Publieke raadpleging onder de inwoners van Hoogeveen
over vuurwerk
22 november 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Steekt u zelf vuurwerk af?" antwoordt 78% van de respondenten: "Nee". 17% van de
respondenten antwoordt met: “Ja”.
Aan de hand van vraag "2 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij
vuurwerk?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Traditie (58%)
2. Leuk om naar te kijken (51%)
3. Gevaar / ongelukken (48%)
Op stelling 3 'In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen' antwoordt in
totaal 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 26% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Aan de hand van vraag "3.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?"
komt de volgende top drie naar voren:
1. Rondom het ziekenhuis (64%)
2. Rondom verpleeg- en verzorgingstehuizen (63%)
3. In natuurgebieden (62%)

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHoogeveen, waarbij 349 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vuurwerk
Het nieuwe jaar staat alweer bijna voor de deur. De jaarwisseling gaat meestal gepaard met
veel vuurwerk.

1 Steekt u zelf vuurwerk af?

(n=345)
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Op vraag "1 Steekt u zelf vuurwerk af?" antwoordt 78% van de respondenten: "Nee". 17% van de
respondenten antwoordt met: “Ja”.

Toelichting
Ja

•
•

Alleen siervuurwerk
Vooral Carbid

Nee

•
•

Afschaffen is nergens voor nodig het geld kan beter anders besteed worden
De laatste jaren gewoon de hele straat en auto's onder de troep. Niet meer
verantwoord om de avond en tegen 12 nog gezellig buiten te lopen. Te gevaarlijk
vuurwerk, niet normaal meer.
Die leeftijd ben ik voorbij
Gevaarlijk en slecht voor portemonnee en lucht
Ik wil niet meedoen aan die luchtvervuiling. Ook vind ik het zielig voor de dieren die
er bang van worden.
Ik zelf niet. Maar mijn dochter vind het wel leuk om nog af te steken. En eigenlijk
doet mijn man het ook maar alleen omdat het anders ook zo saai voor onze dochter
is.
Persoonlijk niet, wel in mijn gezin
Schrik altijd van het andere vuurwerk en daardoor gaat mijn lont verkeerd aan , nu
ik ouder word kom ik ook tot de conclusie dat ik mijn geld niet verbrand. ook
hebben mijn huisdieren er last van.

•
•
•
•
•
•
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Weet ik
(nog)
niet

•

Vuurwerk vinden wij zelf weggegooid geld, en het maakt de jaarwisseling voor ons
er totaal niet anders van. Het is traditie en wij gunnen iedereen hun vuurwerk, maar
voor ons hoeft al dat luide geknal niet ( ook denkend aan de vele huisdieren die
enorm veel last ondervinden van het geknal ). Het word ook nieuw jaar zonder al
dat vuurwerk, en het is nog beter voor het milieu ook. En het voorkomt veel ellende
met letselschade en ernstige branden.

•

Ikzelf meestal niet, maar partner en overig bezoek wel.
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2 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het
beste bij vuurwerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=344)
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Andere omschrijving

Milieuschade / vuurwerkafval

Schade (aan bijv. openbare
ruimte)

Geluidsoverlast / knallen

Gevaar / ongelukken

Angst bij mensen en dieren

Leuk om naar te kijken

Leuk om af te steken

Vreugde / opwinding

Gezelligheid / samenkomen

Traditie

0%

Aan de hand van vraag "2 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij
vuurwerk?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Traditie (58%)
2. Leuk om naar te kijken (51%)
3. Gevaar / ongelukken (48%)

