toelichting 
• De 3 punten hebbe n geen 

 toelichting nodig 

• De mensen die willen afsteken, gaan dat toch doen. Dit is met handhaving ook niet bij te 
houden. 

• Er rijdt 1 patrouillewagen van de politie tussen Valkenburg, E-M en Maastricht, hoe wil je 
handhaven? Ga je onbewapende BOA's verdelen over iedere kern, zorgt dit niet juist tot 
escalatie? 

• Ik vind dat ze beter moeten handhaven de maanden ervoor en de dagen ervoor. Ik ben voor 
vuurwerk, maar natuurlijk tussen de aangegeven tijdstippen dat het mag, maar het gebeurd al 
te vaak de dagen, weken en zelfs maanden ervoor. Er moeten constant patrouilles rondrijden 
die die lui oppakken! 

• Inperking van vrijheid is onzin. 't Is ook een inperking van veiiligheid 

• Knalvuurwerk en vuurpijlen waar omstanders last van kunnen hebben mogen wat mij betreft 
direct verboden worden. Siervuurwerk daarentegen mag/moet blijven. 

• Mensen met illegaal vuurwerk flinke straffen erop 

• Misschien moeten we ophouden met "zachtjes" aanpakken. Misdragen is fikse straf en geen 
"aai over de bol" of verbieden. 

 

 

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

Toelichting 
• Agressie tegen helpende overheid. 

• Als kind woonde ik tegenover de eerste hulp, nu is het nog erger, dan al die schade aan andere 
mensen wordt toe gedaan!!! Zuur verdiende auto tjes voor naar het werk tegaan, steken ze zo 
in brand! Schande ik zou geen koning eillen zijn van zo,n land. 

• De mensen ruimen hun rommel niet op na het afsteken van het vuurwerk 

• Dit is een oud gebruik dat totaal niet meer in de tijd past. We offeren ook geen kinderen meer,  
voor een goede oogst. 

• Duidelijkheid geeft rust. 

• En de kans dat ik nogmaals een hoorbeschadiging (op 2 januari!) oploop is aanzienlijk kleiner bij 
een totaal verbod. 

• Er gebeuren veel te veel nare dingen met vuurwerk. De gevolgen zijn onacceptabel. 
Deels vuurwerk toestaan is niet te handhaven. Een algeheel verbod wel/veel makkelijker. 

• Extra werk voor hulpdiensten, minder vernielingen 

• Heb tweemaal de haag in brand gehad. was toevallig elke keer thuis     Wat anders was 
afgelopen? 

• Het geld besteden aan betere doelen . 



 
 
 

53 
 

• Ik heb een stichting in Ghana dus vandaar mijn voorkeur naar: al dat geld zou beter besteedt 
zijn aan de voedselbank, stichtingen in Ghana ;-) etc etc etc 

• Je hebt er maar alleen ellende mee 

• Kosten overlast rijzen de pan uit en bedreiging hulpverleners gaat te ver 

• Teveel nadelen en te weinig voordelen. Laten we hiermee stoppen. Geen mooie traditie (meer). 

• Van november tm half januari wordt er iedere avond geknald en gedaan. 1 dag per jaar vind ik 
nog acceptable. Ieder zijn plezier maar dit is niet meer leuk. Snap dat controle bijna onmogelijk 
is maar dat betekend dus dat een algeheel verbod de enige optie is 

• Voor de oren en de ogen is het zeer slecht. 
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3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente? 
 

Toelichting 
Dit is prima • Alleen jammer dat het voor de politie moeilijk is om dit te handhaven 

• Dat is prima zo als het niet helemaal wordt verboden 

• De tijden (31/12 vanaf 18.00u), alleen houdt niemand zich eraan. Zodra het 
buiten vroeg donder wordt in oktober /november begint het geknal 

• Liever algeheel verbod. Als niet, dan ook die afsteektijden handhaven! 

• Maar dan moet er wel beter gehandhaafd worden dan nu. 
De knallen in heel december zijn niet mis. Echt enorme knallen alsof 't oorlog is. 

• Maar wel goed handhaven dat het écht alleen maar op deze tijden gebeurd 

• Wederom niet te handhaven per kern. 

• Zo kunnen kinderen ook vuurwerk meemaken om vervolgens naar bed te gaan. 
 

Dit mag wat 
mij betreft 
korter 

• 23.59 tot 04.00 

• 23u tot 2 uur is lang zat. Dit ook ivm huisdieren die nog dienen uitgelaten te 
worden voor middernacht. 

• Afsteken van vuurwerk durende van 22.00 uur tot 1 januari 01.00 uur vind ik 
lang genoeg. 

• Alleen afsteken van 23.00-1.00 uur 

• Alleen rond jaarwisseling. Dus van 23.00 uur tot 1 uur 's nachts. 

• Als vuurwerk biet verboden wordt, zou een afsteektijd van 24.00 tot 02.00 lang 
genoeg  zijn. Dan zijn huisdieren uren minder lang in paniek en dat is minder 
schadelijk voor hun gezondheid. 

• Als zich iedereen aan de tijden hield was het geen probleem,  maar mensrn met 
bange honden kunnen ongeveer de hele dag niet met de hond gaan wandelen 

• Eigenlijk doet deze vraag er niet toe. De "jeugd" houdt zich er niet aan en is al 
dagen van te voren bezig. Handhaving door de politie (overheid) is er toch niet 
op. 

• Er wordt voor 12 uur net zoveel afgestoken als om 12 uur...het speciale van oud 
en nieuw is er helemaal vanaf zo. 

• Gedurende het afsteken kan ik mijn huis niet meer uit. (te gevaarlijk in mijn 
straat/wijk). Ik kan nu dus van 18.00 tot 2.00 uur sowieso mijn huis niet meer uit 
(en ook ervoor, zie hieronder.) en dat vind ik absurd en een veel te lange tijd.  
Er wordt nu wekenlang vuurwerk afgestoken, niet alleen op 31-12/1-1. Vanaf ca. 
4 weken van tevoren, maar ook tot meer dan een week erna (dit jaar tot en met 
8 januari!) is er overlast door vuurwerk. Dit is echt veel te lang. 

• Helemaal geen vuurwerk, want kortere afsteektijden werken niet!. Zie 
toelichting op vraag 2. Er wordt weken tevoren flink op los geknald en dat levert 
alleen maar ergernis. Het gaat er bij een heleboel mensen alleen maar om, om 
andere mensen lastig te vallen; het zijn doodordinaire raddraaiers en tuig! 
Bovendien heb ik nergens gezien dat er ook maar het kleinste beetje wordt 
gehandhaafd. 

• Helemaal niet is het beste, maar uitsluitend oudejaarsavond vanaf 23 uur tot 
nieuwjaar 1 uur  is nog acceptabel 

• Het is onnodig om al om 18.00 uur te beginnen. Kinderen moeten niet op vroege 
leeftijd aan vuurwerk  wennen. 
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• Indien het niet verboden wordt, dan pas om 12 uur 's nachts afsteken. 
Voor dat tijdstip zijn het vooral jongeren die in onze gemeente vuurwerk 
afsteken op iedere hoek van de straat 

• Je kunt je huisdier urenlang niet uitlaten. 

• Je kunt wel tijden aangeven, maar men houdt zich er toch niet aan, wij horen 
zelfs nu nog s’nachts knalvuurwerk. 16-01-2020. 

• Lang niet iedereen houdt zich eraan om pas vanaf 18 uur af te steken. Dat 
gebeurt al dagen eerder. Ik gun iedereen zijn plezier, maar de tijdszone inkorten 
lijkt me voor de (huis)dieren wel zo aangenaam. 

• Liefst geen vuurwerk. Anders van 22 to 02 uur. 

• Men begint in de middag al meet vuurwerk! 

• Om mensen en dieren die er last van tegemoet te komen alleen afsteken tussen 
23.30 en 2.00 

• Onduidelijk. afsteektijden horen bij een algemeen toegelaten vuurwerk, zie 
boven. 

• Overlast en er komt geen Boa of Agent kijken ,laat staan komen controleren 

• Regels zonder handhaving zijn zinloos. 

• Tot 0200 uur is een uur te lang, mocht het niet totaal verboden worden 

• Van 11 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts is meer dan genoeg. 
Dan heeft het enige betekenis. 

• Van 22.00 tot 2.00 is een mooie tijd 

• Van 23.00 uur tot 02.00 uur is voldoende 

• Van 23.00 uur tot 1 uur 's nachts. 

• Vanaf 22.00 uur tot 02.00 uur is lang genoeg 

• Vanaf 23.30 tot 01.00 

• Veel korter of helemaal weg. Bomexplosies beginnen al in nov. Dan sta je al heel 
wat x stijf in huis door weer zo'n abnormale knal 

• Voor het uitlaten van de honden is het ook beter. 
En ook voor de dieren van de kinderboerderij. 

• Vuurwerk wordt al buiten deze periode afgestoken 

• Waarom vuurwerk afsteken van 18:00 uur tot 00:00 uur? 

• Wat mij betreft start het vuurwerk pas om 00.00, zodat dieren nog uitgelaten 
kunnen worden 

• Ze houden zich nu ook niet aan de afgesproken tijden. 
 

Dit mag wat 
mij betreft 
langer 

• Dit is niet te handhaven. Regels die niet te handhaven zijn, die werken niet. 
 

Andere 
optie, 
namelijk: 

• Afsteektijden werken niet wanneer er niet of nauwelijks gehandhaafd wordt. 

• Als het dan toch moet is dit lang genoeg. 

• Bij algeheel verbod gelden deze regels niet, steek vuurwerk af vanuit gemeente, 
zoals tijdens afsluiting kermis 

• Een vuurwerkverbod is een vuurwerkverbod. Gewoon stoppen met die onzin. 
Als de gemeente iets wil doen met vuurwerk doen ze dat maar zelf, maar niet 
van mijn belastingcenten. 

• Geeeeeeen afsteken. 

• Geen vuurwerk meer, tenzij de gemeente het zelf organiseert. Als het dan toch 
moet dan van bijv, 12- 1 u 

• Geen vuurwerk, dus ook geen afsteektijd 

• Het mooiste is als de gemeente een plaats aangeeft 
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• Leer de Venlonarenb eerst maar eens klok kijken want al dagen van te voren is 
het genal overal te horen. En niemand die daar wat aan doet. Als je zelf mensen 
erop wijst dat het dan verboden is vliegt het vuurwerk om je oren of wordt je 
woning met rotjes belaagt. 

• Na 02.00 wordt er nog de hele nacht geknald 

• Rekening houden met de dieren en hun eigenaren dit hun dieren kalm en rustig 
willen houden , uitgezonderd dan dit ene uurtje ! 

• Vuurwerkverbod voor particulieren 
 

Weet niet • Men houdt zich toch niet aan de vrijgegeven tijden. I sook moeilijk te 
handhaven. 
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in 
onze gemeente? 
 
Toelichting 

Zeer 
voldoende 

• Bij mij in de buurt al twee weken ervooor. ,!! 

• Handhavers en politie zijn niet te zien. 

• Politie en handhavers zijn niet te zien waar ze moeten zijn. 
 

Voldoende • Handhaven is erg lastig omdat het, in mijn omgeving, nu ook weer niet zo 
massaal gebeurd. 

• Helaas te weinig mankracht om alles in de gaten te houden 

• Ik meende dat er dit jaar minder buiten de afgesproken tijden is afgestoken als 
voorgaande jaren. 
 

Neutraal • Dit is zeer moeilijk te handhaven. 

• Dit kan ik moeilijk beoordelen 

• Handhaving vergt een te grote capaciteit op politie en overige handhavers 

• Ik weet niet of er gehandhaafd wordt, het is zo weinig vroegtijdig, heb er zelf 
geen last van 

• Kunnen niet overal tegelijk zijn. 

• Wat zijn er jaarlijks voor problemen?? 
 

Onvoldoende • Buiten de toegestane tijden wordt er toch knalvuurwerk afgeschoten, 
vervelend voor mens en dier. 

• Dat valt de onderbezette politie niet te verwijten, als iedereen verstandig zou 
omgaan met vuurwerk was een (algeheel) vuurwerkverbod niet nodig. 

• De dagen ervoor wordt er ook al vuurwerk afgestoken. Vaak door jeugd. 

• De laatste dagen van het jaar hoor je continu vuurwerk knallen 

• Er word al weken van tevoren vuurwerk afgestoken en gisteren hoorde ik nog 
geknal 

• Er wordt al weken van tevoren veel geknald. Nog nooit gezien dat politie 
iemand aanhoudt of veel aanwezig is om te controleren. 
 Ik snap echter dat de politie te weinig mensen heeft. Maar eigenlijk zou beter 
gehandhaafd moeten worden. 

• Geen politie gezien.. 

