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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 66% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 61% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 31%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".
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 3 naar voren:
1. Vuurwerk is een traditie 79%
2. Het is leuk om naar te kijken 67%
3. Je kunt beter echte overlast aanpakken 64%
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 3 naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast 93%
2. Beter voor het milieu 78%
3 is een gedeelde plaats.
Minder rommel en afval op straat 73%
Vuurwerk is gevaarlijk 73%
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 37% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".
Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 15% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
66% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Zeer onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".
Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 31% van de respondenten: "Ja, veel".
Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1. Geluidsoverlast 85%
2. Afval en rommel op straat 56%
3. Overlast voor (huis)dieren 55%
Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 86% van de respondenten: "Nee".
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 van gemiddelde scores
naar voren:
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1. Meer handhaving (3,8)
2. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (4,1)
3. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (4,2)
3. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,2)
4. Hogere boetes, strengere straffen (4,4)
Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 65% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".
Op vraag "8 Zou u tijdens de volgende jaarwisseling weer vuurwerkvrije zones in onze gemeente
willen?" antwoordt 59% van de respondenten: "Ja zeker".
Op vraag "8.1 Op welke plaats zou u graag een nieuwe vuurwerkvrije zone zien?" antwoordt 37% van
de respondenten: "Weet niet".
Op vraag "9 In hoeverre was voor u de grens van de vuurwerkvrije zone duidelijk?" antwoordt in
totaal 10% van de respondenten: "(zeer) duidelijk". In totaal antwoordt 62% van de respondenten:
"(zeer) onduidelijk".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Onduidelijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
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 borden bij de betreffende zones (2,4)
2. Via internet en sociale media (2,5)
3. Via een artikel in de (lokale) krant (3,1)
Op vraag "11 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 52% van de respondenten: "Ja".
Aan de hand van vraag "12 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?"
komt de volgende top 3 naar voren:
1. Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon 38%
2. Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat 31%
3: Helemaal geen vuurwerk 19%

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipPijnackerNootdorp, waarbij 1329 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. 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.

1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?
Ja, siervuurwerk

18%

Ja, licht knalvuurwerk

0%

Ja, zwaar knalvuurwerk

0%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

14%

Ja, ander soort vuurwerk

1%

Nee
Weet niet

(n=1327)

66%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 66% van de respondenten:
"Nee".

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen enkele sterretjes
Alleen sterretjes
Door de gemeente geven vuurwerk show
Een sterretje
Heel licht kindervuurwerk
Kinder vuurwerk
Kindervuurweek
Kindervuurwerk (3x)
Kindervuurwerk = sterretjes
Kindervuurwerk met confetti en knalerwten
Kindervuurwerk/sterretjes
Potten en pijlen
Sterretjes (5x)
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Toelichting
Ja,
siervuurwerk

•

•
•
•
•
•
•
Ja, zowel knalals
siervuurwerk

•
•
•
•

Nee

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'zwaar' knal vuurwerk bestaat niet in Nederland, dit is iets wat de media
verzonnen heeft. De Nederlands legale knallers mogen maximaal 120 decibel
geluid (gemeten op 8 meter afstand) produceren. Dit is vergelijkbaar met een
knallende ballon. Harde knallen welke overlast veroorzaken, komen dus van
illegaal vuurwerk.
Alleen grote compounds boxen waarbij je een soort vuurwerkshow hebt.
F1-vuurwerk
Ik geniet al jaren van siervuurwerk, terwijl ik vroeger vooral knalvuurwerk
afstak. Veilig, met bril, cakes tussen bakstenen. Niets aan de hand.
Mijn man en kind heeft vuurwerk afgestoken. Ik was alleen toeschouwer.
Mijn oudste zoon had een kleine pakket vuurwerk gekocht. Voornamelijk
siervuurwerk en klein pakket rotjes.
Zwaar knalvuurwerk is verboden in Nederland.
Ben zelf geen knaller ,maar je kan verbieden ,komt aan de andere kant weer
binnen ,
Binnen mijn familie is vuurwerk afsteken geliefd, ben er zelf mee opgegrioeid
ook. Ik hou ervan.
Veel sierpotten compounds en chinese rollen
Ziet vuurwerk en wat kinder en knal vuurwerk
Ben absoluut tegen vuurwerk. Milieuvervuilend. De rook komt door de
ventilatie in huis. Beschadigingen aan ramen en auto’s. Verbieden!!,
Ben bang van vuurwerk. Er wordt vooral door jongeren niet veilig mee
omgegaan. Ze gooien het lukraak om zich heen en soms ook bewust in jouw
richting. Ze knallen lamg voor de toegestane tijd en ook nog dagen daarna.
Daar komt bij dat ik een hond heb en dan is uitlaten een ramp.
Ben er bang voor. Vind het niets.
Geef niet om vuurwerk (nog nooit wat afgestoken)
Heb een hekel aan vuurwerk
Heb honden die bang zijn.
Heb honden en katten in de buurt wonen die niet echt een fan zijn van
vuurwerk
Ik heb 1 keer siervuurwerk gekocht en afgestoken omdat mijn kinderen dat
graag een keer wilden. Zij vonden het zo eng dat ze erbij vandaan vluchten en
daarna hebben we het bij een enkel sterretje gehouden.
Ik heb zelf geen vuurwerk afgestoken, wel mijn man en de visite.
Ik steek zelf geen vuurwerk af
Ik steek zelf niet af maar geniet van al het moois in de lucht
Ik vind siervuurwerk wel mooi om te zien maar vind knalvuurwerk vreselijk
Ik vind vuurwerk onberekenbaar en gevaarlijk. Verder heb ik astma en zijn de
kruiddampen voor mij een verschrikking en verstikkend.
Ik was in het buitenland
In het buitenland (vakantie)
Maar mijn man en kinderen wel, siervuurwerk en licht knalvuurwerk
Mijn man heeft 2 potten afgestoken, dus ik niet persoonlijk.
Nee ik geeft er niets om
Niet goed voor de gezondheid om vuurwerkrook in te ademen
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•
•
•
•

Normaal steek ik wel wat siervuurwerk af maar ik was nu niet in Nootdorp en
had ook geen tijd om vuurwerk te kopen.
Tot 5 jaar geleden altijd war vuurwerk tijdens de jaar wisseling afgestoken
maar omdat het nu zo vaak uit de hand loopt niet meer.
Vind het zelf niet leuk, huisgenoten kunnen er wel van genieten
Zonde van je geld
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2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?
Zeer positief

(n=1325)

49%

Positief

13%

Neutraal

7%

Negatief

9%

Zeer negatief

22%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 61% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 31%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al in november werd vuurwerk afgestoken en dat duurde tot half januari, meestal
rond middernacht., dat vind ik de grootste hinder, de afsteek-tijden worden niet in
acht genomen
Als het vuurwerk alleen maar om 0.00 uur 's nachts op 31 december werd
afgestoken dan vond ik dat wel acceptabel. Maar het is al dagen daarvoor en
daarna onrustig. Huisdieren worden hier heel onrustig van. En ook veel mensen
schrikken.
Bij geen verbod gaan mensen uit andere gemeentes met wel een verbod hier
afsteken bij vrienden
Dat zal een hoop ergernis en overlast schelen, ook voor huisdieren
De grens is bereikt van alle vernielingen en schade dit is geen feest voor ons.
De herrie begint al in begin december. Dieren hebben geen leven meer en wij
liggen te trillen in bed.
Dit had allang moeten gebeuren. Tijdens mijn werk ben ik namelijk al hierdoor
blijvend gehoorschade opgelopen.
Geen angstige dieren meer die hun behoeftes niet durven te doen .
Geldverspilling door bv het opblazen van containers, overlast voor dieren en slecht
voor het milieu kan door een algeheel verbod worden tegengegaan.
Het hele gebruik is volledig uit de hand gelopen
Het is erg gevaarlijk en ik durf de straat niet op rond oud en nieuw (er word ook
veel voor en na oud en nieuw afgestoken) met mijn kind.
Het is zeker geen traditie dus we missen er niets aan. Slecht voor het mileu en de
portemonee. Afschaffen dus!
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•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
Positief

•
•
•
•
•

Het knalvuurwerk begint sinds vorig jaar al in oktober! Heeft tot half januari met
enige regelmaat geduurd
Ik heb astma. Heb vanaf het moment dat er vuurwerk verkocht mag worden en dan
helaas ook al regelmatig afgestoken wordt veel last. 31 december en 1 januari zit ik
opgesloten in mijn eigen huis. Ik heb dan weinig lucht en ben heel moe. Hele
eerste week januari niet fit en weinig weerstand.
Ik hou erg van oud&nieuw. Toch merk ik dat mijn mening omtrent dit feest
verandert. Het is misschien tijd geworden om er een andere invulling aan te geven.
Ik vind vuurwerk zeer irritant: lawaai stank en restafval. Pure mileuvervuiling.
Ik zou het van harte toejuichen!!
Landelijk een eenduidige regel niet per gemeente regels opstellen. Duidelijk signaal
afgeven
Los van de overlast, vind ik het gezien de hele milieu en uitstoot discussie niet meer
verantwoord dat er zo massaal wordt afgestookt.
Mn het illegale knalwerk wat ruim weken van te voren wordt afgestoken stoort mij
enorm. Fiets na een late dienst niet veilig naar huis ze hebben zelfs vuurwerk
richting mij gegooid...het leuke is er de laatste jaren echt vanaf vind het zelfs eng en
dan ook de dieren niet vergeten!!
Nogmaals mensen en vaak jongeren weten hier tegenwoordig geen maat in te
houden.
Ondanks een mooi gezicht vind ik het verspilling van geld, belastinggeld, veel extra
ongemak voor (huis) dieren, ernstige vervuiling
Schone lucht
Slecht voor mijn longen, slecht voor dieren, veel overlast, onnodige belasting voor
hulpdiensten
Veiliger, scheelt een hoop herstelkosten en veel beter voor het milieu.
Vrije vuurwerkzones zijn, of worden niet (te) handhaven
Vuurwek geeft zeer veel overlast. Er word al een week van te voren afgeschoten en
tot twee weken na de jaarwisseling. Menen en dieren zijn er bang van. Het geeft
veel troep en ongevallen en kost de samenleving veel geld.
Vuurwerk is leuk mits het alleen op 31 dec wordt afgestoken echter wordt het al
dagen voor 31 dec verkocht. Dit begrijp ik al niet. Helaas wordt elk jaar de overlast
alleen maar groter. Helaas moeten de goeden onder de kwaden lijden maar is het
beste. Het kost te staat (gezondheidszorg) alleen maar geld, hulpverleners zijn niet
meer veilig. Het vervuilt het milieu. Vuurwerkshows zijn veel beter. Mooier
vuurwerk en is gereguleerd. En veilig!
Wij ervaren zeer veel overlast, mede vanwege huisdieren; er is dagen vooraf al veel
knalvuurwerk in de wijk (delfgauw)
Wordt het mischien wat gezelliger op straat en minder gevaarlijk
Algeheel hoeft van mij niet maar knalvuurwerk en losse pijlen volledig verbieden.
Siervuurwerk op aantal centrale plaatsen afsteken.
Er gebeuren te veel ongelukken, een centraal afgestoken vuurwerk door de
gemeente heeft mijn voorkeur.
Helaas kan niet iedereen normaal vuurwerk afsteken en kost het de gemeente en
dus de burgers een hoop extra geld om de schade die ontstaat weer te herstellen.
Plus dat jongeren vuurwerk naar elkaar gooien om te pesten of bang te maken.
Het begint al weken van te voren, begint met zeer zwaar vuurwerk al dagen te te
vroeg en gaat 's nachts te lang door. Toezicht in geen jaren gezien.
Ik ervaar vooral last van knalvuurwerk, niet van siervuurwerk.

8

•
•
•
•
•
Neutraal

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Negatief

•
•
•
•
•

Ik heb op zich niets tegen vuurwerk maar ik vind het te bo t worden hoe nu al
dagen voor oud en nieuw co tinu geknald wordt. Ik voel me buiten niet meer veilig.
Indien daar iets van centraal vuurwerk of een evenement tegenover staat.
Prima als er een verbod komt. Maar dan moet de controle wel beter worden.
Wij vinden vooral het knal vuurwerk heel vervelend, en dat is in de wijk Klapwijk
enorm veel. Ook omdat onze kinderen er nachten niet van slapen en erg bang zijn.
Dit jaar zijn wij dus niet thuis geweest rond oud en nieuw
Zorgt voor veel schade, luchtvervuiling, verdriet, pijn en angst voor mens en dier
Alleen siervuurwerk zonder die harde knallen.
Als je iets radicaal verbiedt gebeurt het toch, dus reguleer wel.
Er hoeft voor mij niet perse een vuurwerkverbod te komen, ik zou graag zien dat
het vuurwerk minder "zwaar" is en dat er beter gehandhaafd wordt op illegaal
vuurwerk, het illegale vuurwerk is veel te zwaar. Wanneer zwaar vuurwerk
gehandhaafd blijft zie ik liever een verbod op vuurwerk. Evt een vuurwerkshow
welke door de gemeente geregeld wordt
Het is jammer als het niet meer kan. Maar de schade en rotzooi door illegaal
vuurwerk maakt dat ik het goed vind als er een verbod komt.
Ik zou wel een soort van vuurwerkverbod willen met het doel dat er veel minder
wordt afgestoken.
In haven verbod is principe sta ik daar wel heel positief tegenover, maar ik acht het
niet haalbaar zo'n verbod te handhaven. Een niet te handhaven verbod is nog
slechter dan geen verbod.
In mijn eigen omgeving zie ik dat er in het algemeen zorgvuldig met het vuurwerk
wordt omgegaan. Het meest ergerlijke vind ik dat er nog steeds heel veel mensen
zijn die daarna zeggen, dat maakt een ander wel schoon of doet de gemeente. Dat
zou voor mij de aanleiding zijn om het af te schaffen. Wellicht zegt u is een andere
discussie, benader het letterlijk van de andere kant, maar eindconclusie is de
zelfde. Reden waarom men tegen is, is niet altijd duidelijk.
Siervuurwerk mag, knalvuurwerk niet
Van mij mag het verboden worden, mijn man heeft elk jaar toch welweer plezier in
een paar mooie potten.
Veel inwoners gaan er verantwoord mee om en beleven er veel plezier aan. Ik ben
echter tegen de verkoop. dit jaar maar liefst, vijf dagen voor oud & nieuw.
Daarnaast zet ik grote vraagtekens bij het handhaven van het verbod en verwacht
ik dat het verbod op de verkoop alleen maar de komst van nóg meer extreem
vuurwerk teweeg brengt.
Zou het missen als rond de jaarwisseling geen vuurwerk meer mag worden
afgestoken.
Ik denk dan aan een paar uur.
Als er daadwerkelijk zeer streng gehandhaafd gaat worden voor 31 december tot
18.00 uur. Dan wil ik graag dat deze traditie in ere blijft.
Een algeheel verbod gaat te ver. Legaal siervuurwerk, afgestoken op 31/12 - 1/1
tussen pakweg 18:00 en 02:00 uur, zou wat mij betreft mogelijk moeten blijven
voor de gewone burger / consument.
Één van de laatste tradities die dan verdwijnt
Handhaven is zeer moeilijk. Ook wordt er in sommige wijken het hele jaar
“bommen” gegooid
Het is vooral jeugd die knalvuurwerk gebruikt en dan meestal ook nog illegaal
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•
•
•
Zeer
negatief