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

Afschaffen
Alleen siervuurwerk
Als dit zo doorgaat, wordt het een groot drama, ipv feest.
CO2 afweging.
Doods angst bij dieren
Geldverspilling
Gewoon zo laten vreselijk gezellig elk jaar weer
Goed mee om gaan
Handhaving
Het Hele jaar door blijft men vuurwerk afsteken. Daar heb ik meer last van
Het is echt niet meer van deze tijd om met al die milieuproblemen voor zoveel extra ellende te
zorgen
Het vuurwerk is doorgeslagen! Teveel knallen en dan ook nog veel te hard.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Ik vind vuurwerk mooi. Ik heb er fijn herrinering aan. Ik vind ook dat vuurwerk vervelend is
voor anderen mensen en dieren. Als de trade niet meer Zou zijn, zie ik daar veel voor deel
mee. Ik van mijn hond en ik Vind het vreselijk Als ze bang word voor vuurwerk. Maar ergens
vind ik vuurwerk mooi. En sta ik in tweestrijd. Dit gaat ook om het vuurwerk afsteken het hele
jaar. Dit jaar is het Als vanaf januari tot aan deze laatste maanden van 2019 even erg als op die
ene dag dat we het af schieten. 1 dag in het jaar twee uur vuurwerk afschieten is genoeg.
Maar daar blijft het niet bij. Het nu Als zo ver dat bijna iedere dag word afgesproken. Daar heb
wel last van mijn hond ook. Ik vind vuurwerk zonder knallen ook mooi. Ik heb zelf
phonophobia dus ik kan er niet tegen. Ik steek ook meestal zacht vuurwerk af dat hier in de
buurt word verkocht. Ik koop niet meer Dan 50 euro in. Voor is het symbolism om Als het
slecht uit het jaar weg te schieten. Ik sta in neutral maar ook niet. Snap je ik zal niet de enige
zijn. Ik zeg wel dat ik het ook niet heel erg vind Als vuurwerk er niet meer zal zijn. We kunnen
er wel aan wennen
Luchtwegproblemen
Neem je verantwoordelijkheid bij het afsteken van het vuurwerk
Niet handhaven van overtreders die al weken van te voren gaan knallen.
Niet normaal meer, en niet meer toestaan!!
Veel huisdieren hebben angstige dagen
Zeer zware luchtveronyreiniging
Zonde van het geld

Toelichting
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Als het alleen op oudejaarsavond was dan was het acceptabel maar rond de Markt ,
Willemskade en Wilhelminastraat is het NU 13 november, al weken lang troef. Vaak ook
illegaal en zwaar vuurwerk. De politie ? nergens te zien.
Ben erg geschrokken dat de gemeente over gegaan is bij ons in de buurt de Weide om 200
litervaten uit te delen om daar vuur in te maken,meters hoge vlammen en er werd vuurwerk in
gegooid,applaus,en dat tussen de huizen in,levens gevaarlijk,waanzin,volgens de buurman die
brandweerman is en zelf van vuur houd was dit om de raddraaiers te gemoed te
komen,onbegrijpelijk,nog erger dan vuurwerk zelf,de vonken vlogen de buurt in,ben nog nooit
zo bang geweest met oud en nieuw.
Eén keer per jaar moet het toch mogelijk zijn vuurwerk af te steken? Zolang opzettelijke
vernielers maar flink aangepakt worden, ipv: foei, dat mag niet hoor. Zelf voor de schade op
laten draaien en ala minuut aan het opruimen zetten. Zo niet? In de cel voor langere tijd.
Het gebrek aan handhaving buiten de wettelijk toegestane afsteektijden is jammer, want de
onnodige overlast is best hinderlijk, elk jaar weer. Onze huisdieren hebben wekenlang angst.
wegkruipgedrag etc.
Het is eigenlijk dubbel. Ik vind het vuurwerk altijd spannend, ben toch altijd bang dat er wat
gebeurt. Je bent namelijk niet alleen afhankelijk van hoe je er zelf mee omgaat maar ook je
buurman. Maar aan de andere kant is het ook iets gezelligs.
Jammer dat de vroege knallers niet knalhard worden aangepakt. Zo geef je jongere kinderen
geen reden en goed voorbeeld om zich er aan te houden. En hun ouders die zeggen dat ze na
18.00 mogen afsteken zet je in hun hemd.
Men begint nu al zware vuurwerk aan te steken en vooral de illegale vuurwerk is
verschrikkelijk en toch ligt de verantwoordelijkheid bij ouders.
Mijn vinkjes zijn duidelijk genoeg
Ook heel veel extra overlast voor de hulpdiensten en de mensen die alle rommel van anderen
weer moeten opruimen. Dat kost ook heel veel tijd en energie van mensen en hun machines,
plus dat vaak hun eigen leven/veiligheid op het spel staat.
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•
•
•
•
•