• Handhaving is bijna niet mogelijk. Te weinig personeel. 
Zelf mensen aanspreken zou moeten kunnen maar dat is zelfs gevaarlijk 

• Handhaving kan altijd beter, ook in de Gemeente Venlo 

• Hele dag over dag ook al vuurwerk 

• Het gaat wel beter, maar het afsteken overdag is toch nog wel iets. Vroeger 
was je je er van bewust dat je de hele dag, met fietsen en wandelen, dus met 
onbedekt bewegen, erop ingesteld moest zijn dat het vast ging gebeuren. Nu is 
er al veel minder overdag, maar dan ben je er niet meer zo op bedacht, het 
gaat toch goed en zo en dan ineens heb je het zitten, dat is niet goed voor je 
hart. 

• Het heeft bij ons in de buurt al dagen  van tevoren en ook na Nieuwjaar 
geknald 

• Hier werd al dagen geknald 

• Ik denk dat afsteektijden onmogelijk te handhaven zijn en dat een algeheel 
verbod ook lastig maar beter is te handhaven. 
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• Ik heb geen idee in hoeverre mensen melding gemaakt hebben en hier iets 
mee gedaan is 

• Ik hoor al knallen in de week ervóór... 

• Ik hoor weinig van handhaving en ik werk op een middelbare school 

• Ik wet dat het moeilijk is natuurlijk, maar heb echt weken van te voren geknal 
gehoord, vooral van kant Blerick 

• Is echter ook niet te handhaven. 

• Misschien dat ze in Valkenburg zelf wel handhaven, maar bij ons in Berg en 
Terblijt heb ik ze niet gezien. Daar was al een aantal dagen van te voren 
knalvuurwerk te horen s'avonds en s'nachts. 

• Nee, want tijdens het lopen met honden zijn er groepen jongeren die het leuk 
vinden om rotjes naar de honden te gooien, die dan doodsbang worden en 
willen weglopen. Gelukkig hebben we ze aan de lijn en kunnen ze niet weg. 
Het waarschuwen van de politie heeft geen zin want eer zij hier zijn, zijn de 
jongeren alweer weg. 

• Niemand gezien in de buurt die preventief rondliep; wel kwajongens die rotjes 
afsteken in de brandgang 

• Overdag hoor je al te veel harde knallen en dan soms nog die vernielingen, de 
vernielingen vallen in onze gemeente hopelijk mee!!! 

• Te weinig handhavers 

• Weken van tevoren werd er door jongeren al vuurwerk afgestoken. 

• Weken van tevoren wordt er al geknald. En ik heb nogn ooit gehoord dat daar 
iets aan gedaan wordt. 

• Zie vorige vraag. 
 

Zeer 
onvoldoende 

• 2 maanden lang, elke avond achter de school op het speelveld, naast het 
hondenuitlaatgebied in Margraten werd er tot laat vuurwerk afgeschoten en 
afgeknalt door kinderen. Diverse meldingen gemaakt, maar nooit een controle 
gezien. Volgens mij werkt handhavingsbeleid of de wijkpolitie niet na 17 uur. 

• Afgelopen jaar, zeer onvoldoende. 

• Al dagen van te voren wordt er volop geknald.  En zelf de dag erna nog. 

• Al vanaf half november wordt er vuurwerk afgestoken. Mijn hond is 
doodsbang en die moet ik dus 1,5 maand meesleuren, erg onprettig. 

• Al voor kerst last gehad met de huisdieren door vuurwerk dat door mensen 
werd afgestoken in de buitengebieden. 

• Beginnen al maanden eerder met afsteken, ik woon bij" De Bron " op 
Groenenwoud . 

• Bij ons is al meer dan een week van tevoren iedere vuurwerk ed. Echter geen 
mens doet er iets aan. Geen blauw op straat te zien en je kunt wel melden 
maar dan alleen binnen kantoortijden. Helaas komt er zelfs op een melding 
niemand kijken 

• Daar er bijna geen controle  is 

• Daar kan overigens de politie niets aan doen. Die kan niet aanwezig zijn op elke 
plaats waar een knal is te horen. 

• Dagen voor nieuw jaar wordt al knalvuurwerk afgestoken. 

• Dagen voor oudjaar en de hele dag van oud jaar alsook de nacht door werd 
vuurwerk afgestoken. 
Er zou geen handhaver aan te pas moeten komen. Met respect voor iedereen 
zou men zich aan de vastgestelde regels moeten houden, of deze 
gecontroleerd worden of niet. 
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• Dagen zo niet weken van te voren begint men met het her en der afsteken van 
knalvuurwerk en zelfs vandaag(16-1-2020) hoor ik af en toe nog knallend 
vuurwerk, maar de politie heb ik niet zien optreden. Er is mijns inziens veel te 
weinig mankracht voor. 

• De hele dag geen BOA en geen politie in kern Sint Geertruid gezien enkel op de 
doorgaande weg, wel genoeg vuurwerk gezien en gehoord. 

• De jeugd begint graag weken van tevoren 

• Die mensen hebben het veel te druk 

• Eigen ervaring: melden heeft totaal geen zin. We doen het wel, maar er 
gebeurt niets. 

• Eigenlijk niet "zeer onvoldoende" maar "helemaal niet"! 

• Er is al dagen eerder vuurwerk afgestoken en op 31 december al in de ochtend 
en nog veel vaker gedurende de middag. 

• Er werd al weken van tevoren vuurwerk afgestoken 

• Er word totaal niet gehandhaafd in onze gemeente , er word gewoon 
afgestoken terwijl handhavers voorbijrijden . Er word niet eens moeite gedaan 
om overlast tegen te gaan , er word naar dieren gegooid en oudere , het word 
tijd dat de dames en heren hun werk doen rond oud en nieuw . 

• Er wordt al weken van te voren geknald en ook nadat de scholen weer zijn  
begonnen 

• ER wordt al weken vooraf iedere avond zwaar vuurwerk afgestoken. Aan 
handhaving wordt niets gedaan. 

• Er wordt dus NIET gehandhaafd, geen blauw op straat. 

• Er wordt niet gehandhaafd. Geen politie gezien in Eijsden. 

• Er wordt volledig niet gehandhaafd door zowel Orde en Handhaving als Politie 
(zij rijden rustig voorbij zonder op te treden). 

• Het zal ook erg moeilijk zijn om elke onrechtmatige afsteker te traceren 

• Ik hoor al dagen van tevoren vuurwerk en zelfs nog dagen na 1 januari. Ik heb 
nog nooit politie gehoord of gezien. 

• Ik woon aan de Maas. Daar heeft het weken geknald. 

• In het natuurgebied geulpark wordt ieder jaar illegaal vuurwerk afgestoken, 
verschrikkelijk tussen de dieren. Heb zelfs al een politie aangifte gedaan 
hadden ze vuurwerk op een eend gegooid die nog dreef met een ontplofte rug, 
de eend was natuurlijk dood. Zo verschrikkelijk 

• In mijn buurt werd vanaf oktober al bijna elke dag wat vuurwerk afgestoken. 

• In mijn optiek is er helemaal geen handhaving op dit punt. 

• In onze buurt wordt al jaren vanaf de eerste verkoopdag vuurwerk 
afgestoken.In al die jaren hebben wij geen enkele handhaver gezien. 

• In Venlo Noord in de omgeving van de witte kerk wordt in de weken voor O&N 
al erg veel (knal) vuurwerk afgestoken. En niemand die de rommel opruimt in 
de weken na O&N. 

• Is ook nauwelijks te handhaven denk ik, vuurwerk is al ruim voor de 
toegestane periode te zien en te horen 

• Is ook niet te doen. 

• Kan ook niet gehandhaafd worden algeheel verbod en dan een mooie show die 
live word uitgezonden zo wat mij betreft een betere optie zijn. 

• M.i. Helemaal niet 

• Maanden voor en na de feestdag hebben we er last van in de gemeente 

• Maar dat is ook moeilijk. Er wordt al dagen eerder vuurwerk  afgestoken. Je 
hoort het, maar je ziet niet wie het doet. Want voordat je gaat kijken zijn ze al 
weg. Dus handhaven is bijna onmogelijk. 



 
 
 

60 
 

• Maar hoe je dit deugdelijk kunt handhaven is voor mij ook een raadsel.  De 
politie krijgt een klacht, maar tegen de tijd dat ze ter plaatse zijn zie en hoor je 
niets meer. 

• Men houd zich niet aan de tijden 

• Men wekt de indruk totaal niet te handhaven 

• Onmogelijk dit te handhaven in onze gemeente vanwege de uitgestrektheid! 

• Totaal verbodsbord 

• Tuig komt voornamelijk wanneer het donker is en veroorzaakt overlast. Ik 
weet zeker dat ze dit niet bij hun eigen voordeur doen. 

• Vanaf begin december tot enkele minuten geleden( 15 januari) bijna dagelijks 
knalvuurwerk gehoord, en geregeld ook zwaar knalvuurwerk. Van handhavers 
niks gezien 

• Vanaf de 30e smiddags is er al een continue geknal. Ik ben tegen de verkoop 
van knalvuurwerk en handvuurwerk zoals rotjes. 

• Veel overlast gehad voornamelijk in Venlo zuid, voornamelijk zware 
vuurwerkbommen. En al vanaf begin December. 

• Ze worden niet gehandhaafd. Ik kan meldingen bij gemeente en/of politie 
doen wat ik wil, maar ze doen niets. Ik ben in de vuurwerkperiode twee weken 
lang vrijwel de hele dag thuis geweest en er is geen enkele keer een politieauto 
door mijn straat of aangrenzende straten gereden. 

• Zeg maar nooit! 

• Zie mijn antwoord bij vorige vraag. 
 

Weet niet • Achter mijn achtertuin langs het spoor dacht menig afsteker zich veilig. 

• Heb 'Weet niet' ingevuld, want ik weet het niet. Ik denk van niet, iets 
handhaven is niet gemakkelijk en dat geldt voor meer dingen. 

• Heb geen zicht hoe sterk er gecontroleerd wordt 

• Hoe kan ik dat controleren? 

• Ik denk dat de politie wel wil handhaven, maar dat het gewoon niet gaat. 
alleen toevallige heterdaad, kunnen ze wat aan doen, voor de rest zijn de 
afstekers al weg. 

• Ik heb geen handhaving waargenomen, maar daarentegen ook geen overlast 
gehad 

• Ik vraag me sterk af of dit wel te handhaven is. Als ik op in de media zie dat er 
politie escorte nodig is om een brandweer zijn werk te laten doen, dan deze 
politie nooit ingezet worden om te handhaven. 

• Was niet in Weert 
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5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in 
onze gemeente? 
 

Toelichting 
Nee, 
helemaal 
niet 

• Ik ben niet buiten gaan kijkken 

• Ik was niet hier. 

• Ik was niet in de gemeente om oud en nieuw te vireren 

• Ik was toen niet in Venlo 

• Ik zat in het buitenland. 

• Nee alleen ervoor en ben ervoor weg gegaan . 

• Tijdens de jaarwisseling niet. De dag ervoor wel. In de wijk was er een put 
“opgeblazen”. Dikke knal. Veel rook. En het putje stond open. Dat heb ik dicht 
gedaan. 

• Vuurwerk hoort erbij rond de jaarwisseling en als mensen het aan de randen van 
de gemeente afsteken en niet midden in de nacht en vooral niet naar andere 
mensen gooien, heb ik er geen problemen mee 

• Was niet in Nederland 

• Wij waren op vakantie 
 

Nee, niet 
echt 

• Er werd naar mijn idee minder (knal)vuurwerk afgestoken in de dagen voor oud 
en nieuw, of ik heb het geluk gehad dat jongeren er dit jaar minder mee door mijn 
straat liepen. Ik heb geen huisdieren, dus sowieso al niet zo heel snel last van het 
vuurwerk. 

• Het gaat niet om mij. Het gaat om dier en milieu 

• Ik vond dat er slecht werd opgeruimd maar dat is voor mijn gevoel ook 
verantwoordelijkheid van de afstekers  zelf. 

• Ikzelf dit jaar niet 

• Niet tijdens de jaarwisseling zelf, maar ik weet dat jongeren vóór de jaarwisseling 
al bezig waren met het afsteken van vuurwerk. Dit resulteerde bijvoorbeeld in de 
vernieling van de prullenbak van het speeltuintje tussen de Burgemeester 
Lambertstraat, Bisschop Eraclesplein en de Breusterweiden te Eijsden. 

• Niet tijdens jaarwisseling, wel weken vooraf. 

• Op oudejaarsdag niet. Vraagstelling is gevaarlijk omdat de vraag over overlast zich 
beperkt tot de jaarwisseling terwijl  de meeste overlast zich buiten deze periode 
manifesteert. 

• Vuurwerk zelf niet, maar het vandalisme is een doorn in het oog. 

• We waren niet thuis en waar we verbleven was alleen siervuurwerk 

• Wij wonen in het buitengebied 
 

Neutraal • 'S avonds is er teveel illegaal vuurwerk in het centrun van Valkenburg, heb die 
avond maar éen politie auto zien rondrijden. 