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ik ben voor een verbod op knalvuurwerk, maar wil wel dat siervuurwerk moet
blijven.
Waarom, lijkt wel of we steeds minder mogen
Wel siervuurwerk, knalvuurwerk en pijlen verbieden
Een algeheel vuurwerk verbod zal alleen meer aanleiding geven tot illegaliteit en
verdere polarisatie van de samenleving. Strengere maatregelen omtrent
hulpverleners en overlast zijn wenselijker. Het argument dat een verbod
hanteerbaarder is dan de huidige situatie is eveneens niet gefundeerd.
Een algehele vuurwerk verbod vindt ik onnodig, laat zoals in den haag en andere
gemeente een gebied aanwijzen waar verboden is af te steken. Al steek ik niets af,
maar vind het wel gezellig als mijn buur wel iets afsteekt buiten te staan en mee te
praten. Als mensen niet meer mogen afsteken heeft het ook geen zin om naar
buiten te gaan, gaat ook de sociale cohesie af van het dorp.
Een vuurwerkverbod geldt alleen tussen 31-12 18.00 tot 01-01 02.00. De rest van
het jaar is het afsteken van vuurwerk reeds verboden. De overlast wordt over het
algemeen in de aanloop naar oud en nieuw ervaren (met name illegaal
knalvuurwerk). Een verbod om ook de 8 uur waarin het nu toegestaan is vuurwerk
af te steken raakt niet de kern van het probleem, namelijk verkeerd gedrag van
mensen, en zal dit dan ook zeker niet oplossen.
Er zou extra toezicht moeten zijn op het vuurwerk vóór en na oud&nieuw. Zelfs
gister hier nog enorme knallen, dát vind ik niet kunnen.
Het aantal ongelukken en misbruik van vuurwerk moet worden teruggedrongen dat
wil ik als vuurwekliefhebber ook, maar daar zijn veel tussen oplossingen voor te
bedenken. Een verbod is een veel te overtrokken reactie. Ik ben voor het instellen
van het organiseren van een consumenten vuurwerkshow per wijk, georganiseerd
vanuit een verreniging.. vuurwerk alleen nog maar kopen als je daar een (korte)
opleiding voor hebt gehaald.
Het hoort erbij en als vuurwerk blije zone prima te doen brillen op geen illegaal
vuurwerk
Het is niet te handhaven en waarom is dit nodig? Consumenten vuurwerk
veroorzaakt geen overlast dit is illegaalvuurwerk!!
Het is veilig zolang je er veilig mee omgaat. Het hoort bij Nederland en zou niet weg
moeten
Het lukt nu niet om te handhaven dat er niet afgestoken wordt voor 31 dec.
Klachten over vuurwerk worden nauwelijks opgepakt door de politie en er wijkt een
mooie en gezellige traditie
Het siervuurwerk geeft de overlast niet, dat doet het illegale al wat al verboden is.
Ik doe heg veilig en met veelplezier.
Ik vind dat deze traditie om legaal vuurwerk te kunnen afsteken moet blijven
bestaan op de vastgestelde tijden
Ik zou het volslagen onzin vinden als er een algeheel vuurwerkverbod komt. Dit zou
alleen zijn door de paar mensen die niet met de regels op kunnen gaan of vuurwerk
van buiten Nederland haalt. Er zou meer gehandhaafd moeten worden en mensen
zouden sneller en meer gestraft moeten worden als ze zich niet aan de tijden en
het soort vuurwerk houden.
Met twee kleine kinderen kom je minder makkelijk bij een georganiseerde plek. ook
hebben we in het verleden gemerkt dat waar een grote groep mensen samen
komen het voor een klein groepje kwaadwillende en makkelijk doelwit is om
slachtoffers te maken
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mijn mening is dat een traditie traditie moet blijven en 1x in het jaar feest vieren
daar hoort ook het vuurwerk bij.
Overtreders stevig aanpakken, niet de brave burgers die veilig afsteken en netjes de
boel zo goed mogelijk opruimen bestraffen.
Totaal geen overlast van vuurwerk. Een verbod is belachelijk.
Totaalverbod is zinloze symboolpolitiek. Bijna alle overlast van nu wordt
veroorzaakt door gedrag dat al verboden is. De enige mensen die je pakt met een
verbod zijn de mensen die zich netjes aan de regeltjes blijven houden, dus waar je
nu geen last van hebt. De overlast zal blijven, waarschijnlijk zelfs groter worden,
maar liefhebbers en brave papa's mogen niets meer. Het werkt niet, is oneerlijk en
zal alleen maar leiden tot meer illegaal vuurwerk. Dat hebben we gezien met het
alcoholverbod vorige eeuw in de VS, met het drugsverbod en met alle andere
betutteling.
Vuurwerk hoort bij oud en nieuw
Vuurwerk moet blijven ik steek sinds mijn jeugd al vuurwerk af.
Vuurwerk staat voor mij voor vreugde, een nieuw begin, samen met de buren naar
het vuurwerk kijken dat in de straat wordt afgestoken. Dat hoort gewoon bij
Nederland.
We gaan t toch niet afschaffen!!
Wij zijn groot liefhebbers van vuurwerk afsteken
Zie boven verbieden is gevaarlijk binnen halen
Zoveel mensen beleven plezier aan het prachtige siervuurwerk en het is een
bijzonder moment om dat met vrienden, buren en kennissen te beleven
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=409)

Vuurwerk is een traditie

79%

Het is leuk om af te steken

54%

Het is leuk om naar te kijken

67%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de economie

29%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

64%

Verbod is een inperking van vrijheid

46%

Verbod is lastig te handhaven

40%

Anders
Weet niet

12%
0
0%

50%

100%

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 3 naar voren:
1. Vuurwerk is een traditie 79%
2. Het is leuk om naar te kijken 67%
3. Je kunt beter echte overlast aanpakken 64%

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen siervuurwerk toestaan!
Als de burger zich aan de regel gaat houden
Als er niets afgestoken mag worden komen de mensen hun huis niet meer uit en dat bevorerd
het sociale gevoel niet
Als je gaat verbieden krijg je alleen maar problemen!
Als je het verbied gaan ook meer mensen naar België en Duitsland
Betutteling ten top. Je kunt beter E-fietsen verbieden, daarmee vallen meer slachtoffers.
Dan komt er alleen maar meer ilegaal gevaarlijk vuurwerk.
De goeie moeten onder de kwade lijden ik heb dit jaar niks afgstoken omdat ik een overlijden
had
De hele straat komt gezellig samen bij het pleintje achter, lekker kletsen, wat drinken, eten, en
natuurlijk hebben de meeste machtig mooi vuurwerk om af te steken.
De mensen die het goed doen en rekening proberen te houden met anderen worden gestraft.
De overlast komt voor het meest uit illegaal vuurwerk
Een verbod is mijn inziens niet de oplossing van overlast
Een verbod stimuleert illegaal afsteken en illegaal inkopen.
En eventuele relschoppers en die molest plegen aanpakken
Ga eerst eens je laten zien als politie en handhaven op illegaal vuurwerk
Gaan we darten (waar meer oogongelukke per jaar mee gebeuren) dan ook verbieden? Of
voetbal in het weekend? Dat kost de samenleving ook een vermogen. Kap eens met alles
verbieden!
Geen nut kunnen het toch uit buitenland hallen.en kijk nu al dagen er voor ook al vuurwerk te
horen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goed voor het saamhorigheidsgevoel
Gun die jongeren 1 keer per jaar hun lol!! Jullie hebben vroeger ook hiervan genoten en van de
voorpret!! Sinterklaas is al bijna weg dan wordt dit ook nog afgenomen! Niet grappig!!
Gun iedereen wat
Heeft geen zin, het illegale vuurwerk pak je hier niet mee aan en DAT en DAT alleen is het echte
probleem wat mensen ervaren.
Het algehele vuurwerkverbod gaat de problemen niet oplossen. de problemen komen van
illegaal vuurwerk. dit zal altijd verkrijgbaar zijn op de zwarte markt.
Het brengt buren en mensen bij elkaar
Het creeert verbroedering, iedereen komt naar buiten in de buurt. Dit gebeurt niet als er jiks
wordt aangestoken. Draagt bij aan de sociale omstandigheden van een straat of wijk
Het illegale vuurwerk is al niet te handhaven ander hadden we nu de discussie niet
Het illegale vuurwerk zal daardoor toenemen ben ik bang
Het is maar 1 dag per jaar.
Het is voornamelijk een kleine groep die het voor de grote groep verpest. Helaas zijn wij in NL
niet in staat om een kleine groep daadwerkelijk aan te pakken en dus wordt er voor de weg van
de minste weerstand gekozen, verbieden!
Het probleem zit niet in de verkoop van legaal vuurwerk maar in het illegale vuurwerk dat o.a.
uit Polen wordt gehaald.
Het werkt niet, is oneerlijk en zinloze symboolpolitiek
Ik ben op vacantie en moet mee betalen aan vuurwerk
Je moet het onveilig afsteken of onjuist gebruik zoals gooien naar hulpverleners aanpakken.
Je straft de veroorzakers niet
Laat ze gewoon hun gang gaan anders gaan ze mss wel andere zaken aansteken net als in den
haag. Daar zit niemand op te wachten toch
Legaal vuurwerk is niet het probleem.
Met jonge kinderen is het niet tot lastig mogelijk naar een show te gaan
Mijn kinderen vinden het gezamelijk vuurwerk zelf afsteken in eigen straat leuk
Mijn overleden moeder is 1 januari jarig en ik vier dat met mooi vuurwerk naar eigen keuze.
Moet eens ophouden met dit soort betuttelende maatregelen. Die paar uurtjes dat het nog mag
is niet de reden van de overlast. De overlast wordt met name veroorzaakt buiten deze tijden en
met zwaar vuurwerk. Ook wordt brandstichting en andere vernielingen eigenlijk nooit
veroorzaakt door (legaal) vuurwerk.
Omdat een beperkt aantal mensen misbruik maakt van vuurwerk vind ik niet dat je dit voor
iedereen moet verbieden.
Overlast komt door personen, niet door vuurwerk. Het gaat veel te ver om dit af te nemen van
de grote meerderheid die geen kwaad in de zin heeft
Stop gewoon eens met alle leuke dingen te verbieden
Verbod werkt schade en verwonding in de hand. Meer illegaal zwaar vuurwerk word gekocht.
Verbod zou illegale import van niet goedgekeurd en te zwaar bevorderen
Vuurwerk afsteken is ook een ritueel om de kwade geesten weg te jagen voor het nieuw jaar.
Het is bijgeloof maar sommige dingen moet je in stand houden.
Vuurwerk is een mooie traditie, enkel de overlast moeten ze aanpakken met zwaardere straffen
We willen gaan verbieden omdat er illegaal vuurwerk wordt afgestoken. Beetje raar.
Zie toelichting
Zolang er Europees geen verbod is op vuurwerk werk je het illegale vuurwerk kopen en
afsteken in de hand. Daarnaast is de handhaving erg lastig.

13

Toelichting
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Al vele jaren geniet ik samen met familie en vrienden van vuurwerk tijdens oudjaar. Het gaat
om de figuren die zich niet weten te gedragen in onze maatschappij tegenover hulpverleners.
Zolang die niet aangepakt worden, worden de zaken daarom heen zoals het vuurwerk
verboden. De eikels blijven bestaan. Dan trekken ze wel een stoeptegel uit de straat om naar de
hulpverleners te gooien. Wordt daarna dan ook de stoeptegel verboden. Verder denk ik dat
door de sociale media er makkelijker en meer geklaagd wordt omdat iedereen zich graag wil
laten horen.
De meeste problemen zijn er met illegaal vuurwerk en het feit dat normen en waarden ver
worden overschreden door bv vuurwerk gooien naar politie.
Dus door een relatief kleine club raddraaiers zou heel veel vuurwerk liefhebbers de dupe zijn.
En als het over bv de oogslachtoffers gaat.... geen van allen droeg een vuurwerkbril!!
Een algeheel verbod landelijk of gemeente werpt alleen maar meer problemen in de handen
van de gemeente en de handhavers/politie omdat er dan sneller gegrepen word naar illegaal
vuurwerk wat gevaarlijker.
Een algeheel vuurwerkverbod lost het probleem niet op. Illegaal vuurwerk zorgt voor de
overlast. Daarnaast zijn er al diverse maatregelen genomen om incidenten bij de burgers te
verminderen (bijv. vuurwerkbrillen).
Een vuurwerkverbod geldt alleen tussen 31-12 18.00 tot 01-01 02.00. De rest van het jaar is het
afsteken van vuurwerk reeds verboden. De overlast wordt over het algemeen in de aanloop
naar oud en nieuw ervaren (met name illegaal knalvuurwerk). Een verbod om ook de 8 uur
waarin het nu toegestaan is vuurwerk af te steken raakt niet de kern van het probleem,
namelijk verkeerd gedrag van mensen, en zal dit dan ook zeker niet oplossen.
Er zijn een hele hoop mensen,(zie de ieder jaar stijgende verkoopcijfers) die hier wel ieder jaar
waarde aan hechten, als je een algeheel vuurwerk/verkoop verbod gaat invoeren, zullen die
liefhebbers zich op de illegale vuurwerkmarkt richten om toch maar aan vuurwerk te komen,
en krijg je dus het vooral zware knalvuurwerk er voor in de plaats, met alle negatieve gevolgen
Extreem knal vuurwerk mag verboden worden maar sier en kindervuurwerk niet
Het is 1 dag+nacht in het jaar! Kunnen we ajb wat minder zaniken? Iedere dag verdraag ik poepen geluidsoverlast van honden en katten waar ik niet voor gekozen heb. Poep in mijn tuin en op
straat, kind met poep aan schoenen of dat schrikt van blaffende honden. Er zijn ook dan altijd
domme mensen die hun dier niet onder controle hebben en hun verantwoordelijkheid niet
nemen voor opruimen. Vraag me af wat over het jaar genomen de milieubelasting daarvan is,
hun voedsel en de afvalproducten als poepzakjes of kattengrit of zo. Komt hier de volgende
enquête over? Vrijheidsberoving van huisdieren en hun milieubelasting? We zijn gek geworden
in dit land.
Het overlast moer worden terug gebracht, maar veel van de problemen komen door alcohol.
Autorijden verbieden we ook niet, maar wel het drinken van alcohol. Veel inzet van de politie,
agressie tegen de hulpverleners, overlast en vernielingen worden door drinken veroorzaakt. Dit
los je niet met een vuurwerk verbod. Ongelukken met vuurwerk kan je terugdringen door te
gaan werken met vergunningen/ opleiding voor het afsteken en een grotere drempel voor de
aanschaf.
Het vuurwerk waarmee veel problemen worden veroorzaakt zijn al verboden, denk aan
nitraten, vlinders en single-shots. Die worden illegaal vergaard, daarom kun je
Laten ze degene aanpakken die weken van tevoren aan het donderjagen zijn
Mooi en feestelijk siervuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Het categorisch verbieden van alle
vuurwerk zal er niet toe leiden dat 'kwaadwillenden' alsnog rotzooi gaan trappen (bijvoorbeeld
met brandjes), dus lost het het eigenlijke probleem niet op (illegaal en levensgevaarlijk
knalvuurwerk is ook nu al verboden, net als het in brand steken van auto's...)
Pak de mensen aan die verkeerd omgaan met vuurwerk. De goede moeten altijd lijden.
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•
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•

Van het jaarlijkse vuurwerk ondervind ik geen overlast, sterker nog, ik beleef er plezier aan.
Waar ik wel last van heb zijn die harde knallen van illegaal vuurwerk die ruim voor oud en nieuw
door kwajongens worden afgestoken. Dit beperkt mij in de maand december om savonds lekker
een wandeling door de wijk te maken. Zodra ik een harde knal hoor loop ik snel weer terug naar
mijn huisje. Dit vind ik vuurwerkoverlast en staat naar mijn mening los van het vuurwerk met
oud en nieuw.
Verbied alleen knalvuurwerk, sta siervuurwerk toe.
Vuurwerk is nagenoeg het hele jaar verboden. 8 uur extra verbieden is een zinloze beperking
van vrijheid en zal het overlast probleem niet oplossen.
Wij doen al jaren in Delfgauw op de Laan der zeven Linden (Rond 131) met meerdere buren
samen vuurwerk afsteken. We beginnen pas zoals het hoort vanaf 18:00, en stoppen netjes om
02:00.
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2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=818)

Mensen en dieren hebben minder overlast

93%

Beter voor het milieu

78%

Minder rommel en afval op straat

73%

Vuurwerk is gevaarlijk

73%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

45%

Vuurwerk is zonde van het geld

28%

Anders
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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 3 naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast 93%
2. Beter voor het milieu 78%
3 is een gedeelde plaats.
Minder rommel en afval op straat 73%
Vuurwerk is gevaarlijk 73%