•

Ophouden met particulier vuurwerk en alleen op enkele plaatsen in de gemeente. Dat gezeur
over traditie, dat was katknuppelen ook ooit...
Vind het net zo leuk om hout af te steken in een ton, voor ons hoeft dat vuurwerk niet
Vuurwerk hoeft voor mij niet het vliegt alle kanten op en wij zien niet waar het heen vliegt dus
Wanneer je Nieuwjaarsdag naar buiten wil, ervaar je de puinhoop die de dwazen achterlaten,
en wie ruimt op???
Zolang het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden niet gecontroleerd noch
bestraft wordt, is dit hele verhaal een papieren tijger. Velen zien het afsteek verbod graag
nageleefd in verband met overlast in woonwijken. Regel gewoon 1 centraal vuurwerkfestival
en handhaaf een overig verbod. Stel het vervoer van, het handelen in en de opslag en het
voorhanden hebben gewoon strafbaar.
Zou natuurlijk mooi zijn dat iedereen de volgende ochtend zijn eigen rotzooi opruimt
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Tegenwoordig hebben gemeentes de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije
zone aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar het ook binnen de wettelijk toegestane
afsteektijden (31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur) verboden is vuurwerk af te
steken. Buiten de wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden om vuurwerk af te
steken.

3 'In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden
aangewezen'

(n=344)

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 3 'In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen' antwoordt in
totaal 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 26% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 of 2 centrale vuurwerkshows zou beter zijn zijn voor alle inwoners maar dit wel
een moeilijk te realiseren iets zijn , mede vanuit de antwoorden van vraag 6
Alleen zinvol met strikte handhaving. Beter is landelijk verbod.
Dat ligt er aan hoe dat vorm word gegeven Stel de ene woonwijk wel en de
andere niet dan zou ik het er niet mee eens zijn Maar bijvoorbeeld alle
woonwijken niet maar op bepaalde open plekken in een wijk dan word het
anders
Gemeente moet zelf laten afsteken bv op parkeerterrein en de rest verbieden
Late we het omdraaien: liever een zone aanwijzen waar vuurwerk mag worden
afgestoken.
Liefst helemaal geen vuurwerk, maar een paar grotere vuurwerkshows
Maar dan ook mooi professioneel vuur werk en eventueel siervuurwerk. Alle
andere onverantwoorde vuurwerk afpakken en gelijk een paar dagen directe cel
straf daaraan verbinden...
Maar zorg dan wel voor HANDHAVING
Men moet eens kijken naar Engeland daar hebben zij een locatie buiten het
centrum
Mits er handhaving plaatsvindt.
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•

•
•

Mee eens

•
•
•
•
•
•
•

Neutraal

•
•
•
•

•
•

Mee
oneens

•
•
•
•
•

Niet alleen, maar voor carbid. Het is van de zotte dat er op de vroegere locatie
van de wendakker met carbid mag worden geschoten. Op korte afstand van
woningen. Het donderd de hele door je huis. Naast dat je er zelf niet goed van
wordt is het voor de huisdieren helemaal niet goed. Snap niet hoe hiervoor een
vergunning kan worden gegeven. Stoppen!!!
Nog beter zou een totaal verbod zijn. Evt enkele zones aanwijzen waar het wel
mag.
Vuurwerkvrije zones lost zeker wel een gedeelte van overlast op, maar is niet de
complete oplossing voor de overlast. Aparte veilige gebieden aanwijzen om daar
zelf gekocht vuurwerk af te mogen steken onder toezicht van de brandweer . Dat
zal veel overlast in de woonwijken wegnemen. En wat de mensen gekocht
hebben moeten ze dan ook allemaal afsteken en niet mee terug nemen naar huis
om daar te bewaren. Dit om erger of kleine vuurwerkrampen te voorkomen.
Controle hierop zou streng uitgevoerd moeten worden.
Denk aan wijk rond waar kwetsbare groepen wonen en rust verdienen onder
andere in de buurt van ziekenhuis/ hospice/ dierenasiel
En juist zones bepalen waar je wel vuurwerk mag afsteken, zoals op een plein of
bepaalde plek in het park; dan is de troep ook lokaal beter dan verbieden. Dan sta
je toe.
Heeft geen zin als je niet handhaaft.
Het zou goed wanneer gedurende het jaar wordt opgetreden tegen
vuurwerkoverlast.
Ieder weekend is het raak
Ik denk dan aan zones rond het ziekenhuis en bejaarden te huizen zorgcentra.
Maar niet een zone aanwijzen zoals het Steenbergerpark. Baal ook van dat karbiet
schieten bijna de hele dag. Absoluut geen leuke tijd voor mijn honden.
Vuurwerkvrije zones bij verzorgingshuizen, ziekenhuis etc.
Ik ben voor als er een goede motivatie onder ligt
Is geen oplossing voor het uit de handlopen van alle schade en dieren.
Misschien in de direkte omgeving van ziekenhuis etc.
Of het wel of niet mag trekken ze er niets van aan. Als het in de nieuwjaarsnacht
door knalt tot zes uur is er geen agent te zien. Ook op andere momenten worden
we s'nachts opgeschrikt door vuurwerk, zulke harde knallen dat je ligt te wachten
op het geluid van sirenes van brandweer politie of ziekenwagen.
"' nachts
Winkelcentrum hoofdstraat kan ik begrijpen als dat een zone word
Zolang er niet of nauwelijks gehandhaafd wordt eeft het geen zin vuurwerkvrije
zones in te stellen
Afschaffen
Algeheel verbod. Handhaving is probleem bij vuurwerkvrije zones
Er is toch geen controle op dus heeft totaal geen zin.
Heeft alleen zin bij zeer strikte handhaving en daar schort het in Hoogeveen
ernstig aan. Denk aan de "handhaving" van fietsverbod in de Hoofdstraat.
Het is handiger een verbod in te stellen en plaatsen aan te wijzen waar wel
vuurwerk afgestoken mag worden. Per wijk/buurt net als met carbid schieten.
Scheelt ook enorm met opruimen.
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•
•
•
Zeer mee
oneens