• Blijf gewoon binnen 

• Ik kom niet buiten.. 

• Ik was niet in Venlo met de jaarwisseling. 

• Ik was niet thuis 

• Maakt niet uit,gewoon afschaffen 

• Overlast is een groot woord. Maar als je achteraf hoort hoeveel letsel en schade is 
veroorzaakt, dan kan men dat niet meer negeren. 
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• Tijdens de jaarwisseling nauwelijks maar in de voorafgaande maand heel veel 
overlast ondervonden 

• Was zelf in buitenland 

• Wel de weken voor nieuwjaar misschien de jeugd daar eens op aan spreken 
 

Ja, een 
beetje 

• Af en toe harde knallen al maanden voor 31 december. En ik stoor me aan 
mensen die de rotzooi achteraf niet opruimen. 

• Alleen last van te harde knallen en opgeschoten jongeren met rotjes 

• Bij ons was het net oorlog. De tv programma's moesten ondertiteld worden, want 
we konden het niet verstaan. 

• Bij ons werd op de zondag ervoor vuurwerk afgestoken. Politie  gebeld maar geen 
respons 

• Datz e al dagen van te voren bezig zijn met vuurwerk afsteken bij ondergang zon 

• Durf nauwelijks naar buiten oudjaars dag en nacht daarna. 

• Harde knallen. 

• Heb astma, moet dus binnen blijven ivm longproblemen. 

• Heeft te maken met de leeftijd samenstelling in een straat. Veel pubers, meer 
overlast weken er voor meer overlast gehad, knallen in de nacht 

• Het was al veel beter dan de afgelopen jaren. 

• Het was dit jaar wel iets minder dan voorgaande jaren. 

• Ik heb een hond, dat zegt genoeg. En weken van tevoren wordt er al "geoefend" 
met vuurwerk. 

• Ik zie de inslagsporen van een vuurpijl op mijn voorgevel, moet niet denken aan 
wat er gebeurt was als ik daar had gestaan, en vond in de tuin  meerdere 
vuurpijlresten (plastic hulzen) 

• Ja , alleen overdag al harde knallen !! 

• Knal vuurwerk. 

• Knallen.alsof er oorlog was...ben vw gezondheid niet buiten geweest dus heb niks 
gezien... 

• Knalvuurwerk buiten de ingestelde afsteektijden, voornamelijk door jeugdigen 

• Last gehad voor onze huisdieren 

• Ligging woning buiten de bebouwde kom 

• Ligt er ook aan waar je woont. 

• Na 02.00 uur werd er nog de hele nacht geknald 

• Op 15 januari gaan nog steeds knallen af in venlo zuid 

• Oprit vol vuurpijlen... 

• Overdag al knallen.  Dus te weinig handhaving controle 

• Regelmatig illegaal vuurwerk gehoord. Ik schrik telkens enorm. 

• Rijdend naast het trefcenter werd er rond 18.00 uur vuurwerk afgestoken langs 
de doorgaande weg.Dat was schrikwekkend en onveilig. 

• Rommel op straat en in het groen 

• Rook overlast. 

• Schade aan de ruiten van het appartement door vuurwerk dat voor onze ruiten uit 
elkaar spatte. Mooi om te zien maar wel schadeveroorzakend! 

• Te dicht op ons huis en om 3 uur s,nachts nog zware "bommen" tussen 
Broekhem-zuid en Berg en Terblijt 

• Veel harde knallen en vuurwerk buiten de aangegeven tijden en zelfs voorgisteren 
werd er nog vuurwerk afgestoken 

• Veel rook en rommel op de straat, welke niet door de afsteker werd opgeruimd 
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• Voor mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit maar voor alle schade overlast  en 
ongelukken en hond wat doodsbang is wordt het tijd dat er een alternatief komt 

• Voor mijzelf heb ik weinig problemen ondervonden, maar in mijn beroep zeer 
veel voor mijn patiënten. Ik ben dierenarts in Maastricht. 

• Vooral het zware knalvuurwerk vonden wij (voor onze honden) vervelend. Van 
het siervuurwerk hebben we genoten. 

• Vooral op 1 januari nog veel vuurwerk in o.a. Lemiers 

• Vuurwerk werd voor de toegestane tijd afgestoken en harde knallen. 

• Was eerder de weken er voor 

• Werd een rotje gegooid naar de auto. Om 21.00 al een straat doorgang gehinderd 
met afsteken vuurwerk. 

• Woon afgelegen 

• Zie hierboven 
 

Ja, veel • 8 uur lang vuurwerk voor de deur afgestoken daar word je gestoord van, en dan 
ook nog van die zware illegale bommen. 

• Al geruime tijd voor de jaarwisseling werd er op tal van plaatsen vuurwerk 
afgestoken. 

• Al in begin november zijn mensen/kinderen vuurwerk aan het afsteken. De 
regelgeving wordt niet nageleefd. Strengere controles, leeftijdsgrenzen en hige 
boetes zijn noodzakelijk. Ook zou er beter gehandhaafd moeten worden. 

• Al in de dagen voor 31-12 werd er (vooral 's avonds) al links en rechts vuurwerk 
afgestoken. 
Onze hond had daar veel last van. Zo ook van het vuurwerk dat op 31-12 werd 
afgestoken. 

• Al vanaf 17.30 uur tot 02.30 uur in de nacht 

• Al vanaf november durft onze hond nog amper naar buiten. 

• Anderhalve maand lang alleen met de hond kunnen wandelen als het regende of 
als de jeugd 's ochtends sliep, zo rond 6-7 uur! 

• Bange hond daarom ben ik van alleen afsteken op 31 dec tussen 22.00 en 2.00 

• Ben werkzaam bij de brandweer. Ben bijna de hele nacht in touw geweest 

• De overburen hebben een uur lang vuurwerk dat ging nogal maar die lawaai 
makers hoe ze ook heten zelf mijn hart kreeg steeds een schok wat dat u van mijn 
2 kleine hondjes die maar blijven blaffen 

• De overlast is in Weert al sinds september. Deze vraag dekt de lading niet. 
Maanden van geknal voor de jaarwisseling. Veel personen houden zich in zijn 
geheel niet aan afsteektijden. 

• Door de HARDE KNALLEN leek het wel oorlog. 

• Door de vuurwerkbommen 

• Door luchtwegklachten kan ik dan niet naar buiten 

• Er is 4 weken voor de jaarwisseling en afgelopen week nog knal vuurwerk hier in 
de wijk afgestoken. Niet een klein knalletje maar ruiten trillende knallen. Mijn 
man heeft kinderen aangesproken maar die gaan gewoon door. Nergens in de 
wijk is maar iemand te zien van autoriteit om te handhaven. Melding maken 
wordt toch niks mee gedaan. In het verleden meldingen gedaan en als antwoord 
zelf mensen aanspreken als je het ziet. Als er nergens wordt gecontroleerd blijven 
ze toch doorgaan met overlast veroorzaken 
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• Er wordt nu wekenlang vuurwerk afgestoken, niet alleen op 31-12/1-1. De echte 

vuurwerkbommen (en daarmee ook het opblazen van prullenbakken, 
elektriciteitskastjes, bankjes enz.) begint ca. 4 weken van tevoren en ging dit jaar 
door tot 8-1. Maar er is ook overlast van ander vuurwerk en van afval. Omdat 
degene die het vuurwerk afsteken hun rotzooi niet of nauwelijks opruimen, 
hebben ik twee emmers afval uit mijn voor- en achtertuin en oprit gehaald en ook 
zeker een of twee emmers afval van de stoep voor mijn tuin en oprit en op de 
weg. 

• Heb ik al bij  een eerdere braag ingevuld h 

• Hele dag honden moeten kalmeren 

• Het vuurwerk is steeds krachtiger van aard. De harde knallen zijn oorverdovend, 
het lijken soms wel bombardementen. 

• Het zinloze geknal begint te vroeg en gaat in de nacht te lang door.  Slaap je net 
komt er weer een idioot langs. 

• Huisdier rent het hele huis door en plast overal, ikzelf heb doordat de dampen 
bleven hangen door het weer zeer ernstige moeite gehad met mijn ademhaling ( 
conditie veroorzaakt door slechte werkomstandigheden) 

• Huisdieren in paniek. Auto beschadigd. 

• Huisdieren zijn hondsbang van het geknal. Zeker die illegale harde bommen. 

• Ik heb nog niet eens problemen met vuurwerk, maar tegenwoordig zijn het 
bommen waar je hele huis van trilt. 

• Ja, rommel en al ruim voor de jaarwisseling wordt er vuurwerk afgestoken 

• Met name in luuekerpark 

• Met name van illegaal knalvuurwerk, lijken wel bommen. 

• Onze poes is dagen van streek geweesr 

• Op 10 meter naast  onze woning heeft de Gemeente een HANGBANK geplaatst 
waar de jeugd veel gebruik van heeft  gemaakt bij het afschieten van 
vuurwerkbommen , alle verzoeken bij de Gemeente om deze bank te verplaatsen 
waren tot nu toe tevergeefs. 

• Ruim ervoor en erna overlast gehad, tijdens jaarwisseling is normaal 

• Teveel vuurwerk buiten de afgesproken tijd 

• Veel harde knallen 

• Vernielingen in de Koel in Vijlen 

• Voor mijn huis 

• Vooral de maanden voor de jaarwisseling en nu ook nog en niemand die er wat 
aan doet. 

• Vooral tijdens het wandelen met onze honden. Jongeren waren vlakbij met rotjes 
aan het gooien en onze honden waren bang, een ging zelf niet meer naar buiten. 
Als je er iets van zei begonnen ze hard te lachen. 

• Vooral veel knalvuurwerk ruim voor oudejaarsnacht. 

• Vreselijke stank. Kon geen raam open zetten om te slapen. 

• Vuurwerk is mooi. Maar elke dag van die doffe knallen wordt uiteindelijk als 
hinder ondervonden. Kinderen vinden vuurwerk op de grond. Mensen met 
huisdieren en honden ondervinden hinder 

• Vuurwerk sedert medio begin November. Dit is veel te vroeg, daarnaast veel 
illegaal vuurwerk, harde knallen, vervelend voor dieren. 

• Zie antwoord op vraag 2.1. Direct helemaal stoppen ermee en streng handhaven. 
Hoge boetes en een aantekening maken op hun VOG! 

• Zie vraag 3 
  



 
 
 

65 
 

 
• Zowel in de weken voor nieuwjaar waar her en der zowel overdag als 's nachts 1 

of meerdere knallen je opschrikken. maar ook op oudejaarsdag waar vanaf de 
middag bijna continu vuurwerk wordt afgestoken, met als toppunt vanaf 18.00 
uur waarbij tot middernacht continu vuurwerk wordt afgestoken 
 

Weet niet • Ben nooit thuis met oud op nieuw 

• Ben Venlo ontvlucht met de hond 

• Ik was niet aanwezig in Venlo tijdens de jaarwisseling 

• Ik was niet in Weert aanwezig tijdens de jaarwisseling 

• Was niet gemeenten venlo 

• Was niet in Venlo tijdens jaarwisseling 

• Was niet in Weert 

• Was niet thuis op het moment van de jaarwisseling. Op de overige tijden minder 
overlast ervaren dan andere jaren. Chapeau voor de gemeente! Toch is af en toe 
een knal nog niet van de baan, dus ik hoop dat men blijft handhaven. 

• Wij waren dit jaar niet thuis..... 

• Wij waren in een andere gemeente 
 

 

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

Toelichting 
• Al jaren vieren mijn echtgenote en ik oud en nieuw in Hout-Blerick. 

Daar kunnen ze er wat van! 
Er ontstaat niet echt schade, maar de vette roetaanslag en op onze auto terecht gekomen 
vuurwerkresten zijn op z'n minst niet prettig. 

• Dit is een gedragsprobleem / cultuurprobleem: ouders en of verzorgers van dergelijke jeugdigen 
dienen hun hieop te corrigeren, maar dat gebeurt niet. 

• Door een vuurpijl die zich in de achterdeur heeft vastgezet en daar is ontploft, is onze 
achterdeur ontzet, het frame op 2 plaatsen gescheurd en is de dubbele beglazing 
kapotgesprongen. Het duurt nu nog weken zo niet maanden voordat dit is opgelost. 

• Durf nauwelijks naar buiten oudjaars dag en nacht daarna. 

• Eigenlijk alle punten, maar deze 3 zijn het belangrijkste. 

• Enige weken voor de jaarwisseling en een paar dagen erna is 

• Er worden tegenwoordig volwaardige bommen verkocht als 'vuurwerk'. Daar moet echt wat aan 
gedaan worden. 

• Ernstige schade aan woonhuis, zonder dat dader zich meld 

• Het gaat dan vooral om de harde knallers. Daar kun je gewoon niet aan wennen. 