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Algeheel vuurwerk verbod
Alle vernielingen kosten gemeente veel geld
Alles wat door vuurwerk vernield word is zo jammer
Als omliggende gemeenten besluiten een algeheel vuurwerkverkoop in te stellen en Pijnacker
Nootdorp niet, is de kans zeer groot dat onze gemeente overspoeld gaat worden met mensen
die hier hun vuurwerk komen afsteken.
Bescherming voor de hulpverleners.
Besparing van kosten om vernielingen te repareren
Betere controle mogelijk op raddraaiers .
Bij volledig verbod is handhaven makkelijker
Brandgevaar voor rieten daken
Consumenten gaan vaak niet veilig met het afsteken van vuurwerk om, zeker niet wanneer
onder invloed van alcohol en/ of andere genotmiddelen.
De luchtkwaliteit is zo slecht bij het afsteken van al dat vuurwerk.
De meeste mensen gedragen zich met vuurwerk erg baldadig
De samenleving draait op voor de mensen die blijvend letsel houden aan vuurwerk. Kan niet zijn
dat mensen die niets afsteken of er niet van houden de dupe van zijn.
Dit jaar was al overlast van harde knallen weken voor 31-13, met name aan het weekeinde s
avonds en s’nachts. Afsteken van voorwerk op een pakeerplaats tussen de auto’s, ook dit is
nieuw. Er is duidelijk iets aan het veranderen in onze buurt. Zodra het verkopen van vuurwerk
begint dan begint “het feestje”
Door drank hebben mensen zich niet meer ondercontrole
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Een klein deel zorgt voor veel overlast
Er gaat zo veel mis ook doordat veel mensen niet weten hoe ze er mee om moeten gaan. Men
houdt zich ook totaal niet aan de toegestane tijd van 18.00 tot 2.00u. Het is 2 weken lang een
lawaai en is overleven voor onze hond en ons jonge kind. Veel overlast voor veel mensen en
dieren en een kleine groep die er lol aan heeft. Uit de hand gelopen traditie. Brengt de
samenleving schade toe en geen meerwaarde.
Er wordt elk jaar veel vernield door vuurwerk, wat hoge kosten met zich meebrengt. Voor
eigenaren en gemeente.
Er wordt overdreven veel afgestoken
Er wordt veel kapot geknald
Er wordt veel vernield
Geen last meer van het feit dat buren direct voor jouw auto gaan staan i.p.v. voor die van
henzelf.
Geen schade aan eigendommen!
Geld kan beter gebruikt worden voor onderzoek naar ernstige ziektes
Het aantal gewonden door het vuurwerk is nooit goed te praren!
Het brengt criminaliteit met zich mee
Het gaat mij vooral om de illegale harde “bommen”. Daar zou veel harder regen opgetreden
moeten worden. Maar dat lukt alleen met een algeheel vuurwerk verbod.
Het is volledig ontspoort, niet leuk meer grotendeels
Het kost de maatschappij veel geld
Het leidt ieder jaar tot veel rotzooi en geweld
Het zijn altijd onschuldigen mensen of spullen die de dupe worden van andermans vuurwerk.
Hopenlijk minder agressie
Hulpverleners worden er mee belaagd
Hulpverleners zouden niet extra moeten werken zodat wij met vuurwerk kunnen spelen.
Ik zou wel
Kan geen harde knallen verdragen
Lage / geen kosten voor schadeherstel
Last met ademen
Maatschappelijke kosten door vernieling en schoonmaak zijn hoog
Maatschappelijke kosten voor het veilig maken en opruimen van de openbare ruimte
Makkelijker handhaven
Mijn man heeft een longziekte en kan door de rook etc. niet naar buiten
Minder brandgevaar ivm rieten dak (midden in Keijzershof)
Minder hinder voor hulppersoneel
Minder schade (3x)
Minder schade aan andermans eigendommen
MInder schade door branden
Minder schade en prettiger werken voor hulpdiensten.
Minder vandalisme
Minder vernieling
Minder vernielingen (2x)
Naar mijn mening is een beperkt verbod is niet te handhaven
Naast de toegestane uren voor het afsteken van vuurwerk, wordt vanaf 2e helft december al
vuurwerk geknald. Dit leidt tot ondraaglijke stress bij gevoelige mensen (met bijv. ptss) en
dieren
Niet
Onnodige belasting hulpdiensten
Op de een of andere manir is het ook gekoppeld aan vernielingen.
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Overlast door vernielingen,
Persoonlijk er bang voor vuurwerk. Het lijkt wel oorlog om 0.00 uur. Ik zie het vaak mis gaan,
omdat er ook veel mensen zijn die een combi doen van vuurwerk afsteken en champagne
drinken
Saai, niet creatief
Schade
Schade door vuurwerk die de gemeenschap kan betalen
Schade voorkomen
Sinds de zomermaanden is er ieder weekend ergens een feestje waarbij men denkt dat
viurwerk afsteken leuk is. Dus we hebben maanden last van het viurwerk en niemand die er wat
aan doet
Slecht voor gehoor.
Slecht voor longpatienten
Te veel overlast, wordt elk jaar erger.
Vandalisme
Vandalisme, agressie tegen hulpverleners, zorgkosten, kosten hulpverlening
Veel dieren zijn angstig
Veel schade
Veel schade aan straatmeubilair, kost ons belastinggeld
Veiliger buiten zijn tijdens die periode
Vernieling van straatmeubilair e.d.
Vernielingen door vuurwerk
Veroorzaakt schade
Voorkomen van schade aan publieke eigendommen en minder hulpverleners nodig in de toch al
onder druk staande gezondheidszorg
Voorkomt onnodige schade aan gemeenschapsbezit
Vuurwerk afsteken lijkt een vrijbrief voor vernieling en ander asociaal gedrag
Vuurwerk wordt dan niet meer gebruikt voor vandalisme.
Vuurwerk wordt nu gebruikt om spullen te slopen en gegooid n hulpverleners
Zie boven, geen handhaving
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

100% tegen
Als ik , of wij in huis film zitten kijken / muziek luisteren wil niet schrikken van oorlog geluiden.
Bij een algeheel verbod is het eenvoudiger om te handhaven: geen discussie of het nu een
vuurpijl, siervuurwerk of rotje is.
Die avond op zich zou er wel vuurwerk mogen worden afgestoken maar die weken ervoor. Onze
hond en meerdere honden in de wijk, durven na de eerste knal al niet meer naar buiten. Er is
geen controle of handhaving.
Het huidige vuurwerk en de cultuur die ermee samen gaan zijn zo uit de hand gelopen dat het
een vrijbrief is geworden om hulpverleners met vuurwerk te mishandelen, eigendommen van
andere te slopen.
Het scheelt schade aan openbare zaken
Het wordt tijd voor iets anders. Iets nieuws bedenken
Ik ben me meer bewust geworden van alle overlast (ongeregeldheden, schadeposten, etc), en
alle rotzooi die we de natuur in schieten, Dit moet toch ook anders kunnen. En anders betekent
niet dat het daarmee geen leuk feest kan zijn.
Ik wil rond de jaarwisseling, ondanks mijn astma, gewoon kunnen leven.
In onze regio begonnen ze al een aantal dagen voor de jaarwisseling met het afsteken van
vuurwerk. Onze hond heeft er heel erg last van gehad. Zelf ben ik astmapatiënt en heb ik veel
meer last van ademhalingsklachten rond deze tijd.
Mensen gaan er niet meer verantwoord mee om .
De schadeposten lopen elk jaar hoger op .
Hulpverleners moet extra werken zodat iemand anders met vuurwerk kan spelen en dan wordt
zij er ook nog mee aangevallen. Werkelijk ongelooflijk.
Omdat handhaven van de regel dat vuurwerk enkel tussen 18:00-02:00 uur mag worden
afgestoken niet werkt, dan liever een totaal verkoop- en afsteekverbod
Vreugde uitingen rond oud en nieuw Bennink niet tegen. Er zijn m.i. Creatievere manieren om
dit feest te vieren dan vuurwerk afsteken. En als men toch feestvuurwerk wil afsteken doe het
collectief, gecontroleerd op een locatie buiten de bebouwde kom!!!
Vuurwerk is leuk mits het alleen op 31 dec wordt afgestoken echter wordt het al dagen voor 31
dec verkocht. Dit begrijp ik al niet. Helaas wordt elk jaar de overlast alleen maar groter. Helaas
moeten de goeden onder de kwaden lijden maar is het beste. Het kost te staat
(gezondheidszorg) alleen maar geld, hulpverleners zijn niet meer veilig. Het vervuilt het milieu.
Vuurwerkshows zijn veel beter. Mooier vuurwerk en is gereguleerd. En veilig!
Wij wonen midden in de nieuwbouwwijk Keijzershof. Onze woning heeft (net als diverse
woningen om ons heen) een rieten dak. Er is nu geen richtlijn dat er binnen een bepaalde
afstand van de rieten daken in Pijnacker geen vuurwerk afgestoken mag worden. Dit terwijl het
brandgevaar voor rieten daken bij vuurwerk hoger is dan bij reguliere daken.
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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.

3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?
Dit is prima

36%

Dit mag wat mij betreft korter

37%

Dit mag wat mij betreft langer

(n=1324)

8%

Andere optie

18%

Weet niet
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Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 37% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".