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
Weet niet

•
•

Ik vind vuurwerk leuk, moet ook afgestoken worden, eigenlijk geen harde knal
vuurwerk dat moet verboden worden
Raddraaiers hard aanpakken.
We worden al zo betutteld in dit landje, geef ze die paar dagen lol.
Dat helpt echt niet. En zolang er niet gehandhaafd wordt,zal er niets veranderen.
De grootste overlast in de zin van geluidsiverlast en schade wordt veroorzaakt
door illegaal vuurwerk. Dit verandert niet door consumenten vuurwerk te
verbieden. Eventueel wordt het hierdoor wel eenvoudiger te handhaven.
Helemaal afschaffen. Het hele jaar zijn we druk met het milieu en op 31 dec is dat
blijkbaar niet belangrijk. Vooral nu CO2, stikstof en Pfas zeer belangrijk zijn.
Politiek moet nu lef tonen door niet voor het geld te kiezen.
Het vertrouwen in de politiek is toch al laag, ben benieuwd.
Het gebeurd nu dat vuurwerk afgestoken wordt voordat het december is. Hier
wordt ook niet tegen opgetreden.
wanneer je een vuurwerkvrije zone instelt, dan heb je weer een wet die niet te
handhaven is.
Het is maar een paar uur per jaar!
Het is net als of de mensheid niks meer kan hebben tegenwoordig als een ander
het niks vind mag niemand het meer
Als dit ook nog is afgepakt wat blijft er dan van Nederland over wat een gezeik
allemaal
Hoe laten we nog meer tradities afpakken... op deze manier. Ik houd persoonlijk
niet van oranje en voetbal. Wanneer krijg ik rond voetbal periodes en rond
koningsdag en prinsjesdag dan een vrijezone? Dan zie je het ook overal, reclame,
winkel, markten, internet, tv enz. De tijd voor afateken is vooral voor jeugd al heel
kort en werkt overtreding in de hand. Prima 1 dag maar vanaf 18.00 uur in het
donker maakt het ook niet veiliger om het de jeugd te leren omgaan met
vuurwerk.
Ik herinner me zelf nog de leuke spannende tijd als kind en vind dat dit niet aan
kinderen moet worden onthouden. Ik vind dat wij als burgers teveel worden
betutteld.
Laten de linkse milieu idioten maar in een hutje op de hei gaan wonen en een
paar oordoppen kopen ,en de rest van de bevolking met rust laten met hun linkse
waan idee-en .
Men laat de oren al teveel hangen naar tegenstanders zie als voorbeeld zwarte
Piet discussie laat het aan de inwoners belanghebbenden zelf over.
Met zulke zones onttrek je het plezier wat de mensen er aan hebben, aan veel
mensen die niet mobiel genoeg zijn om er naar toe te gaan, er komen alleen
mobiele en op zo'n avond onder invloed zijnde mensen op af, wat het ook weer
voor sommige mensen minder aantrekkelijk maakt om er naar toe te gaan
Vuurwerk helemaal verbieden.
Ik denk niet dat de buurt veilig er zal maken. Als er regels zijn zullen ze die
proberen te breken
Je kunt wel een
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3.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan
willen wijzen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%
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60%