• Het herinnert aan mijn vroegere oorlogservaringen 

• Ik kan op 31-12 niet eens tv kijken omdat er zo hard wordt geknald. En ik ben jong en ik goede 
oren, dus daar ligt het niet aan. Je schrikt je ook steeds kapot (ook de weken ervoor) als de 
zoveelste vuurwerkbom afgaat. Zie ook de overige opmerkingen die ik heb ingevuld. 

• Laat de mensen de rommel zelf opruimen ,bij aankoop extra verhogen om als ze niet opruimen 
het geld kwijt zijn .ruimen ze het op kunnen ze het meer bedrag terug krijgen 

• Mijn kinderen konden niet slapen, 2 en 0 jaar.. hier wordt dan ook al maanden van te voren 
afgeschoten! (wijk fatima-weert) 
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• Rommel staat nu nog op de stoep en het is 13 januari 2020 

• Vanaf september tot en met de eerste week van januari geknal in Weert. Niet normaal. 

• Verzorgingshuizen werden niet gespaard! 

• Vooral de grote bommen waardoor je zit te trillen op de bank zijn het ergst 

• Vooral in de buitengebieden is er slecht gehandhaafd. In de bossen is regelmatig vuurwerk 
afgestoken. Dieren schrikken hier erg van 

• Wat mij betreft mag de kindertunnel de hele kerstvakantie dicht. Aangezien daar 
savinds/snachts behoorlijk geknald word. En we steeds wakker worden van de knallen 

 

 

5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van 
vuurwerkoverlast? 
 

Toelichting 
Nee • Als het komend jaar weer zo uit de hand loopt,zal ik zeker reageren!! 

• Als je aangifte doet, vraag je eigenlijk om iets op te lossen wat moeilijk 
valt op te lossen zonder beschrijvingen en signalementen en zo. De 
poluitie heeft wel wat beters te doen en het rendement is klein. 

• Andere jaren weleens maar nu bleef het beperkt tot een baldadige actie, 
vandaar geen melding gedaan van te vroeg afgestoken vuurwerk en 
midden in de nacht ga ik er niet meer voor uit mijn bed 

• Andere mensen in de buurt wel maar levert niks op. Ik hou me er aan vast 
dat het dan maar 1x per jaar is en we er doorheen moeten. 

• Bij de politie melden heeft geen zin 

• Dat heeft geen zin 

• De losse knallen zijn bijna niet te betrappen en vanaf 18.00 uur is 
toegestaan 

• De overlast was niet dermate dat ik dit nodig vond 

• De rommel heb ik zelf opgeruimd 

• Doe geen aangifte dit moeten de mensen zelf inzien. 

• Er is gewoon te weinig handhaving 

• Er is niemand om te handhaven Toch??? 

• Er word toch niet op gereageerd 

• Had toch geen zin. Handhaving is toch niet waar ze zijn moeten. 

• Heeft dat zin? 

• Heeft geen doel. 

• Heeft geen prioriteit. 

• HEEFT GEEN ZIN KOMEN ECHT NIET KIJKEN 

• Heeft geen zin. politie komt niet; heeft te druk 

• Heeft in mijn optiek geen zin, wordt toch niets gedaan. 

• Heeft toch geen doel. 

• Heeft toch geen enkele zin zolang er niet opgetreden wordt. 
Ook strenge grenscontroles zijn noodzakelijk 

• Heeft toch geen zin om het te melden 

• Heeft toch geen zin. 

• Heeft totaal geen zin is onze ervaring van afgelopen jaren 
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• Heeft volgens mij weinig zin 

• Heeft weinig zin 

• Heeft weinig zin, eer de politie er is zijn ze al lang en breed verdwenen 

• Helpt (werkt) toch niet. 

• Helpt niet als je meld , er word niet op gereageerd is mijn ervaring 

• Het heeft geen enkele zin Het jaar ervoor verschillende malen gebeld 
(kost Geld is geen gratis nummer) antwoord als we tijd hebben kunnen 
we bla bla bla Dus niet meer bellen 

• Het zgn kindervuurwerk mag het hele jaar afgestoken worden....ziek vind 
ik dat 

• Ik heb niet het idee dat dit iets uitmaakt 

• Ik kon de daders niet benoemen, waren jongeren die zich snel uit de 
voeten maken 

• Ik weet niet waar de knallen vandaan komen dus weet niet wat te 
melden. Het gebeurt links rechts en aan alle kanten maar niet in mijn 
gezichtsveld 

• In het verleden werd er nooit iets gedaan met meldingen. Pure 
tijdverspilling. 

• Indien er gehandhaafd zou worden na melding is de vogel allang 
gevlogen. 

• Je kunt wel klagen, maar je schiet er weinig mee op 

• Je kunt wel melding doen maar er komt niemand kijken. BOvendien weet 
je nooit vanwaar de knallen komen. ALs je al iemand ziet die het vuurwerk 
afsteekt dan zijn ze al lang weg voordat iemand komt controleren. 

• Komen toch te laat       of helemaal niet, geen prioriteit 

• Lost nik op 

• Melden heeft geen enkele zin.  Er is bij de politie onvoldoende capaciteit 
en heeft geen prioriteit. 

• Melding heeft geen zin want handhaving staat sowieso in Venlo op een 
uitgedoofd pitje op alle gebied. 

• Melding maken, waarom? er wordt niets mee gedaan 

• Nee, was niet mogelijk. 
- op site van Politie staat dat je geen aangifte kunt doen van vernieling 
door vuurwerk 
- op site van de gemeente was ook geen info te vinden waar 
aangifte/melding gedaan kon worden 

• Niet duidelijk waar ik dit kan melden. En 112 bellen voelt wat extreem. 
Echter zijn de daders natuurlijk vrij snel weer vertrokken. 

• Niet gedaan, omdat het door de politie niet op elk moment te handhaven 
is. 

• Politie geeft aan dat ze niet kunnen handhaven, dus melden heeft geen 
enkele zin. 

• Politie is toch te druk met het azc of wat dan ook om fatsoenlijk actie te 
ondernemen 

• Proberen aan te spreken. Krijg je alleen een grote bek van die aso buren 

• Represaille bij melding 

• Van 18 tot 02 mocht dit en dan heeft het geen zin om een melding te 
doen. 

• Verdwijnt in de kast. In verleden wel gedaan, maar wordt niet op 
gereageerd 

• Vind toch geen handhaving plaats. dank u burgemeester 
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• Waarom melding? Die verdwijnt in een la en komt er NOOIT meer uit 

• Waarom zou je.... geen reactie op iets dergelijks door de politie en ook 
onmogelijk, omdat de daders meteen verdwijnen. 

• Waarom? Gebeurd niks mee. 

• Weken begon dat geknal ver voor oud en nieuw heel veel last gehad van 
knal vuurwerk daar wel voor gebeld met meldpunt 

• Wel overgehad met bewoners in onze straat; em ook die hadden er last 
van 

• Wordt toch niks mee gedaan. 

• Ze komen toch niet het zijn net bommen tegenwoordig 
 

Ja, bij Meldpunt 
Vuurwerkoverlast 

• Ook melding gedaan bij de gemeente, maar ik kan maar één iets 
selecteren. Dit jaar heb ik geen melding gedaan bij de politie, want dat 
het is de afgelopen jaren gebleken dat dit geen zin heeft. En diverse 
dorpsgenoten hebben dit jaar wel melding gedaan bij de politie, maar 
daarvan kregen ze geen serieuze reactie ("we nemen uw opmerking 
mee"), dat dat voor mij ook een reden was om het niet meer te doen. 
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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 ranking gewist.) 
 

Toelichting 
• 3 moet blank dus gewist,lukte hier niet! (2x) 

• 3.vuurwerk aan de Maas. 

• 4 en 5 pakt de lijst niet.  4 -> Meer handhaving  en 5-> Afsteektijden verder beperken 

• Benoem de top 5 maar er kan maar tot 3 ingevoerd worden. Vreemd!!!! 

• Bij een algeheel verbod op afsteken, hoort ook een algeheel verbod op het in bezit hebben van 
vuurwerk. Pas dan is handhaven mogelijk. 

• Centrale plek (ruine)door gemeente. 

• De vernieling die ik heb vermeld in de vorige vraag kon niet worden voorkomen. Tenzij men 
overal camera's zou ophangen of een avondklok zou gebruiken. Beide mogelijkheden zijn in 
mijn ogen totaal geen optie voor gemeente Eijsden-Margraten. Dit is een maatschappelijk 
probleem. Personen willen zichzelf bewijzen door 'stoere' acties te ondernemen zoals het 
vernielen van prullenbakken die worden betaald door de belastingcent van de burger. Absoluut 
schandalig. Dit is dus een stukje opvoeding van de ouders die niet altijd even goed is gelukt. De 
gemeente zelf kan hier echter weinig aan doen. Daarbij zijn wij een gemeente die aan België ligt 
en een paar tientallen kilometers zijn verwijderd van Duitsland. Onze burgers kunnen met 
gemak beide grenzen overgaan om daar vuurwerk te kopen dat in Nederland niet legaal is. 
Echter ben ik wel een voorstander van hogere boetes en zwaardere straffen áls iemand dit 
verbod overtreedt. 

• De volgorde is niet zo belangrijk. Belangrijk is dat afspraken worden nagekomen en vooral 
wanneer niet, worden gehandhaafd.  Een centrale ontmoetingsplek waar onder toezicht een 
vuurwerkshow wordt gegeven en waarna mensen in de stad het nieuwe jaar verantwoord 
kunnen inluiden als het gaat om ongelukken die op deze manier worden voorkomen en 
hulpverleners niet letterlijk onder vuur komen te liggen 

• Een centraal vuurwerk, waar men over praat, wie gaat dat betalen? Er is nu een periode ( 31 
dec. Van 6 tot 2.00 uur) als ik nu hoor hoeveel er buiten deze tijd wordt afgestoken en dat 
schijnbaar al niet te handhaven is, hoe wil men dan een totaal vuurwerkverbod handhaven. M.i. 
Een onmogelijke opgave. 

• Een totaalverbod is beter te handhaven: niets afsteken is duidelijk. Wel moet de gemeente een 
online meldpunt maken voor overlast (alle vormen). Hoeft niet anoniem vind ik. Gewoon, via je 
e-mailadres. 

• Er staat top 5bik kan er maar 3 aanklikken 

• Handhaving is onmogelijk bijna en onbetaalbaar 

• Heb er maar 3 

• Het besluit over het afsteken van vuurwerk zou door ieder zinnig mens zels gemaakt moeten 
kunnen worden, dan dient er echter wel advies te worden gegeven. Zoals ik bovenin voorstel 
eventueel advies met klem. 

• Hogere boetes als met vuurwerk naar personen of objecten wordt gegooid. 

• Hogere boetes, strengere straffen en meer handhaving wilde ik ook nog kiezen maar ondanks 
de top 5 kan er maar een top 3 ingevuld worden. 

• Ik ben geen voorstander van een algemene vuurwerkshow. Dat gaat weer andere problemen 
oproepen. Het is geen Sydney hier . 

• Ik kan maar drie dingen aanvinken. 
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• Ik vind dat er alleen gehandhaafd kan worden op illegaal vuurwerk bij de grenzen op 
ophaaldagen 

• Ik zou ervoor kiezen om afsteekzones te maken ipv vuurwerkvrije zones. Zo kan de jeugd tussen 
18.00 en 20.00 op 1 plaats in de wijk knallen en is de rest vuurwerkvrij. Behalve tussen 24.00 en 
1.00 is er ontheffing 

• In ieder geval het zware vuurwerk verbieden en zwaarder straffen bij overtreding 

• Indien er een algeheel verbod komt op afsteken van vuurwerk is afsteekdtijden beperken 
overbodig. Komt er geen vuurwerkverbod, afsteektijden beperken tussen 23.45 en 2.00 uur. 

• Kan er maar 3 aanvinken. Veilig siervuurwerk en weg met die gevaarlijke "bommen". 

• Kan maar 3 voorkeuren aangeven! 
4: publieks voorwerk show 
5: afsteektijden sterk beperken 

• Lang niet iedereen is in de gelegenheid een vuurwerkshow (mogelijk aan de Maas) te bezoeken. 
Wanneer je op enkele plekken een show laat plaatsvinden, hoeven mensen niet zo ver van huis. 

• Misschien dat zoiets bewerkstelligt dat er minder vuurwerk gekocht zal worden, maar betwijfel 
het ook.. 

• Moeilijk om na nummer 1 te graderen; maar centraal vuurwerk is de oplossing naast de rest van 
mijn punten 

• Nadeel is verkrijgbaarheid van vuurwerk over de grens. 

• Op een of meer plekken een lasershow, zonder knallen, misschien alleen wat muziek. 

• Verbieden en op een plaats per dorp /stadsdeel een centale vuurpijlenafsteekmogelijkheid 
creeeren 

• Volgorde mag anders. 

• Vuurwerkshow niet op een centrale plek in de gemeente, mensen van Margraten zullen niet 
naar Eijsden komen en ook niet andersom. Maar in de kernen van de verschillende 
deelgemeentes binnen Eijsden-Margraten. 