Andere optie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 plek waar er per gemeente vuurwerk door 1 partij mag worden afgestoken.
1 show organiseren door de gemeente
31 dec de gehele dag
31ste geheel minimaal
Af afschaffen of laten zoals het is valt anders niet te handhaven
Afschaffeb
Afschaffen (5x)
AFSCHAFFEN !!!
Afschaffen in woon omgeving
Afschaffen want ze houden nu al niet aan de tijden
Afschaffen, gewoon NIETS afsteken
Afschaffen: verbieden.
Afsteken mag vanaf het moment dat de verkoop staat en eindigt op 01 januari om 03.00 uur.
Afsteken verbieden en vervangen door mooie lichtshow
Algeheel verbod (9x)
Algeheel verbod.
Algeheel vuurwerk verbod
Algeheel Vuurwerk verbod
Algeheel vuurwerkverbod
Alleen afsteken tijdens een centrale show
Alleen nog vuurwerkshows. Afsteken door particulieren verbieden.
Alleen van 12.00 - 2.00 uur vuurwerk is om het nieuwe jaar in te luiden !
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Als de boetes echt worden uitgedeeld, dan oké. Nu loopt het uit de hand en lijken heel veel
mensen deze afsteektijden compleet te negeren. De afspraak is er, je merkt er alleen niets van
omdat velen zich er niet aan houden.
Als er al vuurwerk zou mogen zijn de tijden prima. Maar nu is t vooral de overlast de
weken/maanden ervoor en erna.
Als.men zich hieraan zou houden zou t prima zijn. Maar is is weken overlast
Bij een geheel verbod geen afsteektijden meer.
Bij een verbod zijn er geen afsteektijden
Compleet verbieden is beter te handhaven
Compleet verbieden, er wordt nu niet gehandhaafd buiten deze tijden. Dus die regeling is een
wassen neus.
De boete mag hoger.
De inleiding van deze vraag gaat over landelijk beleid. De vraag zelf over lokaal beleid. Dat ken
ik niet, maar u suggereert dat het anders is. De afgelopen jaren lijkt het in elk geval of er GEEN
beleid was. Al vanaf oktober veel (enorme) knallen.
Desnoods alleen 1 jan. van 24 uur-1.00 uur.1 tot
Deze tijden worden niet gehadhaaft, dus het maakt niet uit wat je instelt
Dit is geen werkbare oplossing. Handhaving is vrijwel onmogelijk.
Dit mag wat mij betreft helemaal niet, of 1 centrale plek
Dit wordt door men genegeerd
Een totaal verbod
Een tweede afsteekdag haalt de druk weg
Een verbod heeft pas zin als je hierop handhaaft
Eens per jaar wat klagen mensen nu en als het al een paar dagen van te voren is so what. Ik vind
dat mensen het zeer overtrekken. Ze zijn zeker zelf nooit jong geweest
Er houdt zich sowieso een hele groep niet aan deze tijden, dus daarom helemaal verbieden
Er is geen handhaving.
Er mag wel beter gehandhaafd worden, in Nootdorp wordt er van 1 januari tot 31 december
vuurwerk afgestoken...
Er wordt al dagen van te voren vuurwerk afgestoken .
Er wordt niet aan de wettelijke tijden gehouden van 18.00 tot 02.00
Er wordt niet gehandhaafd
Geen
Geen afsteektijd.
Geen afsteektijden (2x)
Geen afsteektijden meer en alleen centraal vuurwerk
Geen afsteektijden meer, gewoon verbieden
Geen alleen professioneel vuurwerk. (Gemeente)
Geen ivm algeheel verbod
Geen mogelijkheid voor particulier afsteken van vuurwerk
Geen nut als het verkocht wordt hoor je het al
Geen particulier vuurwerk
Geen particulier vuurwerk meer
Geen tijden
Geen vuurwerk (6x)
Geen vuurwerk af laten steken door particulieren, een georganiseerde show geven
Geen vuurwerk afsteken (2x)
Geen vuurwerk afsteken of anders korter en handhaven
Geen vuurwerk aub
Geen vuurwerk en als dat geen optie is kortere afsteektijden
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Geen vuurwerk en geen afsteektijden
Geen vuurwerk meer (3x)
Geen vuurwerk meer afsteken
Geen vuurwerk meer afsteken.
Geen vuurwerk. Alleen vuurwerkshow
Geen. Totaal verbod.
Geheel afschaffen
Geheel afschaffen, hooguit één gemeenschappelijk vuurwerk
GEHEEL VERBIEDEN
Geheel verbod
Gelijk stellen aan de dagen dat het verkocht mag worden
Gewoon handhaven tot 31/12 18:00
Gewoon helemaal niet afsteken
Gewoon helemaal niet een vuurwerkshow en klaar
Gewoon niet afsteken
Gewoon verbieden
Graag een algeheel verbod. Huidige tijden worden al niet gehandhaafd.
Graag korter, maar er wordt niet gehandhaafd in onze wijk. Dus ervoor en na die tijd is het al
bezig.
Handhaaf die tijden!
Handhaven van de afgesproken tijden is dringend gewenst
Handhaving is belangrijk. Nu knalt het de hele dag.
Heeft geen zin men trekt er zich niets van aan
Helemaal afschaffen en centraal een show organiseren
Helemaal afschaffen is nog beter.
Helemaal geen afsteek mogelijkheid
Helemaal geen knalvuurwerk.
Helemaal geen vuurwerk
Helemaal geen vuurwerk meer (2x)
Helemaal kappen met die WaanZin
Helemaal niet (8x)
Helemaal niet afsteken
Helemaal niet meer
Helemaal niet meer doen. Gereguleerd op één plek voor maximaal een uur
Helemaal niet meer toestaan
Helemaal niet meer. Zodra de verkoop is gestart, hoor je niets anders meer en komt het
associale gedrag boven. Met name door volwassenen ( al dan niet dronken) als je er wat van
zegt heb je gedurende de laatste dagen ook nog eens extra last door pest gedrag.
Helemaal niet privé
Helemaal niet toestaan, tenzij wordt gehandhaafd (en dat lijkt onmogelijk)
Helemaal niet,veel teveel herrie
Helemaal niets afsteken
Helemaal niey
Helemaal nooit meer !!!!
Helemaal verbieden.
Helpt niet
Het mag van mij helemaal weg!
Het werkt niet er wordt veel vaker vuurwerk afgestoken.
Hoeft voor mij helemaal niet
Huidig is goed maar dan moet er wel voldoende handhaving zijn
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I.p.v. 02.00 uur er 01.30 uur van maken
Ik ben geen voorstander van vuurwerk, dus ook niet van tijden dat het wel mag
Ik denk niet over de afsteektijden.
Ik heb erg veel last gehad van overlast en het valt op dat er niet op werd gehandhaafd. Dus een
totaalverbod
Ik heb niet de indruk dat iemand zich daar wat van aantrekt, er is geen handhaving
Ik wil totaalverbod ook tijdens kermis niet vanaf het vogelstilte eiland!
In principe prima. Maar ik heb niet de indruk dat er buiten deze tijden sterk gehandhaafd
wordt.
Is flauwekul. Er wordt niet gehandhaafd en al dagen vantevoren afgestoken
Is totaal zinloos. Is niet of nauwelijks te handhaven.
Is wel ok, alleen houdt niemand zich eraan
Jongeren houden zich niet aan de tijden. 3 weken van te voren is al overlast
Korter van 24.00-01.30
Landelijk vuurwerkverbod
Langer in aangewezen gebieden
Licht vuurwerk van 18:00-02:00; zwaar vuurwerk van 24:00-02:00
Lieever geen vuurwerk door particulieren
Liefst algeheel vuurwerkverkoop en op 1 centrale plek een vuurwerkshow. ook goed voor de
sociale contacten.
Liefst geen vuurwerk meer zelf afsteken maar vuurwerkshow via de gemeente
Liever een verbod
Liever helemaal afschaffen
Liever helemaal geen vuurwerk
Liever helemaal geen vuurwerk meer
Liever helemaal niet
Liever verbod totaal
Maakt niet uit, gedrag verandert niet als er geen algeheel verbod geldt
Maakt niet uit. Er wordt nu al dagen van te voren vuurwerk afgestoken
Mag korter en heb niet het idee dat de huidige tijden worden gehandhaafd
Meer toezichthouders op straat zodat de pakkans verhoogt wordt
Men houd zich er toch niet aan
Niemand houdt zich aan de tijden dus tijden instellen heeft geen nut. Als iedereen zich hier aan
zou houden zou vuurwerk voor mij niet verboden hoeven te worden
Niemand houdt zich er aan dus liever gewoon helemaal niet meer
Niet (3x)
Niet afsteken (3x)
Niet korter, helemaal niet
Niet meer
Niet meer afsteken
Niet toestaan
Niet.meer!
Nog korter van 22.00 tot 01.00 uur.
Nogmaals geen vuurwerk
Nooit
Nooit afsteken
Onze gemeente houdt zich toch aan de Nederlandse regels?!?
Op aangewezen plekken afsteken
Op papier klopt het maar in de praktijk werkte het nooit. Al jaren wordt er meerdere weken in
december vuurwerk afgestoken met een climax op de laatste dagen.
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Prima maar mensen houden zich er niet aan. Er is geen handhaving
Prima maar slaat nergens op omdat het niet gecontroleerd wordt of kan worden
Prima, maar er moet gehandhaafd worden!
Stoppen ermee!
Terug naar afsteektijden 10.00 uur tot 02.00 uur
Tijd is prima maar niet te handhaven
Tijden op zich zijn goed. Probleem is dat men zich er niet aan houdt
Tijden worden niet gehandhaafd en niet op gecontroleerd. Dus lijkt me deze regel niet zinvol.
Tijden zijn prima, helaas houdt zich er niemand aan en het aanspreken van jongeren die ook op
andere tijden met het vuurwerk actief zijn is niet makkelijk
Tot 01:00 uur en dan ook echt handhaven dat er niks meer wordt afgestoken!
Totaal geen afsteektijd meer
Totaal geen eigen vuurwerk
Totaal verbieden (2x)
Totaal verbod (3x)
Totaal verbod!
Totaal verbod.
Totaal vuurwerk verbod
Totaalverbod (2x)
Totaalverbod!
Van 0.00 tot 2.00
Van 22:00 (op 31 dec) tot 02:00 op 1 jan. uur
Veel korter om 0.00u en alleen door professionals
Verbieden (2x)
Verbieden. Dus verkorten tot 0 miunuten.
Verbod
Verbod op vuurwerkafsteken. Bovendien wordt er niet gecontroleerd
Volledig afschaffen
Volledig stoppen
Volledig verbieden (2x)
Voor de kleine kids is het leuk om in de middag al af te steken.
Vuurwerk afschaffen of op vast tijdstip centraal (professioneel) laten afsteken.
Vuurwerk helemaal niet toestaan
Vuurwerk verbod en tussen 12 en 01 uur een door de gemeente georganiseerde vuurwerk show
Weinig nut, het begint veel eerder en gaat langer door
Wel vuurwerkshows door professionals, verder eenalgeheel verbod want afsteektijden werken
niet. Er wordt hierbuiten al heel veel afgestoken.
Werkt niet, is denk ik ook gebleken.
Ze worden niet gehandhaaft, daarom algeheels met celstraf op de 31e als men dit toch wel
doet
Zie mijn antwoord onder 2.1
Zoals gezegd zou ik het verbieden. Evt. Kan de gemeente wel een kleine vuurwerkshow
aanbieden op een bepaalde centrale locatie
Zoals vroeger gewoon van 10 uur in de ochtend tot 2 uur snachts
Zorgen dat buiten deze tijden geen legaal vuurwerk beschikbaar is
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Alleen jammer dat niemand zich er aan houdt. Er wordt in de praktijk al
smorgens vroeg (en weken vooraf) gestart met knallen
Alleen ze moeten het alleen oudejarsdag verkopen. Want ze steken het al veel
eeder af.
Allen houdt niemand zich aan deze tijden
De afsteektijden zijn prima, niettemin houden de mensen zich daar niet aan.
Eerder in de maand december wordt reeds vuurwerk afgestoken en vanaf het
moment dat er verkocht mag worden, wordt geregeld in de hele wijk vuurwerk
afgestoken. Daar wordt niet tegen opgetreden.
De afsteektijden zijn prima. de handhaving buiten die tijden faalt, er is dagen
voorafgaand al zeer veel afgestoken en ook op de dag zelf buiten de
afsteekrijden.
De tijden zijn prima, maar ze worden niet gehandhaafd. In bepaalde wijken
wordt buiten die tijden zeer veel vuurwerk afgestoken en ik heb niet de indruk,
dat daar streng tegen wordt opgetreden.
Deze tijd is prima, het ontbreekt nu aan handhaving op de andere momenten.
Handhaven en kosten neerleggen bij de veroorzakers bij ons verkeersborden.
Kapot het is duidelijk wie dat hebben gedaan de asos worden eenvoudig nooit
aangepakt
Helaas wordt niet niet gehandhaafd, kan het niet worden gehandhaafd.
Het probleem is alleen dat iedereen al de 28e vuurwerk in huis kan hebben
Het tijdsframe is prima. De handhaving echter belabberd.
Het wordt totaal niet gehandhaafd. De afsteektijd is prima echter niemand
houdt zich eraan. Er wordt al dagen van te voren vuurwerk afgestoken en ook
nog dagen erna.
Jammer dat bijna niemand zich daar aan houdt. Er werd al vanaf half oktober
dagelijks geknald. Nooit politie gezien...
Maar als het helemaal niet meer mag is dat nog beter
Maar dat moet dan ook gehandhaafd worden. Je hoort al dagen van tevoren erg
harde knallen.
Maar er is geen tot nauwelijks handhaving. Op die manier is die regeling
inhoudsloos
Maar handhaven werkt niet, dit jaar al vanaf oktober ELKE avond vuurwerk
gehoord.
Maar ik heb niet het idee dat dit gehandhaafd wordt ( of kan worden).
Maar voor, vooral jeugd, staat vuurwerk kopen gelijk aan vuurwerk afsteken.
Volgens mij door je er goed aan om de verkooptijden in te perken.
Mits iedereen het netjes doet en houd en geen overlast of schade veroorzaakt.
Om overlast na een dergelijk mistige jaarwisseling als afgelopen jaar te
voorkomen zou een optioneel extra afsteek moment aangewezen kunnen
worden op bijv 1-1. Niet afgestoken vuurwerk kan dan alsnog ontbrand worden
zodoende dit niet op allerlei random momenten in het jaar alsnog uit de schuur
wordt gepakt.
Op zich is de periode van 18:00 - 02:00 lang genoeg, ook om iets meer speling te
hebben bij minder goed weer (als het bijv. beperkt zou worden tot 23:00-01:00
uur kan één flinke bui de hele vuurwerkshow verpesten). Maar op zich is het bij
wijze van compromis prima om iets later te beginnen, bijvoorbeeld 20:00 uur
(zodat ook kleine kinderen het nog kunnen meemaken) - 02:00 uur.
Zo kunnen mensen met een hond het beestje toch nog even uitlaten
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Dit mag wat
mij betreft
korter

•

Zou beter gehandhaafd moeten worden. Als het binnen de aangegeven tijden is
is er al veel minder overlast

•

22 uur. Tot 2 uur lijkt me lang genoeg maar beter nog helemaal geen
consumentenvuurwerk meer
Als er gehandhaafd wordt van 24.00 tot 2.00 uur
Beginnen zodra er verkoop is. Controle niet gezien helaas.
Er werd de hele dag vuurwerk afgestoken.
Er wordt niet gehandhaafd, vrij verkrijgbaar bij b.v. Lidl en dat gaat direct de
lucht in weken van te voren en ook zwaar vuurwerk (illegaal) lang van te voren
Er wordt nu al nauwelijks op gehandhaafd dus korter of langer maakt weinig uit,
dus beter een algeheel verbod.
Handhaving moet een stuk beter.
Ik heb hiervan helaas niets gemerkt. Op 30 en 31 december was het al “oorlog”
qua vuurwerk
In oktober begon dit jaar al de ellende en hard en veel vuurwerk ook.
Kan ik mijn hond tenminste nog normaal uitlaten.
Korter: 2 later starten maar nog wel voor de aller kleinste haalbaar.
Maar er moet ook beter gehandhaafd worden
Met het instellen van 18.00 uur als begin tijd is het al wel veel beter geworden.
Niet iedereen houdt zich eraan, maar veel mensen gelukkig wel. Maar dat vanaf
18.00 uur wordt gestart om kinderen ook met vuurwerk te laten spelen, vind ik
een slechte reden. Het is geen kinderspeelgoed.
Met korter bedoel ik later starten dan 18.00 uur
NB - hoewel het is toegestaan vanaf 18:00 is er al zeer veel overlast de dagen
ervoor, en helemaal op oudjaarsdag; in de ochtend begint het al te knallen
Niet te handhaven
Sinds oktober wordt er al knalvuurwerk afgestoken, een paar dagen voir
Oudejaarsdag was het al diverse keren per dag raak! Zelfs moeders met jonge
kinderen staken al vuurwerk af
Totaal verbod heeft mijn voorkeur. Maar als het dan toch moet: kortere
afsteektijd en dan ook handhaving door de politie.
Uiterlijk twee uur s nachts helemaal over!
Veel korter, liefst helemaal niet, anders van 00.00 tot 02.00 uur
Vuurwerk verbod
Vuurwerkshows beginnen ook om 12:00 uur snachts. Als er geen verbod komt,
laat het dan ook maar een half uurtje duren voor iedereen.
Wat mij betreft helemaal niet. Er is te weinig controle op toch afsteken. 3 dagen
daarvoor wordt al afgestoken en heeft geen consequenties.
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Dit mag wat
mij betreft
langer
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Als je mensen meer vrijheid geeft zullen zij zich beter gedragen. Meer
betutteling zal alleen maar leiden tot meer overlast en wangedrag.
De gemeente zal niet uit zichzelf de mogelijkheid kunnen bieden om al overdag
af te steken aangezien de afsteek tijd wettelijk is geregeld. Echter principieel ben
ik voor afsteken overdag zoals dat jaren gelden wel kon. De overheid heeft
zichzelf een hele slechte dienst bewezen door dit in te perken. Het biedt jeugd
namelijk de mogelijkheid om te leren omgaan met vuurwerk. Overdag zien ze
wat ze doen en samen met een ouder kan je dan wijzen op de omstandigheden
die zich voordoen. Als er iemand aan komt lopen kan je als ouder daar op wijzen
etc. etc. Kinderen zitten vaak in de spanning van het afsteken en zien niet wat er
om hun heen gebeurt. Het zorgen van bewustwording overdag creëert veiligheid
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voor later. Nu worden ze vanaf 18 uur naar buiten gestuurd omdat de ouders
gaan eten. Ze leren niets.
Het is maar 1 dag en het is echt een traditie.
Het liefst heb ik een verbod maar zou niet dan vond ik de ruimere tijd van 10:00
tot 02:00 uur prettiger ondat er dan meer rust momenten zijn. Nu werd er
alsnog heel de dag vuurwerk afgestoken en ook sier vuurwerk maar er waren
geen rust momenten. En doordat het niet mocht waren er continue mensen die
het toch even deden.
Het was eerst vanaf 10.00 in de ochtend. Vind ij uitstekend. Ik loop gezellig met
mijn kind van 8 dat supertrots is om simpel vuurwerk af te steken en ervan
geniet dat anderen dat ook doen. Verantwoordelijkheid en bewustwording bij
brengen is bij alles noodzaak. In het verkeer, in omgang met dieren en in
omgang met vuurwerk. En dommerds hou je overal en altijd.
Ik heb er geen problemen mee als het 31 december vanaf 10:00 uur wordt
afgestoken tot 03:00 uur.
Op heel oudjaarsdag en nieuwjaarsdag.
Van mij zou de begintijd vervroegt kunnen worden naar 10 uur. Dit is ook de tijd
waarop er al begonnen wordt met vuurwerk afsteken.
Vanaf 14:00-02:00
Voor de kleinere kinderen is het leuk om nog even vuurwerk af te kunnen steken
met hun ouders
Weer van 10.00 uur tot 02.00 uur
Aan die tijden wordt hier Niet gehouden
Als buiten de tijden dat vuurwerk afgestoken mag worden geen legaal vuurwerk
beschikbaar is zal er minder afgestoken worden waardoor handhaving
makkelijker wordt
Dan is alles verspreid af vuren
De afsteektijden zijn belachelijk want worden niet gehandhaafd. Ik ben voor een
absoluut vuurwerkverbod.
Er wordt niet aan de tijden gehouden, en controle hierop lijkt niet aanwezig.
Gewoon een algemeen verbod. Hooguit een vuurwerkshow, en dan nog uit de
buurt van dieren en ouderen.
Helaas is het niet handhaafbaar.
Het is volgens mij niet te handhaven
Het maakt niet uit wat je voor tijden instelt. Afgelopen oud en nieuw is er
gedurende geheel december vuurwerk afgestoken. Als we de politie belden
kwamen die nooit kijken.. Rond oud en nieuw werd er veel eerder en nog veel
later vuurwerk afgestoken.
Hier in Delfgauw trokken rond 13:00uur al hele groepen jeugd rond met knal
vuurwerk. En dan heeft bellen geen zin meer want dan zijn ze allang weer weg.
En 1 zo’n politie auto helpt dan niet echt. Dan moeten er weer ouderwets
lopende agenten zijn op deze dag.
Ieder jaar sneuvelen er ogen enz. dieren zijn er bang van en met een gezamenlijk
door brandweer geleid vuurwerk zou ik waarderen en ook geld voor over
hebben !
Ik vond zelf als kind het altijd geweldig om vanaf 10:00 vuurwerk af te steken. Ik
keek er al maanden naar uit.
In onze gemeente wordt in november al vuurwerk afgestoken, wij zitten met 2
maanden zware overlast.
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Je kunt jezelf vanaf 18.00 uur niet meer verstaan. Schijnbaar is iedereen bang
dat hij zijn vuurwerk om middernacht niet meer kan zien of horen. Resultaat: de
hele avond én nacht een pestherrie. Verschrikkelijk!
Maar weinig mensen storen zich hieraan
Men houdt zich er niet aan en er wordt niet gehandhaafd
Men houdt zich niet aan bovengenoemde tijden, er wordt al dagen eerder
vuurwerk afgestoken.
Nu heeft deze afspraak totaal geen zin. Jammer, want als men zich er wel aan
zou houden (al dan niet gedwongen door echt beboet te worden, waarbij de
boete veel hoger mag zijn), dan zit dit prima zijn.
Sierpijlen vind ik heeel mooi
Vuurwerk afschaffen of op vast tijdstip centraal (professioneel) laten afsteken.
Het zelfde aantal vuurwerk kopen en afschieten in een kortere tijd betekent dat
alsnog alles de natuur in komt.
Ik weet niet wat de tijden zijn in onze gemeente
Liever geen afsteektijden. Het gaat om de tijden dat het officieel is, maar buiten
deze tijden om wordt er ook voldoende afgestoken. Dus weet niet in hoeverre
dit echt bijdraagt.
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden
gehandhaafd in onze gemeente?
Zeer voldoende