(n=250)
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Ander gebied

Rondom verpleeg- en
verzorgingstehuizen

Rondom
uitlaatgelegenheden van
huisdieren

Rondom
uitgaansgelegenheden

Rondom speeltuinen - en
plaatsen voor kinderen

Rondom het ziekenhuis

In natuurgebieden

0%

Aan de hand van vraag "3.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?"
komt de volgende top drie naar voren:
1. Rondom het ziekenhuis (64%)
2. Rondom verpleeg- en verzorgingstehuizen (63%)
3. In natuurgebieden (62%)

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

Alle straten en pleinen. liever een centrale vuurwerkshow of show per wijk
Alle woongebieden, centraal plaatsen zoeken waar men gewoon vuurwerk kan en mag
afsteken
Alles behalve gereguleerd op terrein
Alles. betere vraag zou zijn geweest: wat zou goede locatie zijn om het wél af te steken
AZC
Brandgevaar bv rietendaken
Buitengebied met veestallen
Centrum
De hele gemeente
Dichtbevolkte woonwijk
Door de gemeente aan te wijzen gebied
Eigenlijk ben ik vóór een algemeen verbod
Eigenlijk overal
Fabrieksterrein bij vliegveld
Geen enkel in Hoogeveen
Heel hoogeveen
Heel Hoogeveen (3x)
Heel Hoogeveen als je als gemeente mileubewust wilt en je nek wilt uitsteken.. Stoppen met
die onzin.
12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hele gemeente
Het ziekenhuis is toch dicht in het weekend en waarschijnlijk ook rond de feestdagen. Dus laat
het daar maar knallen. (Maar zo bedoel ik het eigen lijk ook niet want `WEijdesteyn' staat er
ook nog).
Hoofdstraat
In winkelcentra
In woonwijken, hier bevinden zich ook veel huisdieren die ontzettend bang zijn voor het knal
vuurwerk!
Kinderboerderijen
Liefst heel gemeente Hoogeveen!
Markt
Marktplein
Mijn voorkeur gaat uit naar een totaalverbod voor het afsteken van vuurwerk.
Overal (5x)
OVERAL
Overal ! De mannetjes die vuurwerkafsteken houden nergens rekening mee want ze weten
dat er toch niet gehandhaafd wordt door de politie. Ze beginnen al dagen van tevoren met
afsteken en er is geen agent te zien.
Overal verbieden, behalve op 1 aangewezen plek
Overal! Maak een plek waar vuurwerk te zien is!
Park
Parken
Parken o.a. Steenbergerpark
Rieten daken
Rond Senioren woningen
Rondom concentraties van wonigen, dus alleen op centrale plaatsen bijvoorbeeld een
evenementen terrein.
Rondom Dieren weides, en pension/opvang
Rondom kerkgebouwen als daar diensten of evenementen zijn
Sportgebieden/parkeerplaatsen, buiten de woongebieden
Waar veel mensen komen
Wat mij betreft de hele gemeente. Anders alleen toestaan op maximaal 1 locatie per kern.
Winkelcentra
Winkelgebied (2x)
Winkels
Winkelstraat Hoofdstraat/Schutstraat
Woongebieden
Woonwijk (2x)
Woonwijken (7x)
Woonwijken, hier wonen heel veel angstige dieren
Zelf bepalen
Zie mij toelichting bij vraag 7