• Weert heeft een rustige Jaarwisseling gehad ( woorden burgemeester tijdens de 
NIeuwjaarsreceptie)  We laten ons nu meeslepen door de chaos in de grote steden/randstad . 
Als er hier geen /nauwelijks problemen zijn , ga de goedbedoelende vuurwerkafsteker straffen 
voor de chaos van het gajes in de randstad. 

• Zeer strenge straffen op hinderen van hulpdiensten ! 

• Zonder handhaving stelt geen enkel verbod iets voor en vuurwerkvrije zones ook niet 
consumentenvuurwerk moet wat mij betreft in ieder geval geen knalvuurwerk zijn 
vuurwerkshow alleen in Margraten en Eijsden is geen optie voor alle andere inwoners; waarom 
niet ook in andere dorpen? 
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7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze 
gemeente? 
 

Toelichting 
Zeer 
positief 

• Als er landelijk niets wordt geregeld. 

• Ben voor algeheel verbad 

• Ben voor een vuurwerkafsteekverbod. Dan heeft een vuurwerkverkoop zone geen 
zin. 

• Beter nog algeheel verbod consumentenvuurwerk maar dat is pragmatisch niet te 
handhaven helaas 

• Dan moet er wel handhavende ondersteuning zijn. Anders alleen maar burenruzies 

• Dan wel een centraal vuurwerk 

• Dat moet gelden voor de hele gemeente. Niet alleen in Valkenburg zelf. 

• De hele gemeente moet een vuurwerkvrije zone zijn, algeheel verbod 

• Des ondanks is er flink overlast geweest 

• Dit is een begin van algeheel verbod 

• Echter ben ik meer voor een algeheel verbod. 

• Er wordt niet gehandhaafd, dus op dit moment zinloos 

• Geen vrije zone stoppen met vuurwerk 

• Geen vuurwerk 

• Hele gemeente vuurwerkvrij 

• Ik ben voor centrale   vuurwerkshow 

• Ik heb avonddienst gehad rond oosterbeemd zorg thuis met oud en nieuw,weinig 
last gehad geweldig,!! 

• Ik vind dit nog niet ver genoeg gaan. want nu doe je het bijv specifiek voor een 
dierenparkje maar elders lopen ook dieren en mensen. 

• Maak van die zone de gehele gemeente 

• Maar doordat er niet gehandhaafd wordt, heeft dit geen zin. 

• Maar heeft blijkbaar niet gewerkt toch wordt er vuurwerk in de buurt afgestoken. 
Een groter gebied een verbod opleggen is veel beter. 

• Maar het geluid is overal. Er wordt in het bos of 3 straaten afgestoken en je hoort 
dat heel goed dus voor een hond die hoort het toch en dat is het probleem 

• Mits er geen algeheel vuurwerkverbod komt of een verbod op knalvuurwerk en 
vuurpijlen wordt ingesteld ben ik zeer positief. 

• Mits gehandhaafd wordt 

• Mits het gehandhaafd wordt. Liever heb ik algeheel verbod. 

• Moet gehele vuurwerkvrije zone zijn 

• Ook in de stilte/buitengebieden is het verboden. De jongeren die er wonen steken 
vuurwerk af evenals de gasten in de groepsaccommodaties. 

• Sta er alleen positief tegenover als er geen algeheel vuurwerkverbod komt 

• Vergenoeg weg buiten de bebouwde kom. 

• Volledig vuurwerkvrij maken 

• Vooral op plaatsen waar dieren in de wei staan hoort vuurwerkvrije te zijn. Op leuk 
en zou ik bijvoorbeeld t skate veldje als vuurwerkzone tussen 18.00 en 20.00. De 
rest knal vrij. Zodat tussen 21.00 en 23.00 alle honden uitgelaten kunnen worden 
zonder knallen 

• Voorkeur heeft algemeen vuurwerkverbod, dus gehele gemeente vuurwerkvrij 
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• Vuurwerkvrije zones uitbreiden, verplaatsen naar enkele aangewezen plaatsen aan 
de rand van de bebouwde kom. Niet meer in het dorp. 

• Werkt alleen als het goed te handhaven is 

• Ze wel uitbreiden 

• Ze worden niet gehandhaafd 

• Zeer positief maar dan wel direct voor heel Nederland. 
 

Positief • Alleen op plaatsen  waar de meerderheid van de bevolking geen vuurwerk wil 

• Alles vuurwerkvrij met uitzondering van afsteekzones 

• Bij dit soort locaties zeker 

• Compleet verbieden en ook het bezit strafbaar stellen is beter en ook beter te 
handhaven. 

• Dan moet er wel meer handhaving komen 

• Echter is het zo dat Iedereen in de buurt  het ermee eens moet zijn, anders werkt 
het niet 

• Geen vuurwerk meer 

• Helaas werkt het niet. Ook bij het verzorgingshuis ( Appelgaard) en winkels werd er 
volop vuurwerk en knallers die soms op een bom leken en mijn ramen en voordeur 
rammelde afgestoken. En geen BOA gezien. 

• Houden ze zich toch niet aan , heb ik afgelopen oud en nieuw ervaren 

• Ik sta hier uitsluitend positief tegenover als mijn woonhuis in een vuurwerkvrije 
zone staat. 

• Is dat haalbaar, hoe bepaal je zoiets? 

• Mits hier ook gehandhaafd wordt. 

• Rond verzorgingshuizen en lokaties met huisdieren zou een vuurwerkvrije zone 
moeten zijn. 

• Voor een veiliger gevoel vooral. Er zijn te veel jongeren die met vuurwerk over 
straat lopen. Hierbij zou de leeftijd naar 25 jaar moeten om vuurwerk in de 
openbare ruimte bij je te mogen hebben. Daaronder alleen onder toezicht van een 
volwassene. 

• Wel handhaven!! 

• Zoals met alles... Handhaving 
 

Neutraal • Alleen als de gemeente het insteld. Niet mensen zelf bordjes op laten hangen. Dan 
krijgen ze ook nog ruzie in de buurt met de vuurwerk afstekers. 
En hele wijken vuurwerk vrij. Maar het heeft denk ik geen zin omdat er toch geen 
handhavers zijn hiervoor. 

• Als die oudere mensen aangeven er last van te hebbe, is dat prima 

• Beetje schijn- aanpak 

• De zones zijn een goede start, maar lastig te handhaven. 

• Gaat waarschijnlijk niet werken 

• Gewoon verbieden 

• Het is niet te handhaven. 

• Ik heb het idee dat als er niet genoeg gehandhaaft word het niet uit maakt. De 
vuurwerk overlast is in september al begonnen, meerdere malen melding gemaakt, 
de middelbare school bij ons tegenover meerdere malen gecontacteerd en het lijkt 
wel alsof er niks aan gedaan word. 

• Liever algeheel verbod 

• Tot op heden zijn dit slechts verzoeken en kunnen deze dus niet gehandhaafd 
worden. Zou wel goed zijn om de reden te vermelden, wat wellicht meer acceptatie 
brengt. 
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• Wie bepaald waar de grens komt van een vuurwerkvrije zone? En hoe wordt dit 
gehandhaaft. Beter is het om het afsteken van vuurwerk in de complete gemeente 
te verbieden en dat te handhaven. Dat is een duidelijke regel. 

• Zonder handhaving door politie werken vuurwerkvrije zones niet. 

• Zone was mij niet bekend. Mogelijk omdat het Stramproy betreft. 
 

Negatief • Algeheel verbod consumenten 

• Bij Crescendo is het gevraagd, maar de gemeente heeft het afgewezen. De 
bewoners van Crescendo hebben daarom een dringend verzoek gericht aan 
omwonenden om in de buurt van Crescendo geen vuurwerk af te steken. Hetzelfde 
is getracht door de bewoners van de Romertoren aan het Bastion. 
Op zich positief, maar niet te handhaven door de politie als het er veel zijn. Dus het 
heeft geen zin om dergelijke zones in te stellen. 

• Daar houden ze zich toch niet aan,en dan vooral de jeugd die knallen overal de hele 
dag 

• Dat is weer typisch polderen. Hier wel, hier niet. Da's toch niet bij te houden en te 
handhaven. 

• Direct goed doen vuurwerk verbod 

• Er is geen controle/ handhaving. 

• Er kan toch niet gehandhaafd worden 

• Er wonen veel meer dieren in Stramproy dan alleen in het dierenparkje, die er 
evenveel last van hebben. 

• Geen vuurwerk alleen op een centraal punt een vuurwerkshow 

• Heeft geen zin, dan vind de overlast elders plaats 

• Het afsteken van vuurwerk moet ver boden worden, gehandhaafd en zware boetes. 

• Het handhaven hiervan wordt bij veel gemeenten neergelegd bij de bewoners maar 
zonder bevoegdheid.  Dat komt dus neer op een vorm van vrijwillige medewerking.  
Ik zou het beter vinden om, als het dan toch moet, per wijk een plaats aan te wijzen 
waar vuurwerk mag worden afgestoken. Kleiner gebied dus betere handhaving en 
controle mogelijk. 

• Ik denk dat het geen zin heeft omdat het vuurwerk dan net verderop word 
afgestoken en het blijft lastig te handhaven. 

• Ik steek ieder jaar vuurwerk af. 
En ruim mijn afval van het vuurwerk zelf op. En doe het al heel erg lang... De 
mensen die nu klagen hebben geen traditie of weten niet dat geluk betekent voor 
het nieuwe komende jaar. 

• Is niet te handhaven. Gewoon stoppen. 

• Kunt niet alles gaan verbieden omdat men ergens last van heeft. Dan moet je 
zoveel wensen van de klagende bewoner gaan inwilligen en dat is niet te doen, dit 
is 1x per jaar, beter handhaven, veel vaker die politie per fiets laten rondrijden,  
jongeren aanspreken, op scholen voorlichten, maar er word alleen maar geklaagt 
en niks gedaan 

• Lastig te handhaven 

• Mensen wijken uit naar andere gebieden in de gemeente waar het afsteken wel is 
toegestaan. Daardoor daar nog meer overlast. 

• Overlast is maar van korte duur en plaatselijk  
veel belangrijker is; diegene aanpakken die het hele jaar door voor overlast zorgen 

• Overlast verplaatst naar andere gebieden. Handhaving is/wordt zeer moeilijk 

• Probleem met handhaving blijft bestaan. 

• Volgens mij levert dit een handhavings-probleem op. 



 
 
 

74 
 

• Vuurwerkzone vrij waarctoch wordt afgestoken. Misschien is het een optie om 
alleen bij gemeentehuizen te mogen afsteken en bij wethouders in de wijk waar nu 
vuurwerkvrije zones  zijn ingesteld. 

• Werkt niet 

• Werkt niet. niet te handhaven 
 

Zeer 
negatief 

• Afgelopen maar een aanmelding voor een vuurwerkvrije zone en verder houdt 
niemand zich zonder handhaving eraan. 

• Alles verbieden. 

• Als je zo'zone instelt moet je er ook op toezien. En wie zou dat moeten doen?? 

• Ben voor algeheel verbod op vuurwerk 

• Bij een algeheel verbod is deze maatregel overbodig 

• Daar is geen handhaving op mogelijk 

• De meeste mensen houden zich niet aan de afspraken hiervoor 

• Dit heeft geen enkele zin 

• Dit heeft weinig effect. 

• Dit was een.vrijwilige vuurwerkvrije zone dus geen handhaving. De vraag is 
misleidend omdat er de indruk.wordt gegeven dat het hier om een verplichte 
vuurwerkvrije zone gaat waar gecontroleerd wordt. 

• Geen vuurwerk dus. 

• Geen vuurwerkvrije zones maar verbieden voor particulieren, en dan uiteraard ook 
streng handhaven 

• Geluidsoverlast blijft toch 

• Heeft geen nut 

• Heel Weert vuurwerkverbod 

• Helemaal stoppen met vuurwerk 

• Helpt niks 

• Het wordt niet na geleefd 

• Ik liep juist in de vuurwerkvrije zones, helaas niets van gemerkt tijdens de 
anderhalve maand rondom nieuwjaar, misschien dat het met nieuwjaar wel rustig 
is geweest?????? 

• Kan me niet voorstellen dat het lawaai zich daardoor laat tegenhouden. 

• Kunt er geen politie bij zetten die dit in de gaten gaat houden. 

• Laat de mensen hun vrijheid 

• Moet algeheel verbod komen! 

• Niet nodig als de gevaarlijke soorten landelijk worden verboden 

• Niet te handhaven. Niets! 

• Te vrijblijvend, geen handhaving, geen animo. Risico burenruzies 

• Totaal nutteloos. Geluid van vuurwerk is van ver te horen. 

• Totale onzin. Dat lost niets op; alle harde knallen en ongelukken verplaatsen zich 
alleen maar. 