(n=1322)
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Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 15% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
66% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Zeer onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende
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Je kan er toch niet op controleren.
Oudejaarsdag lijkt het wel een heksenjacht op kinderen die een dag per jaar
vuurwerk afsteken.....
We kunnen hier alles van vinden maar een rotje hier en een rotje daar
afsteken kun je niet handhaven.
Werkelijkwaar geen enkele handhaving gezien. Politie reed door wijk maar
trad niet op...waardeloos...
Dit jaar is het geloof is redelijk gegaan, al was er de dagen voor 31/1 al wel
(beperkt) wat knaloverlast. Maar je kan als handhaver niet álles voorkomen,
dat realiseer ik me ook.
En de knallen die je dagen van te voren hoort, zijn zo hard dat je hoort dat dit
illegaal vuurwerk is.
Er is wel wat overlast, maar als je heel veel energie gaat steken in het
bestrijden hiervan, blijven er andere zaken weer liggen.
Het gaat de laatste jaren steeds beter. Wij zien er streng op toe dat het
vuurwerk voor de toegestane tijd nog niet word afgestoken, mocht dit wel
gebeuren spreken wij desbetreffende persoon er streng op aan. Wij hebben
huisdieren.
Ik vind het over het algemeen rustig in het dorp en het vuurwerk wat eerlijk
wordt afgestoken is toch alleen maar illegaal vuurwerk
Vind wel dat t daarna echt moet stoppen...
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2.000.000 afstekers kan je niet handhaven natuurlijk. Het is niet onvoldoende
want daarmee leg ik het probleem bij de politie. Het probleem is er omdat er
sprake is van onuitvoerbare wetgeving
Als iemand een pot afsteekt en gauw naar binnen loopt, dan moet de politie
wel heel snel om de hoek zijn willen ze dat gaan handhaven en dan vind ik het
beter als ze op zoek gaan naar mensen die illegaal vuurwerk afsteken.
Kan niet helemaal over de totale gemeente oordelen. Wel in de wijk, daar start
men normaal maar gaat diep door in de nacht.
Niet slapen, honden die janken enz.
Weinig tot geen politie in de wijk
Al dagen van tevoren zie ik dat er in mijn omgeving siervuurwerk wordt
afgestoken en hoor ik knalvuurwerk.
Van enige handhaving lijkt hier geen sprake, misschien in het centrum van
Pijnacker maar daarbuiten niet
Al twee weken ervoor lopen jongens door de wijk te knallen . Daar zou meer
aan gedaan moeten worden
Buiten de asfteektijden wordt er veel en vooral hard knal vuurwerk
afgestoken.
Weken ervoor start dit al. Of er wel of niet voldoende gehandhaafd wordt
weet ik niet.
Gezien de overlast zou ik geneigd zijn niet voldoende te zeggen maar wellicht
probeert men
het wel maar is het dweilen met de kraan open.
Echter lastig te handhaven
Een week voor tot wel twee weken na O&N wordt er nog vuurwerk
afgestoken.
Geen politie gezien in de wijk
Heb nog nooit gezien dat hier actief iets mee gedaan word.
Het is onvoldoende, maar ik snap dat handhavers niet overal kunnen zijn. Maar
zoveel als mogelijk en desnoods extra mensen inzetten zou mooi zijn.
Ik hoor het hele jaar door regelmatig vuurwerk dat afgestoken wordt.
Ik hoorde al dagen voor en dagen na 31 januari vuurwerk.
Ik zou hier graag een betere en hardere aanpak zien, zodat de mensen zich niet
meer ergere aan vuurwerk en de traditie gewoon kan blijven bestaan!!
Interesseert de afstekers niets, pakkans is gering.
Is ook onmogelijk, eer dat je er bent zijn ze al weg of gestopt.
Met name de nachtelijke zwerftochten van jongeren met zwaarder vuurwerk
zou meer aandacht moeten krijgen.
Naar mijn idee worden met name de jongeren die in de maanden november
en december overlast geven door illegaal zwaar knalvuurwerk niet aangepakt.
Te weinig blauw op straat
Vaak al weken door best wel jong grut wordt er al afgestoken. Aanpakken dat
gebeurd te weinig
Vanaf november is het iedere avond bal met jeugd die vuurwerk afsteekt.
Soms hele bommen. Heb kleine kinderen en die zijn bang voor t vuurwerk
Veel mensen gaan te vroeg afsteken, waardoor ik me voor kan stellen dat
handhaven moeilijk is.
We hoorden twee weken na het oudjaar nog vuurwerk.Ervoor is ook veel
afgestoken.

30

•
•
Zeer
onvoldoende

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Zodra er vuurwerk te krijgen is, dan begint het afsteken al. Dus niet alleen op
31 december. Naar mijn idee is er te weinig controle erop door de politie.
Zoiets is ook niet te handhaven!
Afgelopen jaar begon het vuurwerk afsteken al eind oktober in mijn buurt. Gek
werd ik en mijn huisdieren ervan.
Afsteken begint week eerder en eindigt week later
Als je echt de Politie belt over cobra's dan komt er wel actie...
Begint sowieso al ver voor de 31e non stop
Bij de Groene Zoom is het in de weken rondom de jaarwisseling erg onrustig
geweest. Met name in de avond en de weekenden. De gemeente moet hier
(met name omdat het een natuurgebied is) strenger handhaven.
Daar kan de politie niets aan doen: jongeren maken er een sport van weg te
komen met de bizarste knallen
De ellende begint de laatste jaren al in september en houdt aan tot begin
februari. Ik heb geen enkel probleem met afsteken van vuurwerk op de
officiële tijden maar de terreur van het zware vuurwerk buiten de officiële
tijden begint zo langzamerhand ondraaglijk te worden. Maar goed met 0,0
handhaving weet het tuig zich onaantastbaar en mogen wij elk weekend
midden in de nacht overeind in ons bed zitten.
De hele dag door wordt er vuurwerk afgestoken op de 28e al
De hele maand december werd er vuurwerk afgestoken in de straat. Van het
soort dat het hele jaar verkocht en afgestoken mag worden. Wat mij betrefd
moet dat ookverboden worden!
Dinsdagavond was oudejaarsavond. Vanaf zaterdagochtend mocht er
vuurwerk verkocht worden. Een kind kan voorspellen dat op zaterdagochtend
het vuurwerk begint en doorgaat tot al het vuurwerk op 1 en 2 januari op is.
Dus 6 dagen vuurwerk afsteken. Wie en hoe zou er moeten handhaven? Dat is
toch onmogelijk.
Dit geldt voor heel het land. Handhaving hierop is moeilijk. Je kan ze alleen op
heterdaad betrappen of via meldingen van buurtbewoners. Maak hiervoor een
aparte telefoonnummer.
Dit is ook moeilijk te handhaven daar je minimaal 200 politie functionarissen
nodig heeft.
Eigenijk niet. Wordt zoveel al dagen van te voren en ook nog na nieuwjaarsdag
afgestoken. De knallen zijn ook regelmatig eerder bommen dan vuurwerk....
Vooral wat buiten de afsteektijden wordt gebruikt. Het mooie, het echte
vuurwerk is vooral tijdens de jaarwisseling. De rest, daar zitten (kleine)
bommen tussen. Vuilnisbakken kapot en in brand, enz enz erg, heel erg
jammer. Echt onverantwoord gebruik van iets dan men "vuurwerk" noemt.
Elke avond vanaf oktober was er in de omgeving (knal)vuurwerk te horen
Er is afgelopen oud-en-nieuw zoveel vuurwerk afgestoten buiten de
vertrektijden waardoor het lijkt of er van handhaving geen sprake is geweest
Er is te weinig mankracht. De handhavers worden al lang van te voren
opgemerkt en als ze weer uit het zicht zijn gaan ze weer vrolijk verder met
afsteken.
Er is veel en hard geknald, al sinds oktober. De politie kon heel weinig doen. In
december was het in regio Den Haag te druk waardoor er niemand
beschikbaar was om op knallen in Nootdorp te reageren.
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Er staan vroeg op de dag buren met een vuurton waar vlammen uitkomen.
Barretje eromheen.Kinderen erbij die vuurwerk afsteken. Er rijden
gemeenteambtenaren langs en die spreken hen er niet op aan.
Er wordt nog te weinig gecondoleerd en te mild opgetreden
Er wordt nu, eind januari nog steeds vuurwerk afgestoken
Er wordt overdag al zeer veel afgestoken. Er lijkt niet op gehandhaafd te
worden. Hoeveel aanhoudingen zijn er geweest?
Er wordt regelmatig vuurwerk afgestoken buiten de tijden die voor heel
Nederland gelden
Geen controle of handhaving gezien
Heb in Pondstraat Delfgauw van half november tot half januari last van
vuurwerk
Het begint weken van te voren en het gaat eindeloos door. Deze week - het is
nu week 4 - is er nog vuurwerk afgestoken.
Het is echter ook lastig erop te handhaven.
Het is ook moeilijk te handhaven.
Het is ook niet te handhaven.
Het werk gewoonweg niet ,men knald en loopweg ,politie te laat
Hoor weken ervoor en erna geknal
Ik heb geen handhavers gezien de hele dag
Ik heb in de wijk Koningshof geen enkele keer de politie gezien voor afsteken
van vuurwerk voordat het mocht op 31 december.
Ik heb zowel in de week voor de jaarwisseling als erna veel vuurwerk gehoord.
Het is voor politie niet te handhaven, je weet nooit precies waar het vandaan
komt.
Ik hoor vanaf meer dan een week van te voren als er nog helemaal niks
verkocht zou mogen worden al flink vuurwerk afgestoken worden. Laatste 3
dagen is helemaal belachelijk er wordt totaal niet gehandhaafd.
In Delfgauw zie je nauwelijks politie rond de jaarwisseling.
In weken geen politie gezien, rijden ze Oudjaarsavond over het fietspad om
19.30 uur. Dan vraag ik u; is dit handhaven?
Is niet te handhaven.
Is ook eigenlijk niet haalbaar, kost teveel politie-inzet
Mensen hebben er lak aan.
Minstens twee dagen lang (30 en 31 december de hele dag) hele harde knallen
bij ons in de wijk. Ramen die in de sponningen trillen, een autoalarm dat
afgaat. En geen handhavers gezien.
Niemand gezien om te controleren.
Politie om te handhaven zie ik nergens
Tot twee weken na de jaarwisseling nog steeds knallen, en weken daarvoor
ook.
Twee dagen ervoor werden er al meerdere kanonslagen afgestoken waarvan
de kopjes in de kast stonden te trillen. En het was niet eens bij ons in de straat!
Geen agent gezien.
Vanaf 28 december werd er al zeer veel afgestoken en wij hebben geen politie
gezien die hier iets aan deed in onze wijk.
Vanaf begin december tot half januari is regelmatig vuurwerk afgestoken
waardoor ik mijn hond die heel bang is niet goed kon uitlaten.
Vooral in de dagen voor oudjaar wordt er knalvuurwerk afgestoken in de
speeltuin voor mijn huis. Daar moeten buurtbewoners zelf wat van zeggen.
Wordt totaal niet merkbaar op gehandhaafd.
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Wordt ver voor oud en nieuw afgestoken, veelal illegaal vuurwerk.
Zeer onvoldoende, maar de politie kan ik niet anders. Ookal zijn de jaagacties
van politie in burger erg goed geweest
Zie boven
Zie eerdere toelichting
Zie punt 3. Ik heb eerder eens een melding gedaan over vuurwerk overlast, en
dan wordt er wel netjes een auto langs de plek gestuurd maar dan zijn ze
natuurlijk allang weg. Er moeten op die dagen gewoon meer agenten echt de
straat op.
Zie toelichting vraag 3
Afsteken begint eigenlijk al direct na de kerstdagen
Ik heb wel het idee dat men zich redelijk houdt aan de tijden, naar mijn idee
was het andere jaren erger toen de vuurwerktijden ruimer waren
Ik hoor dagen van te voren al vuurwerk worden afgestoken. Handhaven
gebeurt door de Politie? Of door handhavers van de Gemeente zelf?
Handhavers zijn niet zichtbaar aanwezig in wijken. Daar zeker iets aan doen.
Ik hoor nog steeds vuurwerk afgaan buiten de gestelde tijden. Van handhaving
niets gemerkt.
Ik vind dat het allemaal wat overtrokken is. Binnen de gemeente Pijnacker valt
het allemaal wel mee
Ik weet niet dat er uberhaupt ergens gehandhaafd wordt.
Ik weet niet in hoeverre er wordt gehandhaafd, maar in de dagen voor 1
januari hoor ik te veel geknal
Is een onmogelijke opgaaf want buiten de afsteektijden wordt er gewoon
vuurwerk afgestoken en zijn er voldoende controleurs beschikbaar?
Is volgens mij niet te handhaven
Lastige vraag, de politie kan niet overal tegelijk zijn!
Met 20 agenten in dienst over zo'n gebied, dat wordt onhaalbaar. Dit is niet te
handhaven.
Niet, zie vorige vraag. Maar: wij wonen op de grens van Den Haag en
Nootdorp, ik kan niet weten of het een Nootdorpse of Haagse knal is.
Velen houden zich niet aan afsteek-tijden en knallen maar raak
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Hoewel voor de ene bewoner vuurwerk een genot is, kan de ander overlast ervaren.