Toelichting
•
•
•
•

1 gemeentelijk groot vuurwerk
Algeheel Vuurwerk verbod
Beter is een georganiseerd vuurwerkfeest.
Centrale vuurwerkplek door de gemeente voor de hele gemeente bv. op "De markt"
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•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Denk ook eens aan de milieuschade die het vuurwerk veroorzaakt en de hoeveelheid fijnstof
die vrij komt. Of moeten we allemaal 30 km per uur gaan rijden binnen de bebouwde kom
teneinde dit te compenseren?
Eigenlijk is het makkelijker en duidelijker om grotere gebieden aan te wijzen als vuurwerkvrij.
En niet: deze straat wel, deze straat niet. Dat is veel lastiger kenbaar te maken en ook veel
lastiger te handhaven.
Graag op enkele toegewezen binnen de gemeente plaatsen vuurwerk.
Het is nu al niet te handhaven. Volgens mij voegt vuurwerk vrije zone niets toe.
I.V.M. het milieu overal verbieden ,maar dat gebeurt toch niet,maar dan streng handhaven
waar het verboden is .
niet twee handhavers over de gehele gemeente maar zoveel dat een gebod ook nageleefd
moet worden
Ik ben eigenlijk wel voor afschaffing van vuurwerk. Maar als we het over vuurwerkvrije zone's
hebben dan graag inderdaad bij parken en speeltuinen. Daar wordt vaak door jongeren
gehangen en wordt veel vuurwerk afgestoken. Mijn dochter vind het in die tijd niet leuk om
naar de speeltuin te gaan omdat daar met knalvuurwerk naar je toe wordt gegooid.
Ik zou het liefst per stad of dorp een centraal vuurwerk zien. Losse verkoop verbieden.
Ik zou wel eens willen weten of er niet budget vrijgemaakt kan worden om een fraaie
gemeentelijke vuurwerkshow te organiseren en vuurwerk als geheel af te schaffen.
De enkele vuurwerk verkopende ondernemer die getroffen wordt kan je tijdig waarschuwen
dat het er over bijvoorbeeld drie jaar zit aan te komen.
Instellen rondom ziekenhuis heeft geen zin. Vanaf volgend jaar zijn er helaas s avonds en/of in
het weekend geen patienten meer.
Laat mensen in buurten dit lekker zelf uitmaken. Hou bv enquêtes.
Maak van Hoogeveen een vuurwerkvrije gemeente
Ook in de buiten dorpen dit aan pakken ook vrije zonnes in richten
Partner woont in verzorgingshuis de Vecht. Er wordt heel veel vuurwerk afgestoken waardoor
patiënten zeer onrustig worden en niet slapen. Bovendien totaal gebrek aan handhaving in de
hele gemeente. Ik ben zelf veel geld kwijt om mijn hond de december door te laten komen.
Ook dit komt doordat er geen enkele handhaving van de regels is. Doe er wat aan!!!!!
Speeltuinen en speelplaatsen worden niet bezocht op oudjaarsavond/oudjaarsnacht. Dus
rondom deze plekken geeft geen extra overlast voor kinderen.
Voorkeur voor een vuurwerkshow met oud en nieuw. Dan hoeft er geen
consumentenvuurwerk meer afgestoken te worden.
Vuurwerkweerstand komt met name van vuurwerk dat buiten de toegestane tijden afgestoken
wordt. En van illegaal vuurwerk. Veel handhaving (en boetes graag) zou een goede stap zijn ipv
het verbieden ervan.
Weer terug naar de oorsprong. Eén groot vuurwerk op het parkeerterrein achter de Tamboer.
Wellicht ook niet bij azc’s vanwege oorlogstrauma’s
Zie 7
Zorg eerst maar eens dat er gehandhaafd wordt en de jongetjes die te vroeg vuurwerk
afsteken ook echt de kans lopen om gepakt te worden en vervolgens 2 dagen vastgehouden
worden en dan ook nog een dikke boete krijgen.
De schade die vuurwerk aanricht jaarlijks is zo groot dat het wel eens een negatieve invloed
zou kunnen hebben op de hoogte van de basisziektekosten verzekering en op de belastingen
waarvan uitkeringen betaald moeten worden omdat mensen arbeidsongeschikt geraakt zijn.
Carbidschieten is een traditie maar vuurwerk afschieten echt niet hoor !
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipHoogeveen
Vuurwerk
12 november 2019 tot 22 november 2019
349
5,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
22 november 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±5,2%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragen zijn opgesteld door onderzoeksbureau Toponderzoek.
Op 11 november is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 18 november is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipHoogeveen
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Hoogeveen vergroten.
Via het panel TipHoogeveen kunnen alle inwoners in de gemeente Hoogeveen hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tip-hoogeveen.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipHoogeveen is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHoogeveen maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Hoogeveen en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid, ‘Evenementen en festivals’ en
‘Sportstad Hoogeveen’.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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