• Voorkeur gaat uit naar een algeheel verbod 

• Werkt niet is gebleken  ,borden worden weg gehaald 

• Wie houdt zich daaraan??? 

• Word vaak toch geen gehoor aan gegeven 

• Zones werken niet. niemand houdt er zich aan en gehandhaafd wordt er ook 
helemaal niet 
 

Weet 
niet 

• Algeheel vuurwerkverbod is de enige oplossing!!!! 

• Ben voor een algeheel verbod 
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• De hele gemeente Venlo vuurwerkvrij is het beste. 

• Geen vuurwerkvrije zones. Totaal verbod 

• Heb een hekel aan vuurwerk. Doet me aan oorlog denken 

• Heeft alleen zin indien er ook gehandhaafd wordt 

• Helemaal stoppen m.u.v. een centraal geregiseerde vuurwerkshow 

• Ik ben voor een algeheel verbod 

• Volgens mij werkt het niet. 

• Vuurwerk in hele gemeente verbieden. 

• Was niet in mijn wijk (2x) 

• Werkt niet 

• Wordt het dan ook goed gehandhaafd? 

• Zinloos 
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8 Zou u tijdens de volgende jaarwisseling weer vuurwerkvrije zones in onze 
gemeente willen? 
 

Toelichting 
Ja zeker • Algeheel verbod 

• Algeheel verbod op vuurwerk in heel Venlo 

• Alleen als er geen algeheel verbod komt 

• Allen op één centrale plek vuurwerk toestaan 

• Als t toch ergens moet dan ik zou plekken aanwijzen waar t WEL mag, 

• Ben voorstander van een algeheel verbod van consumenten vuurwerk. Indien dit 
niet mogelijk is graag meer vuurwerkvrije zones, zoals  in woonwijken. Wijs zones 
aan waar vuurwerkliefhebbers hun vuurwerk mogen afschieten. 

• Beter helemaal geen vuurwerk. Ook niet met kermis 

• Buiten de bebouwde kom. 

• De gehele bebouwde omgeving 

• De gehele gemeente Weert vuurwerkvrij 

• Elke maatregel tegen vuurwerk helpt; hoe weinig ook 

• En controle op de vuurwerkvrije zones. 

• En dan overal in de gemeente 

• En ook de buitengebieden vuurwerk vrij ivm de grote huisdieren 

• Geen vuurwerk 

• Geen vuurwerkvrije zones maar juist vuurwerkplaatsen waar het wel mag 

• Geheel vuurwerkvrij 

• Gehele gemeente. 

• Heel Venlo 

• Heel Venlo vuurwerkvrij 

• Hele gemeente 

• Hierover moet de hele buurt beslissen, maar dat krijgen we nooit klaar 

• Ik ben meer voor een algeheel verbod 

• Ik zou het eerder omdraaien. Wijs in iedere kern een plein aan waar het mag en 
daarbuiten mag het niet. 

• Indien een algeheel vuurwerk verbod niet wordt ingevoerd 

• Je kunt het ook omdraaien dus maak zones waarin het is toegestaan vuurwerk af te 
steken en daarbuiten niet. 

• Liefst een algeheel verbod. 

• Liefst heel de gemeente Venlo 

• Liever algeheel afsteekverbod. 

• Liever algeheel verbod 

• Liever helemaal geen vuurwerk (2x) 

• Maar dan wel door de gemeente regelt. Nu moest je zelf de hele straat mee krijgen 
en dat was niet haalbaar. 

• Maar liever geen vuurwerk 

• Maar liever nog een algeheel verbod 

• Maar mijn voorkeur gaat uit naar een algeheel of gedeeltelijk vuurwerk verbod. 

• Maar natuurlijk liever een algeheel vuurwerkverbod 

• Mits er gehandhaafd wordt, anders heeft het geen zin. 

• Ook in de dorpskernen dus 

• Op dezelfde plekken als voorheen wel ja. 
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• Overal,uitgezonderd de ruine.9 (Gemeente.) 

• Verbieden 

• Voor een gebied zo groit als de gemeente 

• Voorkeur blijft echter het verbod op consumentenvuurwerk. 

• Voorkeur naar een algeheel verbod 

• Wel niet alleen een verbod in een deel van het park Bloemendal maar het hele park 
moet vuurwerkvrij worden. 
Een deel is niet voldoende voor Zorgcentrum Langedael en de dieren in en bij de 
vijver. 

• Zie 7 

• Zie 7. 

• Zie hierboven waar 

• Zie toelichting vraag 7 

• Zie voorgaande vraag 
 

Misschien • Alleen als andere maatregelen nog niet ingevoerd zijn 

• Bepaalde buurten waar vanwege voorkomen van zwaar illegaal vuurwerk overlast 
wordt ervaren. 

• Kijk naar de noodzaak/behoefte in div. gebieden 

• Levert dit aantoonbaar iets op? Hoe wordt dit gemeten/gecontroleerd? 

• Misschien bij verpleeg en ziekenhuis, hoewel dat met een knalwerk verbod Al 
opgelost zou zijn. 

• Op plekken waar veel ouderen of zieken mensen wonen die dit niets vinden 

• Wordt niet gehandhaafd in Weert dus bespaar je de moeite... 

• Zie 7 

• Zie toelichting bij vraag 7 

• Zolang het maar niet in het centrum komt 
 

Liever 
niet 

• "Helemaal niet" is mijn antwoord 

• Algeheel  
Verbod consumenten vuurwerk 

• Algeheel vuurwerkverbod werkt beter en is beter te handhaven 

• Algeheel vuurwerverbod 

• Alle vuurwerk verbieden, is allemaal slecht voor milieu 

• Alleen algeheel verbod werkt! 

• Als een verbod mijn voorkeur heeft is een vuurwerkvrije zone niet nodig. 

• Als er op een centrale plaats siervuurwerk afgestoken wordt en er voor de rest een 
verbod is heb ik ook geen vuurwerkvrije zones nodig. 

• ALs je voor algeheel verbod bent, kun je ook niet vuurwerkvrije zones willen 

• Ben voor een verbod voor het fsteken van vuurwerk. 

• Dan loopt het toch uit de hand 

• De hele stad één  lijn. Dat is ook voor de handhaving duidelijk. 

• Dit voelt als een inperking van de vrijheden 

• Dit werkt niet 

• Er zou een algeheel verbod op vuurwerk moeten zijn. 

• Geen vuurwerk meer, dan heb je die zones niet nodig 

• Geheel vuurwerk vrij 

• Gewoon afschaffen en 1 vuurwerkshow per gemeente/kern 

• Gewoon geen vuurwerk meer 

• Ik zou graag heel Stramproy als vuurwerkvrije zone zien en niet één stukje. 
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• Liever algeheel verbod 

• Liever vuurwerkshow en verbod voor particulieren. 

• Niet 

• Niet zinvol 

• Reden reeds gegeven namelijk het is niet hanteerbaar en dus niet te handhaven. 

• Verbod op vuurwerk 

• Volgens mij helpt alleen een totaal verbod. 

• Vuurwerk hoort bij oud op nieuw wat is het volgende wat ze ons willen inperken? 

• Waarom ontbreekt nee? Vooringenomenheid van onderzoekers? 

• Wat heeft dit voor zin. Mensen/ dieren in andere gebieden hebben dan nog meer 
overlast. 

• Werkt niet 

• Zeker niet, gewoon verbieden. 

• Zie vorig reactie 

• Zie vorige vraag 
 

Weet niet • Algeheel vuurwerkverbod is de enige oplossing!!!! 

• Als er niet gehandhaafd word heeft alles geen zin 

• Ben voor een algeheel verbod 

• Bij algejeel verbod is dat niet nodig 

• Een centraal afsteekpunt, dan heb je geen zones nodig 

• Geluidsoverlast blijft 

• Heeft geen nut, men zal zich hier niet aan houden 

• Helemaal geen vuurwerk 

• Helemaal stoppen m.u.v. een centraal geregiseerde vuurwerkshow 

• Het afsteken van vuurwerk moet ver boden worden, gehandhaafd en zware 
boetes. 

• Ik heb er niks van meegekregen 

• Ik heb nooit overlast. 

• In onze buurt werd al weken voor oud en nieuw vuurwerk afgestoken. Zelfs toen 
werd er na melding niet gehandhaafd. Hoe wil de Gemeente dat dan nu wel gaan 
doen.  Ik heb daar geen vertrouwen in. We moeten voor een algeheel 
vuurwerkverbod gaan in heel Nederland. (2x) 

• Liever geheel vuurwerkvrij 

• Toelichting bij.7 

• Vuurwerk verbieden dan zijn deze zones en maatregelen geheel overbodig, 
bespaard een hoop organisatie en daarmee tevens de kosten. 

• Vuurwerk verbod en streng handhaven 

• Wat ik al eerder aangaf ,zou ik pleiten voor een algeheel verbod. 

• Werkt niet 

• Zie toelichting op vraag 7 

• Zie vraag 7 

• Zijn er mensen die geklaagd hebben dan? 
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8.1 Op welke plaats zou u graag een nieuwe vuurwerkvrije zone zien? 
 

Toelichting 
Op de 
huidige 
locatie 

• Bij de ouderen vind ik dat prima. 

• En tevens in het wandelpark achter zorgcentrum langedael en bij de vijver van 
de obelisk. 

• Liefst afgeheel verbod. Wel een vuurwerkshow. 

• Ook graag daar waar koeien en paarden zijn. 

• Overal waar vooral oudere mensen er last van hebben. 

• Zo veel mogelijk locaties. 
 

Op een 
nieuwe 
locatie: 

• Algeheel verbod 

• Als ik vuurwerk afsteek in mijn eigen tuin heeft vrijwel niemand er last van. Als 
ik fietsend over de maaseikerweg vuurwerk om me heen zie duidelijk wel 
overlast 

• De hele gemeente vuurwerkvrije zone.  
1 grote vuurwerkshow. 

• Een vuurwerkvrij gebied uitgezonderd een zone die vrijgesteld is. 

• Gebouw wordt regelmatig beschadigd door vuurpijlen 

• Geef wijk- en dorpsraden rol in stimuleren vuurwijkvrije zones samen met 
Gemeente en welzijnsorganisaties 

• Gehele stad 

• Hier kunnen ook sport klubs van profiteren door grond en mensen in te huren, 
meer dus door professionelen laten regelen 

• I.v.m. Brandgevaar historische gebouwen 

• Ik zou kiezen voor n vuurwerkafsteek zone op leuken bij t skate veldje, op 
graswinkel de hangplaats bij meertje etc. Dat iedere wijk n knalplaats heeft en 
de rest vuurwerkvrij 

• In parken waar ook andere dieren verblijven graag vuurwerkvrije zone. 

• Mijn moeder (89 jaar, woont in het centrum) durfde niet naar buiten. Al dagen 
voor oud op nieuw niet. 

• Op alle locaties! 

• Op meerdere locaties 

• Overal (3x) 

• Plan West in Stramproy. 

• Siervuurwerk is prima maar het knalvuurwerk en carbid is onverantwoord!! 
Daarbij het feit dat er prullenbakken worden opgeblazen met alle rommel als 
gevolg! 

• Wat mij betreft mag er zeker in een straal van minimaal 1 km. gezien vanaf mijn 
woonadres een vuurwekvrije zone komen. 

• Zogenaamde Tokkie buurten waar veel en verboden zwaar vuurwerk is. 
 

Weet niet • De huidige zijn ruim voldoende. Niet meer van maken, alleen nog maar 
moeilijker te handhaven. 

• Geen echte mening over. Omdat ik geen overlast ervaar. Echter centrum stad 
en centrums in dorpen lijken me goede locaties 

• Geen vuurwerk meer 
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• Hebben wij die dan    wist ik niet 
waar is dat bekend gemaakt 

• Heel Weert 

• Hele gemeente. 

• Het is niet te handhaven dus heeft het geen zin 

• Ik durf mijn eigen straat niet op te geven, uit angst voor 'wraak' van 
vuurwerktuig. 

• Liefst hele gemeente vuurwerkvrij. Zo niet dan tenminste centrum en alle 
kwetsbare locaties 

• Nergens meer toestaan. 

• Op geen enkele andere. 

• Overal verder in de gemeente/land........ 

• Zie antwoord op vraag 8.0 

• Zie voorkeur hierboven: Venlo vurwerkvrij 
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9 In hoeverre was voor u de grens van de vuurwerkvrije zone duidelijk? 
 

Toelichting 
Zeer 
duidelijk 

• Geen vuurwerk meer 
  

Duidelijk • Alleen in stramproij in weert nergens 

• Nu nog de handhaving. 

• Voor zover ik weet was er in Venlo maar 1 vuurwerkvrije zone, bij Crescendo. 
Dat mag veel meer. 
 

Neutraal • Die vuurwerk vrije zone had voor mij totaal geen zin. Ik woon niet in Venlo. 