5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad
van vuurwerk in onze gemeente?
Nee, helemaal niet
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Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 31% van de respondenten: "Ja, veel".
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Alleen het afsteken van illegaal vuurwerk, de harde knallen! Hierop wordt slecht
gehandhaafd door de overheid.
Dit is Nederlands erfgoed, die enkele uren dat dit mag, moet niet afgenomen
worden. een verbod helpt meer problemen in de hand.
Ik heb een paar nachten in een hotel in Paterswolde vertoefd. Een verademing!
Ik vierde de jaarwisseling niet in onze gemeente
Ik was in Noorwegen daar was ook vuurwerk echter niet met de kwajongens
mentaliteit
Ik was niet in de gemeente
Ik was niet in de gemeente aanwezig op oudjaar
Ik was op vakantie
Ik zou de vraag herformuleren om te onderzoeken gedurende welke periode in
het jaar men mogelijk overlast ervaart. Dit zal niet tijdens de 8 uur waarin
vuurwerk legaal ontbrandt mag worden zijn.
Waarom moeten mensen altijd overlast ervaren. Ik erger me enorm aan alle
hondenpoep zonder een hondenverbod in de gemeente te vragen.
We zijn uitgeweken naar een vuurwerk vrij gebied
Wel is handhaven van verbod op illegaal vuurwerk van belang
Behalve die harde knallen
En dan bedoel ik echt puur en alleen de jaarwisseling, doos het moment dat mag
worden afgestoken. Dat is mooi! Maar de dagen en uren daarvoor, en ook
(gelukkig in mindere maten) de dagen na het afsteekmoment zijn niet leuk meer.
Gevaarlijke situaties.
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Geen overlast gehad. Onze 2 Paarden, Hond en Katten ook niet.
Ik ben binnen gebleven en heb van achter het raam naar het vuurwerk gekeken. Ik
vond het buiten te gevaarlijk.
Ik was elders
Ik was niet thuis maar elders in het land.
Ik was tijdens de jaarwisseling niet thuis.
Juist al de dagen ervoor dat er al best wel wat werd afgestoken
Tijdens de jaarwisseling heb ik niet echt overlast gehad. Ondanks dat je vuurwerk
tot twee uur mag afsteken had een buurman waarschijnlijk nog een grote
voorraad. Die ging door tot iets voor drieën. Ik sliep daar wel slechter door, maar
ik moet niet zeuren! Dit is maar 1 keer per jaar.
Tijdens de jaarwisseling zelf was ik niet in onze gemeente. Voorafgaand aan de
jaarwisseling een beetje knaloverlast, na afloop bleef er te lang te veel vuurwerk
op straat liggen. Dat is niet bedoeld als kritiek op 'de instanties' (gemeente etc.),
maar op buurtgenoten: ruim z.s.m. je troep zélf op.
Tijdens jaarwisseling viel wel mee. Blijf binnen en dan mag het. Alleen die hele
periode ervoor mag van mij gestolen worden
Vorig jaar wel, er zat een vieze laag op de auto die er met gewoon wassen niet
afging. Moest gepolijst worden.
Was tijdens de jaarwisseling elders buiten de gemeente.
Weinig vuurwerk voor kerst. Met de jaarwisseling zelf warren wij niet in Pijnacker.
Wij mensen hebben er niet veel last van gehad. Alleen onze huisdieren zijn dagen
lang van streek.
Woon in het buitengebied
Ik was in het buitenland...
In het buitenland (vakantie)
Niet persoonlijk
Wij waren niet thuis met Oud & Nieuw, maar voor en na O&N wordt er al veel
vuurwerk afgestoken, wat veel overlast veroorzaakt. Ook nu (24-1-20) wordt er
nog steeds regelmatig vuurwerk afgestoken.
Wij zijn al 4 jaar met oud en nieuw op vakantie omdat de overlast zo groot is bij
ons in het hof
Al ver voor de jaar wisseling werd er in het buitengebied zwaar knalvuurwerk
afgestoken.
Auto had lichte schade en we waren soms te harde klappen
Ben binnengebleven
Dagen voor oud en nieuw. Jongeren rennen op eens weg maar zelf sta je per
ongeluk naast het knalvuurwerk dat afgaat. Ik vind het gevaarlijk en onveilig.
De buren die midden in de op de straat alles afsteken en daarna vrerbrnden en
niet opruimen..maar goed dat gaat over gedrag en niet over het vuurwerk zelf
De hele harde knallen zijn vreselijk, pijnlijk voor oren voor mens en dier.
De hele maand december werd er zowel in Nootdorp als op Ypenburg (deel
gemeente Den Haag) regelmatig hard knalvuurwerk afgestoken
Dieren zijn bang voor vuurwerk. Ik vind het op oudjaarsavond vanaf 18.00 u
acceptabel dat er vuurwerk wordt afgestoken maar daarvóór niet
Door dat er buiten de tijden wordt afgestoken en niet wordt gehandhaafd
Een paar keer 's nachts (rond 03:00 uur) in de dorpsstraat van Nootdorp harde
klappen van illegaal vuurwerk.
Er waren minder buren thuis dan in de afgelopen jaren
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Er was een minderjarig jongetje die een rotje richting mij & mijn baby (2 weken
oud) gooide. Ik vind dat vuurwerk voor meerderjarige moet worden (21+)
Het kost natuurlijk heel veel belasting geld om al van tevoren alles aan te passen,
in de gaten houden, repareren en opruimen. We waren op 31ste niet thuis maar
er ligt altijd zoveel aangewaaide rommel op straat.
Het vuurwerk wat al voor oud en nieuw word afgestoken. Al maanden van te
voren. (Meestal illegaal vuurwerk)
Het was dagen van te voren al aan de gang. Alleen maar knallen, jochies.
Ik ervaar het als een belemmering om de straat op te gaan uit vrees getroffen te
worden door vuurwerk. Ook overdag.
Ik was niet in de gemeente tijdens oud en nieuw maar in de weken al voorafgaand
was er veel hard geknal
In de wijk keijzershof werd er tot ca 03:00 zwaar vuurwerk afgestoken.
Je schrikt je een ongeluk als er een knal zo hard als een bom afgaat. Je moet er
niet aan denken dat je in de buurt woont van waar het afgestoken wordt!
Knallen als het niet mag en wij hebben honden
Luchtvervuiling. Ook buiten afsteektijden best wat knallen en in de dagen ervoor
jongetjes op straat die lopen te knallen. Ik heb een jonge hond en dan is het niet
fijn als je de hele tijd moet opletten of er niemand te dichtbij gaat knallen, want
dat kan een zeer traumatische ervaring voor de hond opleveren. Verder toch wel
wat rotzooi op straat maar minder dan andere jaren.
Maar allemaal van illegaal vuurwerk, vuurwerkbommen en afsteken buiten de
legale afsteektijden en voor de verkoop van het legale vuurwerk.
Mensen die te vroeg (of dagen eerder in het loslaatgebied voor honden...)
afsteken of te lang doorgaan.
Met 278 microgram fijnstof in de lucht is het gewoon acuut ongezond.
Met name de overgebleven troep van het vuurwerk afsteken in de
natuurgebieden rondom oude leede en ruiven die niet is/wordt opgeruimd.
Na 2 u was er nog veel te horen en ook in de nachten erna.
Niet persoonlijk maar wel mijn kat.
Onze oprit en auto zat onder het vuurwerk. Er lag vuurwerk op het dak en het
dakterras. We waren zelf niet thuis, als het brand had veroorzaakt weet ik zeker
dat de gemeente zich niet verantwoordelijk daarvoor zou voelen ondanks dat zij
het toestaan.
Op de dagen ervoor en op oudejaarsdag jongens die knallers op straat gooien
Op oudejaasdag een knal waarvan de ramen trillen.
Overdreven harde knallen.
Paar dagen geknal en zo. Dus langer dan eigenlijk zou mogen
Troep buiten
Twee jonge meiden die ondanks dat ik met mijn hond liep vuurwerk bleven
gooien. En daar word ik dus verdrietig van
Veel illegaal (hele zware klappen)
Veel rook en stank tijdens het afsteken in de straat. Kruitresten van vuurwerk van
overburen op autos en vlekken door kruitresten op de nieuwe bestrating. De
vuurwerkresten werden wel netjes opgeruimd direct na het afsteken. Als je op
nieuwjaarsdag vroeg moet werken, is het niet fijn om door allerlei troep te
moeten
Veel te harde knallen, lang voor 31 december wordt er al vuurwerk afgestoken.
Voor de jaarwisseling geschrokken van jongens met knalvuurwerk.
Vooral harde knallen (ook 's nachts ) uit de wijk Keizershof.
Vooral van de rook en van mensen die vuurtjes stoken in een oliedrum
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Vooral veel geknal in Keijzershof op maandagavond 30 december.
Vuurwerkresten en rotzooi in de tuin, op je erf en op je auto. De volgende
ochtend tref je vuurwerkrotzooi aan op straat. Afgestoken door mensen die wel
de lusten willen hebben, maar niet de lasten. Hier past maar een maatregel:
verbieden.
Wij hebben twee honden die panisch zijn van vuurwerk. Zodra het afsteken van
vuurwerk regelmatiger wordt (lees: vanaf de eerste dag dat het verkocht wordt),
durven ze niet meer naar buiten. Dit heeft het uitlaten in nachtelijke uren en het
regelmatig opdweilen van hondenurine tot gevolg.
Wij wonen boven de Parade dus veel vuurwerkbommen in een om de garage. Ze
laten de deur op een kier staan dmv papiertje/ elastiekje!
Dus extra controle op de sloten van deuren en mss met camera's.
1. De kruitdampen en het neerslaan van de roet deeltjes veroorzaken
benauwdheid.
2. Er is vuurwerk afgestoken ver na 1 januari 2020. Vooral s'nachts..nachtrust..
2 maanden voor oud en nieuw al harde knallen en weken erna. En geen enkele
handhaving.
Al dagenlang harde knallen. Met oud en nieuw ging het nog tot veel later dan 2:00
uur door
Al een kleine werk voor oudjaarsavond werd al flink wat knalvuurwerk
afgestoken.
Al meer dan 1 week voor 31-12 waren er zware knallen te horen tot ‘s avonds laat
Alleen van die handgranaten en rotjes hoe zwaar ook , het hele jaar door hier op
voetbalveld bij RKDEO is het Afghanistan. en of Syrië.
Brandplek op mijn auto.
De dagen voor oud en nieuw zijn we dit jaar niet thuis geweest. Vorig jaar vond ik
het zelfs ongemakkelijk om naar de supermarkt te fietsen met alle knallers om me
heen.
De politie hierover geïnformeerd maar deden alleen een rondje door de straat.
Verder veel schade aan onze beide auto's, kozijnen en zonnepanelen
Dit jaar was het echt heel erg. Het leek wel oorlog zulk zwaar vuurwerk werd er
afgestoken. Daarnaast levert het enorm veel stress op voor (huis)dieren en wordt
geen gehoor geven aan de wettelijk vastgestelde tijden voor het afsteken van
vuurwerk. Onze hond is extreem bang waardoor het ons extra opvalt hoe lang van
te voren (weken!!!) men al begint met het afsteken van vuurwerk.
Eind oktober begonnen ze al met afsteken in mijn buurt. Ik en mijn huisdieren
werden er gek van.
Enorme knallen, ver voordat het afgestoken mocht worden
Er wordt vroegtijdig geknald. Ook na de feestdagen blijft er zwaarder knalwerk
afgaan. Je ziet nooit wie het doet.
Gingen langer door
Het geknal begon in Tolhek (Parklaan) zo'n 4 dagen tevoren. Mijn hond kan dan
niet meer normaal plassen. Na elke knal wil ze direct naar binnen. Ik betaal
hondenbelasting maar op deze dagen is het een hel voor mijn hond. Helaas heb ik
geen enkele politieauto gezien die op de harde knallen afkomt om jongens aan te
spreken.
Het waren zoveel knallen in onze wijk dat het wel oorlog leek.
Het was te gek voor woorden en vooral veel erger 's middags al ; veel meer en
luider dan voorgaande jaren
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Huis bijna in brand, veel roetdeeltjes op het huis en doodsbange hond uit logeren
gebracht.
Ik ben zwaar astma/longpatient en door de mist, en de vuurwerk dampen die
onder de mist bleven hangen ben ik dagen heel erg benauwd geweest
Ik heb een hondje dat eigenlijk nooit in het donker naar buiten durft... er knalt
altijd wel ergens vuurwerk... iedere dag, week, maand...
Ik heb een huisdier
In de wijk Keyzershof werd er al dagenlang vuurwerk afgestoken en is er inklusief
oudejaarsdag totaal niet gehandhaafd.
Ja, ik kon met mijn hond naar 11 uur nog niet ma naar het natuurgebied. Wijkpark
stond toen al blauw van het vuurwerk en groupen van jongeren die er vuurwerk
gingen afsteken
Je kan niet normaal over straat met kinderen zonder dat je met al die knallen
geconfronteerd wordt.
Lang voor Oudjaar werd er al vuurwerk afgestoken, zwaar vuurwerk aan het
geluid te horen. Na 02.00 uur op 1 januari 2020 ging het in de wijk Keijzershof nog
lang door. Ondanks oordoppen kon ik niet in slaap komen daardoor.
Lawaai, rook, stank, vuurwerk resten op huis, auto en in de tuin.
Leken wel bommen die afgestoken werden
Maar niet rond 00:00. veel last van de knallen de dag ervoor en erna
Meerdere weken werd er afgestoken. De avond van 30 dec was vrijwel hetzelfde
als 31 dec. Ook in de natuur van groenzoom en ackersdijk werd er overdag
afgestoken
Met name de huisdieren hebben er veel last van gehad
Mijn auto heeft schade van zo'n €600,- opgelopen. Mensen veranderen met
vuurwerk in hun hand en trekken zich niks aan van de eigendommen van andere
mensen en de schade die ze hiertoe aanbrengen.
Mijn twee kindjes durfden twee dagen voor de jaarwisseling niet de deur uit en
hebben slecht geslapen omdat ze zo bang waren van alle knallen. Met de
jaarwisseling was het nog tot half 4 ‘s nachts zo onrustig, niet normaal meer
Omdat ze zogenaamd lichter categorie 1 vuurwerk wat je in de supermarkten en
tuincentra'sal voor die tijd mag afsteken.
Pure onzin, vuurwerk is vuurwerk
Op de dag zelf: het vuurwerk wordt zo heftig dat de ramen trillen. Geeft geen
veilig gevoel. Na oud&nieuw zijn er altijd mensen die overgebleven vuurwerk zo
nu en dan nog afsteken (geluidsoverlast) of die het afval niet opruimen. Nu nog
steeds zie je overal wat liggen.
Schade aan auto door vuurpijl, benauwd kind en een bange hond
Schade aan autoruit + ook geraakt door omvallend (sier?)vuurwerk, gelukkig
zonder blijvend letsel !
Heb astma, dus ook daardoor overlast.
Slechte luchtkwaliteit en vuurwerkafval in de tuin
Vanaf 29/30 december werd er non stop vuurwerk afgestoken. Met grote
regelmaat werd er knalvuurwerk in de fietstunnel bij het tolhekplein gegooid wat
zorgde voor niet normaal hard geluid
Veel harde knallen. Vooral rond om Woonzorg centra
Veel herrie, katten zijn heel bang. Enorm veel troep op straat.
Veel illegaal knalvuurwerk. De ramen trilden ervan. Ook melding gemaakt bij de
politie
Veel jeugd die de hele dag loopt te knallen.
Veel vuurwerk afgestoken buiten geoorloofde tijden en eigenlijk nog steeds!
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Veel zwaar illegaal vuurwerk in de buurt.
Voor mij persoonlijk als astma patiënt betekent deze periode veel medicatie en
erg benauwd. Voor mijn honden betekent het dat ze naarmate oud en nieuw
dichterbij komt helemaal niet meer durven plassen buiten en elke keer dat mijn
kinderen naar buiten gaan hoop ik dat ze niet een of andere gek tegenkomen die
er mee gaat gooien of er iets onbedoeld misgaat
Vooral harde dreunen van zwaar vuurwerk in de avonden en nachten vanaf half
december
Vooral het 's nachts afsteken (tussen 01-05 uur!!) van vuurwerk in de weken voor
31 dec was heel hinderlijk
Vooral omdat dit wekenlang door gaat. ( knallen) Op jaarwisseling zelf vooral last
van stank en herrie.
Vooral van het illegale vuurwerk .
Dat s nachts afgestoken werd
Voorgaande jaren was het in de wijk klapwijk echt heel erg, Dit jaar hebben wij
ervoor gekozen om naar het oosten van het land te gaan. Daar is veel minder
overlast en slapen mijn kinderen lekker door de nachten voor oud en nieuw
Vuur pijl op auto 550 euro schade die ik niet kan verhalen
We hebben een hond die erg bang is. Omdat er al dagen eerder veel werd geknald
hebben we veel last gehad.
We zijn met oud & nieuw ons huis ontvlucht omdat de kinderen het teveel herrie
vinden. Er wordt ook veel verstookt. Ik heb filmpjes gekregen van de buurt en het
was weer dolle pret. Maar mijn feestje is het niet.
Weken lang werd in het emmapark veel vuurwerk afgestoken waardoor kinderen
niet konden spelen en we met onze honden niet normaal door het park konden
lopen
Weken vóór jaarwisseling al veel geknal. Voor mij betekent dit dat ik (veel) extra
medicatie gebruik vanwege medische aandoening, die verergert bij oa geknal van
vuurwerk.
Wij hebben een hond en paarden die zijn 2 maanden van slag af. en de
vernielingen aan gemeente eigendommen enz. kost ons ook geld.
Wij konden elkaar nauwelijks verstaan op 31 december doordat er heel veel hard
knalvuurwerk werd afgestoten. We hebben het geluid van de
oudejaarsconferentie erg hard moeten aanzetten, het was echt absurd.
Zit ieder jaar weer in spanning i.v.m. rieten dak terwijl buren zich er niets van
aantrekken
Zolang het vuurwerk in de bebouwde kom en dus ook in mijn woonomgeving
afgestoken wordt, hebbelijk er grote last van!