• Niet gezocht 

• Wij steken geen vuurwerk af, maar dat wil niet zeggen dat iemand anders dat 
van ons niet zou mogen doen. Want ja, we kijken er wel graag naar. Het hoort bij 
oud en nieuw. Maar dus graag op aangewezen plaatsen. Daar kan iedereen die 
wil afsteken zich treffen en zo heeft de rest er geen overlast van. 
 

Onduidelijk • De grootte van de vuurwerkvrije zone was niet aangegeven, of ik heb dit gemist 
wel was duidelijk welke plekken er vuurwerkvrij waren. 

• Er hingen geplastificeerde A viertjes, hiervoor heeft toch niemand respect 

• Geen idee waar het vuurwerk vrij was in onze omgeving 

• Hoe toch op!!!! 

• Horen de aanleunwoningen, Schinkepoort, ook bij de vuurwerkvrije zone? 

• Ik weet maar van 1 wijk, heb er niets over gelezen noch gezien 

• Ik wist het niet dat er zo'n zone was 

• Ik wist niet eens dat er een vuurwerkvrije zone was. Informatie naar de mensen 
toe brengen is dan wel handig. Niet af laten hangen van wel of geen internet of 
een website. Mensen informeren. 

• Onbekend heb geen plaats gezien waarbij dit van toepassing was 

• Ook niet in verdiept 

• Veel mensen wisten niet eens dat het Raadhuisplein in Cadier en Keer 
vruurwerkvrije zone was; het stond ter plekke niet aangegeven 

• Was er echt niet zo mee bezig, laatste jaren weinig overlast gehad 

• Was er niet 
 

Zeer 
onduidelijk 

• Geen idee waar en of er überhaupt een vuurwerkvrije zone was! 

• Hier wist ik persoonlijk helemaal niets van af, betere bebording instellen dus. 

• Ik hoor nu voor het eerst dat er een vuurwerkvrije zone was. 

• Ik wist niet dat er een was aangewezen. 

• Ik wist niet eens dat ze er waren 

• Niet van toepassing 

• Niets over gehoord/gelezen 

• Staat niet vermeld in weekblad. Waarschijnlijk  enkel op digitale site van 
gemeente. Dat leest niet iedereen 

• Wist niet er hier een vuurwerkvrije zone was. 
 

Weet niet • Ben hier niet mee bezig geweest daar ik niet tijdens de jaarswisseling in Venlo 
aanwezig was 
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• Ben niet bekend met deze locatie 

• Geen interesse. 

• Ik denk dat een vuurwerk vrije zone in Venlo niet veel zin heeft voor mensen uit 
bijvoorbeeld Blerick 

• Ik heb mij hier niet verder in verdiept 

• Ik heb nergens een vuurwerkvrije zone gezien 

• Ik steek geen vuurwerk af, dus heb ik er niet op gelet. Bovendien kijk ik geen tv 
en heb ik geen krant. 

• Ik was niet op de hoogte van het bestaan van een vuurwerkvrije zone. 

• Ik wist niet eens dat hier een vuurwerkvrije zone was 

• In dorp was geen vuurwerkvrije zone 

• In onze wijk was dit niet van toepassing 

• Niet opgevallen of gezien 

• Niet van toepassing 

• Omdat de bewoners van een buurt het zelf allemaal eens moeten worden 
gebeurt het dus veel te weinig dat het ingesteld wordt. 

• Vraag heeft geen betrekking op mij 

• Was niet in Nederland 

• We hadden niet te maken met de zone 

• Woon in Noord,heb niets met Zuid 

• Zie toelichting 7 

• Zie toelichting vraag 8 
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10 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 
• Afschaffen dat vuurwerk! Die zones zijn ook slecht voor het milieu 

• Algeheel vuurwerk verbod 

• Ben voor algeheel verbod 

• Bij gemeente vuurwerk is dit niet nodig. 

• Borden zijn zichtbaar als je een zone in gaat.  Alle andere manieren zijn onvoldoende omdat je 
niemand kunt dwingen de sociale media te gebruiken of de krant te lezen. 

• De meeste oudere mensen zijn niet met internet of sociale media bezig. 

• Dit hoeft niet, het werkt niet. 

• Duidelijk aangeven waar wel en niet mag 

• Eijsden - Margraten is geen stad. 

• Helemaal stoppen m.u.v. een centraal geregiseerde vuurwerkshow 

• Hoezo stad?, plattegronden in de wijken zelf met met posters. 

• Ik ben tegen alle vuurwerk 

• Ik vindt deze vragenlijst onzinnig je wordt al een kant op geduwd . zwarte pieten hier wel en 
daar niet . vuurwerk hier wel en daar niet ,hier wel roken en daar niet  
hoe meer je de mens inperkt hoe harder de tegenreactie 

• Ik wil GEEN vuurwerkvrije zones, want die leveren niets op. 

• In de stad verbieden  en aan de maas doen en buitengrbieden wel  maar wel 23.30 tot 1.00 

• In onze wijk niet van toepassing 

• Is niet nodig , afschaffen van vuurwerk 

• Liever geen vuurwerk meer!!!! 

• Moet gewoon niet nodig zijn; nergens vuurwerk behalve op 1 aangewezen plek door gemeente; 
gezamenlijk vuurwerk 

• Niet van toepassing ontbreekt 

• Toelichting 7 

• Verwarrend. met centraal vuurwerk vervallen de zones. 

• Vragen zijn niet consistent. 

• Vuurwerk verbod sommige bewoners kunnen zich toch niet gedragen 

• Vuurwerkvrije zones en geen andere maatregelen gaan zeker niet werken. De meeste (illegale) 
vuurwerk afstekers houden zich nu ook niet aan de regels en zullen zich ook niets aantrekken 
van de vuurwerk vrije zones 

• Wat is dit nu!! Ik denk dat ik maar eens persoonlijke uitleg kom geven !!! 

• Zie toelichting op vraag 7 

• Zie toelichting vraag 8 

• Zie vraag 7 

• Zoals ik al eerder aangaf,vuurwerk verbieden. 
 

 



 
 
 

84 
 

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

Toelichting 
Ja • Aan de Maas bij kazerne terrein 

• Aan de Maas, dan is het voor de meeste mensen zichtbaar. 

• Alleen in combinatie met algeheel verbod in de rest van de gemeente 

• Als de gemeente een algeheel vuurwerkverbod instelt en alle burgers vraagt om (een 
deel van) het geld dat ze anders aan vuurwerk zouden besteden, nu beschikbaar te 
stellen voor die show, dat dat iets geweldigs kunnen worden. Eventueel op een drietal 
'centrale' plekken, zodat zoveel mogelijk mensen er plezier van kunnen hebben. 

• Als dit de enigste plek is waar vuurwerk afgestoken mag worden ben ik tegen 

• Als er een algeheel vuurwerkverbod komt wil ik dat wel, anders zou ik het zonde 
vinden van de belastingcent van de burger. 

• Belfeld, Tegelen, Venlo etc. Elke kern 

• Ben zelf tegen vuurwerk, maar gun het publiek een show. 

• Bij voorkeur op een aantal plekken/wijken in de stad 

• Dan is handhaving ook het makkelijkst. Maar een show in iedere gemeente behorend 
tot de stad. 
Dus in Arcen, in Velden, in Belfeld, in Tegelen, in Hout-Blerick en in Venlo. Bij deze 
laatste aan de Maas zodat Blerick mee kan genieten. 

• De kosten worden dan natuurlijk weer verhaald op de inwoners. 
Ook op degenen die geen vuurwerk wensen. Blijft een moeilijke zaak. 

• Dit is beter voor de hulp verlening en vernieling en handhaving, tevens brengt dit ook 
een saam horigheid met zich mee. 

• Dit kan het zelf afsteken afremmen 

• Dit mag, maar ik zou er niet heen gaan. 

• Doen ze met de Kermis ook. Maar dan wel een fatsoenlijke en niet 3 baby pijltjes. De 
show met Kermis is mooi en fatsoenlijk 

• Een in ieder dorp van de gemeente Venlo 

• Een plek per dorp c.q. stadsdeel waar siervuurwerk mag 

• En zoals ik al eerder aangaf, mogelijk op meerdere plaatsen (oosten, westen, zuiden, 
noorden). 

• Gelet het aantal kernen, zal een centrale voorwerkshow zich niet moeten beperken tot 
één kern. Daarvoor is Eijsden-Margraten té uitgestrekt. 

• Het brengt ook de mensen bij elkaar, want veel mensen zijn alleen met oud op nieuw 

• Iedereen is dan van de overlast af, en gezamenlijk genieten zal ongetwijfeld de 
saamhorigheid/bevorderen 

• Ik herinner me dat dit in Heerlen in de jaren vijftig nog was en daarvoor in mijn 
geboorteplaats Hengelo(O) 

• In alle wijken een show olv wijk-/dorpsraden 

• In combi met een totaal vuurwerk verbod. 

• Is dan een gecontroleerde omgeving met professionals voor het opvoeren van de show 
dus veel veiliger.  Hoeft het jaar daarna in ieder geval de zorgpremie niet te worden 
verhoogd. 

• Ja dat kan maar het hoeft niet van mij 

• Ja, maar wel op meerdere centrale plaatsen in alle stadsdelen en dorpen 

• Ja, mits er een totaal vuurwerkverbod komt 
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• Kosten wegen ruimschoots op tegen, schade, vernieling, kosten hulpverlening 

• Lijkt me  leuk 

• Lijkt me heel gezellig en leuk om daar bekenden te treffen. Gluhwein chocomel en 
wafels erbij, leuk! 

• Maar alleen in geval van vuurwerk verbod. 

• Maar dan wel in combinatie met een algeheel vuurwerkverbod 

• Maar de gemeente  heeft geen geld voor zo iets 

• Maar naast de vrijheid van eigen vuurwerk 

• Maar ook voor de dorpskernen of op een plek (hoogte) dat de dorpen kunnen mee 
genieten en niet naar Valkenburg moeten (zij betalen ook mee). en Valeknburg kern 
krijgt er weer een evenement bij. 

• Mij lijkt de haven bij de Maasboulevard een hele mooie plek voor zo'n spektakel 

• Mits dit wel op meerdere plekken in de gemeente gebeurt, niet alleen in Eijsden of 
Margraten 

• Mits ook de kerkdorpen daar lol van hebben..... 

• Mss nog gezellig ook 

• Niet een per stad,maar een per wijk. 

• Nu worden er miljarden besteed aan vuurwerk. Van mij mag er voor i.p.v. een 
belasting komen voor centraal vuurwerk. Daar wil ik als niet afsteker wel aan 
meebetalen. 

• Om 0.00 u steekt gemeente vuurwerk af op 1 centrale plek 

• Op meerdere plaatsen, of verwacht men dat mensen uit Arcen en Belfeld de auto 
pakken om in Venlo te komen kijken? Dat doet niemand natuurlijk  en dan wordt het 
veel te duur. 

• Per dorp of cluster 

• Venlo is een nogal uitgestrekte gemeente, mijn voorkeur zou uitgaan dat er op 
meerdere plaatsen in de stad een show gehouden wordt, die voor het publiek te voet 
bereikbaar is. 

• Voor mij persoonlijk hoeft dat niet, maar dan kunnen mensen die vóór vuurwerk zijn 
daarvan genieten. 

• Vuurwerk hoort bij oud- en Nieuwjaar. 
Zoals met de afsluiting van de jaarlijkse kermis is echt perfect geregeld. 
Maar dan moet je natuurlijk wel ook iets doen in de kerkdorpen !!! 

• Vuurwerk professionals ontwerpen zo'n show, inclusief licht- en geluidseffecten, 
vooraf. Kan in meerdere gemeenten tegelijk worden gedaan. In Venlo: aan de Maas 
ergens. 

• Wellicht richten op wijken/buurten. Dus meerdere centrale shows 

• Zie vorige vragen. 

• Zoals op de laatste kermisdag 

• Zou 'n optie zijn maar liever geen vuurwerk. 

• Zou vooral een extraatje zijn. Voor vuurwerkliefhebbers echter is dat het doel niet. 
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Nee • Aangezien Valkenburg wordt omringt door bos en heuvels is het moeilijk om een 
centrale vuurwerk show voor iedereen in de gemeente zichtbaar te maken, ook vieren 
de meeste mensen oud en nieuw als groepen bij mensen thuis en niet in het centrum 
van Valkenburg. Ook zal de het vaak mistig zijn waardoor het zicht ook beperkt is. Dan 
kan maar een beperkte groep ervan genieten, en vin ik het een verkwisting van het 
gemeente budget. 

• Al die mense die thuis al aan de alcohol hebben gezeten moeten dan de straat weer 
op, hoe veilig is dat...……….Niet veilig, veel mensen op de been, mer kans op 
ongelukken vechtpartijen enzv 

• Algeheel verbod 

• Als het gebeurt dan wel onder streng toezicht 

• Centrum een mooi vuurwerk en niet teveel lawaai 

• Daar pak je de overlast niet mee weg. Ik wil ook niet om 12 uur ergens heen moeten 
gaan om met wildvreemden vuurwerk te gaan kijken. Verder moeten mensen er 
misschien heen rijden die al wat gedronken hebben. Dit lost het probleem niet op. Je 
bestraft hier iedereen mee die fatsoenlijk om 12 uur zijn vuurwerk afsteekt. 

• Dat is lang niet zo leuk als in je eigen straat samen naar vuurwerk kijken. 

• De gemeente eijsden-margraten lijkt me hiervoor te uitgestrekt 

• De gemeente moet handhaven geen evenementen organiseren 

• De grote hoeveelheid geld wat zoeits kost kan beter naar handhaving en 
opruimwerkzaamheden gaan rond de jaarwisseling. 

• Die hebben we met de kermis al. als je dat gaat doen dan moet iedereen zich om 12 
uur oppakken om daar heen te gaan. En dat met al die drank op?! en so wie so niet. 

• Dit gaat de  onherroepelijk fout 

• Dit hoeft voor mij niet maar kan voor bepaalde groepen misschien wel ik vind het zelf 
afsteken van siervuurwerk leuk en net zo mooi 

• Dit is geen algemeen volksfeest 

• Dit komt de gezelligheid die je hebt als je bij iemand thuis zit niet ten goede. Je kunt de 
vuurwerk show niet vanuit de hele stad zien en moet je dus gaan verplaatsen als je de 
show wilt zien. Het categorie 1 vuurwerk welke ook knalt blijft toch voor overlast 
zorgen aangezien je dat het hele jaar door mag afsteken. 

• Dit wordt dan toch weer in Venlo Stad dus weer niet in de rand gemeenten . 

• Een grote menigte tijdens zo'n gelegenheid  (laat tijdstip / alcohol / verkeer) is niet 
verstandig. 

• Elke vorm van vuurwerk veroorzaakt fijnstof, en zware metalen in de lucht, naast 
laawaai 

• Er zijn toch altijd particulieren die vuurwerk af willen steken 

• Gaan geen mensen heen te ver weg  .kost teveel geld. 

• Geeft weer een grote concentratie van publiek , met dus meer risico van 
irritatie/onlusten 

• Geen vuurwerk 

• Geld kan nuttiger besteed worden 

• Handhaving van een vuurwerk verbod of zones is moeilijk,,personeel,, 

• Hebben met weerterkermis al die een show van sierwerk of dan niet in dan maar met 
oudjaar 

• Hebben ze geen geld voor 

• Helemaal geen vuurwerk, is het streven ! 

• Het geld kan beter besteed worden 

• Het is leuk, maar niet handig voor alle inwoners om er naartoe te gaan, dus niet in 
plaats van. Mensen die gedronken hebben en ergens blijven slapen of mensen met 
kleine kinderen.... 
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• Het is zeer onwaarschijnlijk dat Inwoners uit de stadsdelen naar een centrale plek 
zullen gaan om vuurwerk te kijken. 

• Hoeft niet. Als er een landelijk verbod komt op knal- en siervuurwerk neemt dat het 
grootste deel van de overlast weg. Afsteektijden beperken tot tussen 23:00 en 1:00 uur 
doet dan de rest. Mits het goed gehandhaafd wordt. 

• Ik ga echt niet mijn huis uit om tig kilometer verder naar een show te kijken. 

• Ik ga niet midden in de nacht ergens naar toe rijden met kinderen. Dan moet er een 
Bob zijn. Er is dan kans op parkeerpirikelen. Lijkt me ook een heel geregel voor de 
hulpdiensten. 

• In onze gemeente is geen centrale plek aan te wijzen vanwege de uitgestrektheid. 

• Is duur en niet voor iedereen. 

• Is erg duur en er zullen naar mijn mening weinig mensen zin hebben om naar dat 
centrale punt toe te gaan 

• Is geen geld voor. Zijn urgentere gevallen waar het geld harder voor nodig is 

• Lasershow 

• Liever helemaal geen vuurwerk meer. 

• Mensen mogen hun eigen vuurwerk afschieten 

• Nergens voor nodig. Geen vuurwerk meer 

• Niet iedereen kan hiervan genieten en zien. Misschien per wijk een vuurwerkshow. 

• Omdat ik daar geen cent aan uit wil geven en dat de Gemeente via de ontvangen 
belastingen vuurwerk koopt is tegen alle principes.Daarbij sluit je ook heel veel 
mensen uit, die van het vuurwerk kunnen genieten. 
Wij zijn altijd thuis op oudjaar avond ivm de herten. wij kunnen dus niet gaan kijken 
naar het vuurwerk. Daarbij is het ook heel onveilig, daar er veel toeschouwers komen 
die gedronken hebben, waardoor je sneller escalaties krijgt. Laat het gewoon zoals het 
is., 

• Onze gemeente is te groot. Je zou dan per kern iets moeten organiseren. 

• Ook dit is slecht voor milieu 

• Splitsing van Venlo door de Maas maakt e.e.n. nauwelijks uitvoerbaar. 

• Veel mensen hebben geen zin om met de vrienden/familie naar buiten te gaan (verder 
dan de eigen voordeur). 
Het os gezellig ok samen met de buren vuurwerk af te steken! 

• Veel mensen met huisdieren die gebonden zijn aan hun straat. En meer risico op 
inbraak bij woningen. 

• Vind niet dat overheidsgeld hiervoor ingezet moet worden 

• Voor mij hoeft het niet, maar als we zo naar een consumentenverbod toekunnen 
prima 

• Waarom moet de gemeenschap (dus de belastingbetalers) het vuurwerk met oud op 
nieuw gaan betalen? Laat ieder zijn eigen vuurwerk afsteken en ook betalen. En ga 
vervolgens als gemeente en politie eens adequaat handhaven en indien nodig straffen! 

• Weggegooid geld. 

• Wel in bijv. De gemeente Maastricht 

• Zie ik thuis niks van en ik wil thuis zijn voor de huisdieren 
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Weet 
niet 

• Afgelopen jaren is het in onze buurt altijd zo geweest dat direct na 12 uur iedereen 
naar buiten komt elkaar een goed nieuwjaar toewenst en er vervolgens durende 20 à 
30 minuten wat vuurwerk wordt afgestoken. (Grondvuurwerk en wat vuurpijlen) 
vervolgens gaat men weer, na de rommel te hebben opgeruimd, naar binnen of bij 
iemand op de borrel. Ik heb gezien, mijn leeftijd (dan 80) geen zin om reeds om 23.30 
uur naar de Maas te fietsen, wellicht al niet meer nuchter, om daar in de kou staan te 
wachten tot het vuurwerk wordt afgestoken en helemaal verkleumd naar huis te 
fietsen. Afgelopen jaren is het niet zo koud geweest, maar als straks de stikstof en CO2 
uit de lucht is en wij weer echte  winters krijgen, is het weer andere koek. 

• Alleen bij een algeheel verbod op afsteken en in bezit hebben.   Wie gaat het 
gemeente vuurwerk betalen? 

• Als dit de enige oplossing is, liever een lasershow 

• Als je een vuurwerkverbod instelt dan is een show een must om geen ellende te 
krijgen. 

• Beter om in iedere kern een centrale locatie aan te wijzen en dit aan de inwoners zelf 
te laten. 

• Bij vuurwerk verbod heb ik zoiets van ja. Ik snap dat er mensen vuurwerk misschien 
missen en op deze manier veroorzaak je geen overlast meer in de wijken. 

• Dat hangt af van de kosten. Er wordt immers al voldoende consumentenvuurwerk 
afgestoken. 

• Degene die wil afsteken mag voor de kosten opdraaien. Ik geef er geen geld aan uit. 
Nooit gedaan en ook niet van plan. Maar als er een centrale vuurwerkshow 
georganiseerd gaat worden, dan zullen alle burgers eraan mee moeten betalen. Daar 
voel ik niks voor. 

• Dit kan als extra worden gedaan de mensen die zelf willen afsteken moet je hier niet in 
te kort komen 

• Dit wordt dan natuurlijk in Venlo gedaan, hoe zit het dan in de stadsdelen 

• Gemeente bestaat uit veel kernen. Dan zou er al in iedere kern een show moeten zijn 

• Heb ik al gezegd!! 

• Het zou mooi zijn voor mensen om naar te kijken. Maar het vervangt niet het eigen 
vuurwerk. De meeste mensen drinken een glaasje en kunnen dan niet met de auto 
naar de vuurwerkshow komen 

• Indien dit voor elke kern geld wel! Een centrale vuurwerkshow die alleen in Valkenburg 
centrum plaats vindt heeft geen nut. Mensen trekken niet tijdens oud en nieuw 
speciaal naar valkenburg. Wel in eigen kern is een oplossing! 

• Is te duur. Venlo heeft voor dit soort dingen geen middelen. 

• Kost extra geld. En onze gemeente is al krap bij kas. 

• Mits er voldoende geld naar andere belangrijke projecten gaat!!! bv 
armoedebestrijding en woonruimtes voor ouderen 

• Nog voor nog tegen. Voorwaarde is wel dat het co2 gecompenseerd moet worden. 
Klimaatneutraal en geen schade onrust teweeg brengt voor de natuur/dieren/vogels. 

• Op zich wel leuk als extra 
Je zou een jaar kunnen proberen 

• Voor mij persoonlijk hoeft dat niet maar snap dat anderen dat wel zouden waarderen 

• Vuurwerk blijft belastend voor de omgeving en dus ook voor de natuur. Daarnaast 
hebben veel mensen er plezier van. 
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12 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk? 
 

Toelichting 
Zelf vuurwerk 
afsteken, gewoon 
in je eigen straat 

• Alleen nog siervuurwerk. 

• Gemeente heeft geen geld voor shows 

• Juist in je eigen straat!! Waarom zou je dat ergens anders gaan doen, waar 
je niks te zoeken hebt? 

• Met verstand is er niets aan de hand 

• Vind het prima als mensen gewoon in de straat iets afsteken. Rommel 
naderhand opruimen ik echter wel zo netjes. Afgelopen jaren liggen dozen 
en rode papiertjes er dagen nadien nog 
 

Het instellen van 
een of meerdere 
vuurwerkvrije 
zones 

• Een verbod op knalvuurwerk,  het zijn tegenwoordig bommen en geen 
rotjes meer 

• Volledig verbieden door geen verkoop van vuurwerk is niet haalbaar 
wegens verkrijgbaarheid in het buitenland. Er moet strenger worden 
gecontroleerd en gestraft op illegaal vuurwerk. 

• Zie voorgaande antwoorden 
 

Speciale 
vuurwerkzones 
binnen de 
gemeente waar je 
wel mag afsteken, 
verder niet 

• Maar dan wel een beperking in het aantal zones. Maximaal één per 
dorpskern of stadswijk. 

• Parken en plantsoenen niet in de bewoonde wereld in de straten 
 

 
  

Eén grote centrale 
vuurwerkshow in 
de dorpskern waar 
ik woon 

• 1 centrale vuurwerkshow (Door gemeente georganiseerd) en verder een 
algeheel vuurwerkverbod. 

• Alleen indien dit goed en veilig georganiseerd kan worden. Anders niet. 

• Als het moet dan door gemeente op een plaats . Zowel in een jaar in 
Eisden, jaar er na in Margraten. 

• Het voordeel van één show is dat er niet urenlang geknal is, maar slechts 
hooguit een halfuur. 

• Ik denk dat mensen toch graag zelf iets afsteken, maar maak dan 
vuurwerkplekken ipv vuurwerk vrije zones. 

• Maar dan wel zonder oorlog!!! 

• Meer reclames wat er kan gebeuren met vuurwerk bijna geen gezien voor 
oudjaar jammer 

• Om toch het gevoel van de jaarwisseling te krijgen een mooie centrale 
vuurwerkshow en dan kan iedereen zelf bepalen of hij/zij dit wil zien 

• Wellicht niet de dorpskern, maar juist een beetje erbuiten. Er is plek 
genoeg waar mensen en huisdieren minder overlast zullen ervaren. 
 

Helemaal geen 
vuurwerk 

• Een gecombineerde drone/laser show zou meer van deze tijd zijn. 

• Elkaar op straat ontmoeten 

• Het lijkt net een oorlogsgebied om 12 uur, ik zou het totaal niet missen. 

• Het organiseren van een vuurwerkshow is toch echt geen taak van de 
gemeente. Het moet niet gekker worden. 
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• Vroeger was vuurwerk leuk, tegenwoordig is het te zwaar vuurwerk, en 
worden hulpdiensten ermee bekogeld en lastig gevallen. 
 

Anders, namelijk: • Een event dat mensen samenbrengt. Afsteken vanaf de ruïne zodat het 
vanuit hele centrum en omstreken te zien is. 

• Milieu vriendelijk en veilig alternatief; centrale laser show of show met 
verlichte Drones 

• Nu ophouden!!!! 
 

 

 

 