Ik ben op vakantie gegaan
Ik was er niet: bij voorbaat gevlucht naar een vuurwerkvrij vakantiepark.
Ik was er niet. Maar zag wel op 1 januari schade en rommel in publieke ruimte
Ik was niet in de gemeente
Ik was niet in onze eigen gemeente tijdens jaarwisseling.
Ik was niet in Pijnacker tijdens de jaarwisseling. Op de dagen ervoor en erna werd
er wel regelmatig afgestoken.
Ik was tijdens oud en nieuw niet binnen de gemeente
Tijdens de jaarwisseling was ik werken
Vierde jaarwisseling buiten de gemeente
Waren niet thuis
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Waren op vakantie
Was de avond zelf niet thuis
Was niet aanwezig in Pijnacker
Was tijdens oud en nieuw niet in Pijnacker.
Wij zijn ‘gevlucht’ naar Texel en hebben een zeer rustige jaarwisseling gehad.
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5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=738)

Geluidsoverlast

85%

Afval en rommel op straat

56%

Overlast voor (huis)dieren

55%

Milieuoverlast

32%

Schade aan bezittingen

18%

Stank- en rookoverlast

35%

Onrust en schrikreacties

52%

Andere vorm van overlast
Weet niet

10%
0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" komt de
volgende top 3 naar voren:
1. Geluidsoverlast 85%
2. Afval en rommel op straat 56%
3. Overlast voor (huis)dieren 55%

Andere vorm van overlast, namelijk:
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ademhalingsproblemen
Afsluiting van afvalbakken vanwege vuuwerk
Afval en rommel in de tuin
Al weken voor 31/12 vuurwerk
Angst
Asociaal gedrag van mensen die vuurwerk afsteken en een grote bek krijgen als je vraagt of ze
elders kunnen afsteken ipv midden in een woonwijk
Bang om de straat op te gaan vanwege gooien met overwerk.
Bekogeld worden in auto.
Ben hartpatiënt met s-icd en ben bang dat hij afgaat op de reactie van mijn hart met al die
super harde knallen. Zit verstijft in mijn stoel.
Benauwdheid
Brandgevaar en buiten afsteektijd
Buren ruzies
Dat ik een maand lang mijn hond elke dag vuurwerktraining moet geven omdat anderen zo
nodig kabaal moeten maken met oud en nieuw.
De nallen zijn niet normaal meer
De vuurtonnen moeten zeker verboden woorden in ge woonwijken !!!!!!
Durfde pas om 2 uur naar huis en zelfs toen werd er nog met vuurwerk gegooid
Durft niet met de kinderen door de poorten en onder door bruggen te lopen / fietsen a.g.v.
gehoor schade . dit door dat vuurwerk bewust wordt afgestoken wanneer men door de brug /
poort komt lopen / fietsen.
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Elke keer met de honden buiten krijgen ze last van niesbuien wat het gevolg is van al het extra
fijnstoflobby. Daarnaast krijgen ze ontzetten geïrriteerde ogen, wat resulteerde in een dokters
bezoek voor druppels om ervan af te komen en verzachting van pijn/irritatie.
Er is geprobeerd vuurwerk naar onze kat te sturen
Er waren vuurkorven op een parkeerplein in het centrum. De plek waar bewoners hun auto
moeten parkeren. Een auto is opzettelijk in de brand gestoken, vlak achter schuren van
woonhuizen en dichtbij andere auto’s. Met als gevolg: smeltschade
Ernstige geluidsoverlast na twee uur
Gaat tot laat door ten koste van nachtrust
Gevaarlijk gebruik door kinderen buiten de toegestaande tijden. agressieve houding van
vuurwerkliefhebbers als je laat weten dat je vuurwerk niet echt nodig vindt...
Gevaarlijke situaties, kinderen met bommen
Gevoel van onveiligheid
Gezin vertrekt uit Pijnacker ivm stress en angst bij de kinderen
Gezondheidsklachten aan luchtwegen
Gezondheidsoverlast
Gezondheidsproblemen
Groep jongeren die fietspad bezetten.
Groepjes jongelui die vanaf de eerste verkoopdag continu vuurwerk afstaken
Groepjesvorming van jeugd met vuurwerk
Grote groepen jongeren die door de straat lopen en vuurwerk afsteken
Het is toch erg dat je amper over straat durft op welk tijdstip dan ook na de start van de
verkoop omdat overal mensen vuurwerk afsteken.
Het past niet meer in deze tijd om zoveel rommelige veroorzaken. Vergeet hierbij niet de
wensballonnen. deze geven brandgevaar en zijn schadelijk voor grotere zoogdieren en vogels
Ik ben astma patient. Geheleoudejaarsdag en nieuwjaarsdag amper kunnen ademen als ik
buiten was.
Ik ga de hele afsteekperiode niet het huis uit
Ik heb longproblemen
Ik laat mijn katten al 2 dagen van te voren binnen omdat jongelui vuurwerk naar beesten
gooien
Ik moet elke jaar vluchten van huis naar andere kant van Nederland en kost hoop geld voor mij .
Impact op gezondheid
Kinderen die steeds wakker worden van knallen in de dagen naar oud en nieuw toe (en erna)
Knal vuurwerk waarbij huisdieren onrustig en bang worden
Kortom een grote bende
Longklachten
Longproblemen
Niet kunnen slapen
Niet Veilig fietsen
Onnodig risico van afstekers door vlak langs de gevel vuurwerk af te steken
Onveilig
Onveilig gevoel
Onveilig gevoel.
Onvoorzichtig afsteken door jongere
Onze hond heeft drie weken rustgevende medicijnen gekregen. Zelf gisteren avond ( 21 januari)
werd hier in de wijk nog vuurwerk afgestoken.
Onze kinderen konden 2 dagen niet veilig alleen over straat. Het leek wel oorlog!
Overlast voor de dieren het buitengebied, m.n. de vogels
Roet op mijn auto
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Rommel in mijn tuin niet aan de straatkant gelegen, omdat mensen uit hun tuinen aan de
achterkant van het huis vuurwerk afsteken. Waarbij de vuurpijlen tegen onze ramen en deuren
komen.
Rotje gegooid naar de kinderwagen rond 3 uur s middags
Slechte luchtkwaliteit
Stress in verband met brandgevaar dak
Te vaak buiten de geoorloofde tijden vuurwerk gehoord
Vandalisme, agressie
Veel onrust hier in de polder voor alle water/vogels
Veel restanten van vuurpijlen in achtertuin en schade aan deur door vuurpijl
Veel vuurwerk in wc parade
Voor en achtertuin vol met kleine papier snippers, kruit en vuurpijl stokken
Vuilnisbakken werden in de fik gestoken
Vuurpijl resten op de auto
Vuurtje stoken in de grasstrook langs Floralaan
Vuurton geeft veel stank
Vuurwerk werd afgestoken in de fietstunnels door jonge kids..
Vuurwerk wordt eerder afgestoken als dat mag

43

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen
Dagen er voor , de hele nacht en dagen er naar haarde knallen
De Gemeente moet ruimte beschikbaar stellen om je auto veilig te stallen tijdens de
jaarwisseling ; wij konden daardoor niks zien door onze voorruit en moesten dus eerst naar een
autowasserij .
Durft niet met de kinderen door de poorten en onder door bruggen te lopen / fietsen a.g.v.
gehoor schade . dit door dat vuurwerk bewust wordt afgestoken wanneer men door de brug /
poort komt lopen / fietsen.
Er werd veel buiten de toegestane tijden afgestoken. Dagen ervoor, maar ook erna.
Het ergste is de gezondheids klachten die ik hiervan ondervind !!
Het waren voornamelijk de harde (illegale) knallen waar ik het meeste last van had
Hierbij met name de illegale knallen. In Nootdorp werden deze door jongens op straat
bijvoorbeeld bij een kruispunt gegooid waar ik toen reed met de auto.
Ik vind siervuurwerk heel leuk en mooi, maar zodra er iets op de grond word gegooid ben ik
bang voor de hele harde knallen (terwijl het dan soms gewoon een grondbloem is, maar dan
bereid ik me voor op het ergste)
Jongelui wachtten niet met afsteken terwijl ik op het fietspad, dicht langs het wandelpad langs
de Floralaan wandelde. Dus: geen rekening houdend met anderen die niet weg kunnen komen
als zij plotseling afsteken, voordat het mag.
Met name geluidoverlast van zeven uur in de vooravond tot half vijf vlg ochtend .
Dit gaat over Pijnacker zuid!
Naast de verschrikkelijke herrie voor mijn (in december) bange hond en daarnaast mijn
onbegrip, hoe men tot 4 januari Mega-knallers kan blijven afsteken (hoeveel koop je dan, waar
is de grens?) ook niet begrijpelijk waarom er al 10 jaar een 5 meter hoge brandstapel op de
Liora gedoogd kan worden, bestaande uit plastic vuilcontainers, huisraad en pallets die uit vele
huizen gesleept worden om erop te gooien. Het grasveld op de Liora heeft precies 11 maanden
nodig om te herstellen. Helaas is het 4 weken later alweer december!
Onveilig gevoel om naar huis te gaan, jongeren hebben vuurwerk van afstand naar mij gegooid
Ook afval in eigen voortuin, terwijl geen vuurwerk is afgestoken door ons als bewoners
Schikreactie van die cobra's.
Toen onze teckel nog leefde, was zij altijd panisch met oud/nieuw. Het lijkt me ook vreselijk
voor bv vogels.
Visite durfde niet de straat om om naar huis te gaan zolang er vuurwerk en brandjes waren. Dat
is toch te bizar voor woorden.
Vooral onze hond had er heel veel last van zij durft niet naar buiten
Vuurwerk afval ligt nog in het gras
Vuurwerk werd elke avond al heel de maand december in onze straat afgestoken
Zie vorige toelichting
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5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=738)

86%

Ja, bij de politie

7%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

4%

Ja, bij de gemeente

1%

Ja, ergens anders

2%

Weet niet
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Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 86% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Afstekers erop aangesproken
Bij de afstekend zelf
Bij de buurman
Bij degene die vuurwerk afstak
Bij een vragenlijst gemeente
Bij politie en Gemeente, meerdere malen
Buurtapp
Buurtprefentie whatapp
Heeft geen zin nl om te reageren
Heeft toch geen zin
Huisarts ie er van op de hoogte
Natuurmonumenten ivm de vernielde vogelhut bij ackersdijk
Politie en gemeente
Vuurwerkpetitie.nl
Zelf sfstekersasngesproken
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Als ik bel, komt de politie pas na 15 minuten...als ze komen. Dan heeft bellen
toch geen zin.
De afgelopen jaren (ik meen sinds vier jaar geleden) heb ik steeds een melding
gedaan van vuurwerkoverlast bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast. Afgelopen
jaarwisseling deed ik dat niet omdat ik meende dat dat niet meer kon en mede
doordat het er gelukkig steeds meer op lijkt dat een algeheel vuurwerkverbod
gelukkig eindelijk in zicht komt.
Eerdere jaren wel maar dat had m.i. Geen enkel effect.
Er wordt tijden oud en nieuwe toch niks mee gedaan de politie heeft het al druk
genoeg tijdens oud en nieuw.
Er wordt toch niks mee gedaan.
Geen houden aan... ELKE avond overlast... hoe dan??
Heeft geen enkele zin
Heeft geen zin. Handhaving op vuurwerk is te lastig door de vele uithoeken van
de gemeente
Heeft toch geen nut word niks aangedaan.
Heeft weinig nut
Helpt niet
Als je de politie al kunt bereiken, komen ze niet. Eerdere jaren wel geprobeerd
Helpt toch niet, overlastgevers zijn vaak voorbijgangers
Het gaat om rondtrekkende jongeren of je hoort een enorme knal maar hebt
geen idee waar het precies vandaan komt.
Het heeft geen zin om een melding te doen... tegen de tijd dat er iemand is, is de
afsteker al gevlogen...
Het is niet duidelijk hoe dat kan .
Als dat via of bij de handhaving moet; dan laat ik bij deze weten dat wij nooit
iemand daarvan zien. Volgens ons zijn er geen handhavers in onze gemeente ! ?
Het zijn toch je buurtgenoten, het waren meer frustraties omdat mijn jonge
kinderen dan net op bed liggen
Ik geloof niet dat dat zin heeft.
Ik heb niet de indruk dat hier iets mee gedaan wordt. We zijn sowieso niet
positief over de politiepost in Pijnacker. Hebben van inwoners verschillende
behoorlijk negatieve verhalen gehoord dat er niets werd gedaan met klachten
bijvoorbeeld. Dan meld je dus ook gewoon maar niets meer.
Ik wist niet dat er een meldpunt bestaat
Ik wist niet waar ik iets moest melden. Bij deze alsnog via deze enquette.
Ik zou niet weten waar en het lijkt me sterk dat er daadwerkelijk iets aan gedaan
kan worden. Bovendien zit ik niet te wachten op wraakvuurwerk door de
brievenbus.
Je hoopt dat het bij die ene klap blijft en als de politie dan zou verschijnen
vinden ze niets.
Je kan wel een melding geven, maar tegen de tijd dat er iemand is zijn de daders
al lang weg.
Jongelui met knalvuurwerk zijn bijna niet te pakken
Melden heeft geen enkele zin . . . en trouwens wie zou er dan handhaven?
Melden helpt niet.
Melding maken is reactief en daardoor niet effectief!!
Meldingen wordt toch niets mee gedaan!!
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Mijn ervaring leert dat ik kan melden wat ik wil maar tegen de tijd dat de
handhavers aanwezig zijn , zijn de veroorzakers allang weer verdwenen, en staan
te wachten tot de kust veilig is.
Nee helaas. Politie doet toch niets en als men er achter komen dat ik de persoon
ben die geklacht heeft dan ben ik de sjaak.
Nee want het heeft geen zin om overlast te melden de politie komt toch niet
naar de wijk keizershof
Nee, want er wordt toch niet ingerepen.
Niet gemeld omdat je dan denkt ach het is oudejaarsavond , maar vlg jaar
melden wij het meteen onacceptabel wat er gebeurd is afgelopen jaar.
Pijnacker Zuid
Overal was vuurwerkoverlast dus er had in elke straat een handhaver moeten
staan. Melden leek me dus vrij zinloos.
Volgens mij kansloos, er is al onderbezetting - geen handhaving - dus melden zal
weinig effect hebben volgens mij.
Want wij waren niet in Pijnacker
We spreken kinderen er zelf op aan en vragen of ze willen stoppen of ergens
anders willen gaan staan vanwege onze hond. De politie komt niet voor dit soort
meldingen
We waren niet in Pijnacker
Wist niet dat er een meldpunt was voor vuurwerk. Goed om te weten
Ze doen toch niets
Zijn al druk genoeg
Zinloos, de harde knallen galmen zo dat je ook niet precies melding kan doen.
Aangifte vernieling
Bij zowel politie als gemeente. Door beide partijen voortvarend en in goede
samenwerking opgepakt.
Er waren in de buurt extreem harde knallen, de hele middag. De politie had
echter door de toestanden in Den Haag geen tijd.
Ging om het vuurwerk categorie 1 en dat mag je altijd afsteken. Onzin.
Ik deed deze melding als wijktoezichthouder.
Al 3 jaar lang heb melding gemaakt van een vuurwerkshow die half december op
de voetbalvelden in Pijnacker wordt gegeven. Deze show, duurt zeker een uur, is
bedoeld om reclame te maken voor de verkoop van vuurwerk. De omwonenden
worden daar niet voor gewaarschuwd, dus je schrikt je rot , zeker de eerste keer
en ook de andere keren was ik er niet op bedacht. Ook voor dieren lijkt mij dat.
Je moet het als baas ook per ongeluk weten. Daarbij vind ik het jaar dat je als
gemeente ruimte geeft om vuurwerk aan te bevelen.
Ik heb het in een voorgaand jaar wel bij de poltie gemeld, maar die deed er niets
aan omdat ik niet de exacte locatie aan kon wijzen.
Melden in welke buurt het was , was niet voldoende. Dat motiveerde mij niet
om verder nog te melden.
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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 ran
80%
70%

(n=1284)

60%
3,8

50%
4,2

40%

4,1

4,2

4,4

30%
20%

5,3

5,2

5,3

5,5

5,7

10%

5,7

Andere maatregel:

Verhoging van de aankoopleeftijd naar
25 jaar

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

Meer handhaving

Hogere boetes, strengere straffen

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

Algeheel verbod voor alle soorten
vuurwerk (ook vuurwerkshows)

Algeheel verbod op
consumentenvuurwerk

Algeheel verbod op het afsteken van
vuurwerk

Afsteektijden (verder) beperken

De gemeente dient geen maatregelen
te nemen, er is geen overlast
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Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•

4
3

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

•

5

100meter rondom ziekenhuizen, natuurgebieden, dierenasielen, dierentuinen,
verzorgingstehuizen, ouderencentra vuurwerkverbod.
2 dagen van te voren de verkoop invoeren
Aangewezen gebieden voor afsteken vuurwerk
Aankap van illegaal vuurwerk.
Aanpak van illegaal vuurwerk i.s.m. het openbaar ministerie
Aanpakken illegale knallers
Aanpakken van illegaal vuurwerk
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Afhalen vuurwerk kort mogelijk houden voor oud en nieue
Afschaffen
Afsteekt tijd prima, daarvoor beter handhaven
Afsteekveldje waar vuurwerk geen/nauwlijks overlast geeft, te gebruiken van 29 dec tm 1 jan
Alcohol verbod met oud en nieuw
Alle knallers verbieden, niet de pijlen
Alleen 1, 2 en 3 tellen. Maar ik moest vijf vinkjes zetten. Dit geeft dus wel een vertekend beeld.
Zeker als er drie opties zijn met een verbod. Jammer van deze manipulatie.
Alleen bestellen en pas laatste dag ophalen, laten bezorgen
Alleen knalvuurwerk verbieden
Alleen knalvuurwerk verbieden.
Alleen licht siervuurwerk toestaan
Alleen nog cakes (sier)
Alleen siervuurwerk maar wel goede handhaving qua afsteektijden en veiligheid
Alleen siervuurwerk toestaan
Alleen siervuurwerk verkoop
Alleen vanaf de 30ste vuurwerk ophalen bij verkooppunten
Alleen verkoop op 31-12
Alleen verkoop op 31-12 toestaan
Alleen verkoop siervuurwerk doen
Alleenop 31 december verkoop
Allll t knalvuurwerk verbieden
Als bestuurder een LEF tonen.
Als er dan toch geen algeheel verbod komt: verkoop alleen op oudejaarsdag. Ga maar lekker in
de rij staan.
Als ik kies voor geen maatregelen, dan moet ik toch vier andere aanklikken?
Anonieme meldkamer per wijk ingedeeld
Begin eens met handhaving illegaal vuurwerk verbod
Bepaalde gebieden maken met ruimere afsteektijden
Betere voorlichting over vuurwerk
Campagne ruim je afgestoken vuurwerk op
Categorie vuurwerk ook verbieden
Controlles op basis en middelbare scholen.
De extreem harde knallen verziekt het en niet het legale
De grenzen beter te gaan controleren!
De Oranjevereniging vuurwerkshow per wijk laten organiseren.
Een forse milieu-tax op het vuurwerk. Ondernemers verdienen goed aan dit vuurwerk, terwijl
de maatschappelijke kosten, zoals opruimen voor rekening van de belastingbetaler zijn
Een publieksshow rond 19.00 uur, zodat ook jongere kinderen er van kunnen genieten
Er wordt toch niet gehandhaafd, andere maatregels hebben totaal geen nut.
Fysieke overlast door gooien naar personen aanpakken
Ga het illegale vuurwerk eens aanpakken. Het probleem ligt NIET bij consumentenvuurwerk
Gedrag aanpakken. In de regio Haaglanden lag het aantal slachtoffers door alcohol vele malen
hoger. Dit probleem lijkt mij urgenter.
Geen
Geen knal en pijlen
Geen knal vuurwerk
Geen knalvuurwerk (4x)
Geen reclame campagnes meer toestaan voor vuurwerk.
Handhaven niet verbieden
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Harder optreden tegen illegaal vuurwerk
Het begint ook bij de burger zelf. Heeft met mentaliteit te maken, eigen regels hanteren en lak
hebben aan de ander.
Het dragen van een vuurwerkbril verplichten tijdens de afsteektijden. Ook voor omstanders
Het illegale vuurwerk geeft overlast dus zal men strenger moeten controleren op illegaal
vuurwerk
Het mentaliteitsprobleem moet worden aangepakt
Het probleem is het illegale uurwerk, niet het vuurwerk wat hier legaal verkocht wordt! (2x)
Hogere straffen en boetes voor de personen die spullen slopen, in brandsteken of iets
dergelijks.
Iets met muziek?
Ik moet gewoon maatregelen aanvinken waar ik het niet mee eens ben! Foutieve manier van
onderzoek!
Ik ondervind geen overlast
Ilegaal vuurwerk
Illegaal vuurwerk bv uit Polen veel strenger straffen
Ipv plekken waar het NIET mag, verschillende plekken aanwijzen waar het WEL mag
Klein vuurwerk waar rotjongetjes dagenlang mee rondlopen verbieden en diegene die dat
schenden verplicht laten werken in een dierenpension om wat meer respect voor mensen met
huisdieren te krijgen
Knal / vuurpijlen verbieden
Knal vuurwerk verbieden (2x)
Knal vuurwerk verbieden.
Knalvuurwerk verbieden
Knalvuurwerk verbod
Landelijk vuurwerkverbod
Later starten met de verkoop.
Lichtshow
Locaties inrichten voor vuurwerk
Meer voorlichting over gevaar en milieu
Meer controle op het importeren van iligaal vuurwerk
Meer handhaving op illegaal vuurwerk
Meer zichtbaarheid handhaving op met name middelbare scholen, waar de handel in illegaal
vuurwerk bijna vrij spel heeft. Daarnaast basisschool leerlingen les geven over omgaan met
vuurwerk en bewustwording van gedrag (niet illegaal, niet slopen en een vuurwerk bril op).
Met buurtgemeentes een mooie show organiseren
Met name verbieden knalvuurwerk en "gooi"vuurwerk
Onze gemeente heeft de laatste jaren minder overlast.dus laat het zo en gaat over naar alleen
siervuurwerk.
Ook geen vuurpijlen e.d. verkopen in supermarkten etc aan jongeren vanaf 12 jaar
Oordoppen uitdelen aan de azijnzeikers
Optreden bij illegaal vuurwerk
Overlast aanpakken zie eerdere opmerking
Plekken beschikbaar stellen waar buiten de afsteektijden afgestoken mag worden.
Raddraaiers vastzetten tot na oud en nieuw
Ruime locatie in elke wijk aanwijzen waar het zwaardere consumenten vuurwerk toegestaan is
en waar makkelojk gemaakt wordt dat liefhebbers met elkaar show met consumentenvuurwerk
verzorgen.
Rust tussen 22-23 uur om de hond uit te laten
Stop ze te verkopen in gewone winkels zoals de Action
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Stoppen met leuke dingen verbieden
Straffen op illegaal vuurwerk gebruik
Streng optreden op illigaal vuurwerk
Strengere controle op soort vuurwerk (legaal of illegaal)
Tijden zo laten maar van dagen eerder harder aanpakken
Verbied alleen knalvuurwerk, siervuurwerk is mooi en minder gevaarlijk
Verbod knal vuurwerk
Verbod knalvuurwerk (2x)
Verbod knalvuurwerk (inc. verkoop)
Verbod knalvuurwerk en pijlen
Verbod knalvuurwerk en vuurpijlen
Verbod op alleen knalvuurwerk
Verbod op knal en groot vuurwerk
Verbod op knalvuurwek en vuurpijlen
Verbod op knalvuurwerk (7x)
Verbod op knalvuurwerk en pijlen.
Verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen
Verbod op knalvuurwerk, wel siervuurwerk.
Verbod op verkoop en het afsteken van knalvuurwerk
Vergunning verlenen aan (buurt) verenigingen om een sier vuurwerkshow te organiseren
Verhoging van leeftijd voor het afsteken van vuurwerk
Verkoop aan mensen die ook een VOG kunnen aanvragen.
Verkoop duur verkorten. Bepaald vuurwerk knal weg laten uit legaal vuurwerk
Verkoop pas starten op de oudejaarsdag
Verkoopdagen aanpassen
Verkooptijd inperken
Verkoopverbod van alle vuurwerk
Voorlichting geven
Voorlichting op scholen, e.d.
Voorlichting op scholen, voorlichting aan volwassenen om zodoende meer begrip voor elkaar te
kweken. Leven en laten leven.
Vuurpijen en groot knallvuurwerk verbieden
Vuurwerkcoaches op straat die overlastgevers aan kunnen spreken. Handhavi d door alleen
politie lijkt me ondoenlijk
Wel siervuurwerk, geen knal en pijlen meer.
Zelf geen hinder ondervonden
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3: igv verstoring openbare orde en hulpverlening
5. Vuurwerkshow van 00.00 tot 00.30 uur!!!
Als het toch niet anders kan dan een centrale vuurwerkshow ver buiten de bebouwde kom!
Bij punt wil ik toevoegen dat er meerdere punten van publieks vuurwerk moet komen zodat
iedereen die geniet van mooi vuurwerk dit ook kan doen.
Algemeen. Het gaat mij om het Knalvuurwerk wat al voor 18.00 wordt afgestoken. Mens en dier
hebben hier veel last van.
Dat iemand vuurwerk naar een ander gooit is onacceptabel. Het probleem zit echt niet alleen in
't afsteken van vuurwerk, maar meer in 't respect voor oa politie en medemens. En als iemand
toch vuurwerk gooit naar een hulpverlener is de straf te laag.
De gemeente moet gewoon het landelijk beleid volgen. Die ambtenaren hebben het al druk zat
met koffie zetten.
De meeste mensen steken op een normale manier vuurwerk af en slopen geen publieke
spullen. Straf en beboet de mensen die dit doen en laat de gewone vuurwerk afsteker met rust.
Die centrale plek liever niet in de buurt van huizen/winkels
Dit lijk me leuk
Een top 5 aangeven is heel lastig als er maar 3 zijn waar ik eventueel voor ben
Handhaving voor wat betreft illegaal vuurwerk en hangjongeren die vuurwerk gooien op een
negatieve manier
Het geknal geeft de ergste overlast
Het grootste probleem ligt bij het illegale vuurwerk. Vuurwerkverbod op legaal vuurwerk lost
niets op.
Het grote probleem waar iedereen het in Nederland over heeft zijn de grote illegalen knallers
die vervolgens ook nog eens door div personen gevaarlijk en verkeerd worden gebruikt.
opblazen verkeersborden bushokjes afvalbakken enz enz. laat de jeugd gewoon lekker knallen
met Nederlandse rotjes waar je echt geen vingers mee kan verliezen en pak die vandalen aan en
niet onze Nederlandse traditie die dus net als in de meeste landen in Europa gewoon op de
zelfde manier als bij ons wordt gevierd.
Het meeste overlast komt van het afsteken van knalvuurwerk. Het verbieden van verkoop en
het afsteken daarvan zal overlast van vuurwerk tot minimaal zijn.
Het voorlichten van de jeugd zou goed zijn. Ga bij scholen langs om voorlichting te geven hoe
om te gaan met vuurwerk en met hulpverleners. Ook al is dit eigenlijk de taak van de ouders.
Het zal alleen effect hebben als het afsteken volledig wordt verboden. Dan is handhaving nog
moeilijk maar zal de sociale controle en druk in de 'normale' wijken wel effect hebben. Jammer,
want de consument die legaal vuurwerk koopt en afsteekt binnen de toegestane tijden is dan
ook de dupe. Of we helemaal van die harde knallen en het moedwillige vernielen worden
verlost door een verbodsmaatregel blijft de vraag. De tijd zal het leren.
Hogere boeten, strengere straffen is een lachertje. Meer handhaving? Bestaan er dan nog
BOA'S? Zie ze nooit.
Ik vind het geven van een vuurwerkshow prima alleen ben ik bang dat dit eventueel op het
terrein van de sportvelden plaats zal vinden. Hier staat mijn paard dichtbij die ieder jaar veel
overlast en stress ervaart door het vuurwerk.
Ik wil er maar 2 of 3 kiezen, de rest is onzin
en voorlichting geven op scholen staat er niet eens bij, er is geen overlast van grote omvang in
onze gemeente, meer handhaving verhoogt de pakkans dat is wel nodig.
Ik zou mooie siervuurpijlen nog wel goed vinden maar al die knallers zou ik kwijt willen.
Illegaal hoger bestraffen
In de lopende landelijke discussie wordt het beperken tot het toestaan van alleen siervuurwerk
als belangrijke optie gezien. Waarom benoemen jullie dit niet?
Is niet te handhaven
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Knalvuurwerk minimaliseren.
Normaler gaan vinden dat je op normale manier aangesproken kan worden op je gedrag en dat
accepteren en respecteren. Dat moet van jongs af weer ingetraind worden.
Meer vrijheid, minder betutteling. Sociale cohesie terugbrengen in de maatschappij en mensen
meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven. Meer betutteling en repressie gaat averechts
werken, zeker zo lang de samenleving steeds meer op los zand gebouwd wordt.
Overlast wordt veroorzaakt door allerlei beperkingen die de burger opgelegd krijgt
Suggestie 4 (afsteekveldje); dit geeft een gecontroleerde vorm aan de overlast van diegenen die
te vroeg knallen, en nog te lang door knallen. Er is genoeg buitenruimte waar dit zou moeten
kunnen. Ouders dienen aanwezig te zijn, zodat er toezicht is en een educatief karakter aan het
geheel gegeven kan worden
Te weinig keuzes voor een top 5
Toelichting bij punt 3: De scholen zijn een handels platform voor illegaal vuurwerk als hier
gecontroleerd word op bezit en handel van illegaal vuurwerk zal dit afschrikken en het gebruik
van illegaal vuurwerk (en dus overlast) beperken. De handel in illegaal vuurwerk op scholen is
niet iets nieuws dit gebeurd al jaren en er word niet ingegrepen, wat een zeer kwalijke zaak is!
Top 5? Ik ben voor vuurwerk, zoveel opties zijn er dus niet.... Beetje jammer
Verkoop aan mensen die een VOG waardig zijn. Er moet dan een systeem komen voor de
verkopers die dat kunnen checken ter plaatsen en tijdstip. Moet ook gratis kunnen.
Verkoopdagen zijn landelijk geregeld. Pas verkopen op oudjaardag ipv 28-29-30 december.
Vuurwerkvrije zones bij ‘gevoelige’ locaties zoals ouderencentra, dierenasiels (voor zover van
toepassing) etc. zijn prima. Ook goed te handhaven.
Vuurwerkvrije zones slaat helemaal nergens op : wij wonen vlakbij een kerk, verzorgingshuis en
winkelcentrum. Dan mag er dus geen vuurwerk worden afgestoken, wij hebben daar helaas niks
van gemerkt .
Wat mij betreft zijn er geen maatregelen nodig ik ervaar geen overlast.
We wonen aan de reesloot in de polder
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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
onze gemeente zijn een of meerdere vuurwerkvrije zones ingesteld rond de afgelopen
jaarwisseling. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp gold tijdens de afgelopen jaarwisseling
een vuurwerkverbod in de buurt van kerken, rond verzorgingshuizen, op metrostations, bij
winkelcentra en in fiets- en voetgangerstunnels.

7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije
zones in onze gemeente?
Zeer positief

(n=1311)
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Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 65% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".
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….indien wordt gehandhaafd
1 grote zone: heel Pijnacker ;-)
Algeheel verbod.
Alle maatregels zijn welkom, met de voorkeur van een algeheel verbod voor alle
vuurwerk.
Alleen werken ze niet want er treedt niemand op als ze daar toch vuurwerk
afsteken
Alleen wordt er geen handhaving gedaan waardoor er toch de hele dag vuurwerk in
tunnels is afgestoken
Beter consumentenvuurwerk afschaffen, enkel op centrale plaats binnen gemeente
bv show geven
Beter een vuurwerk zone invoeren ipv vuurwerk vrije zone.
Bijv bij bejaardentehuizen
Dan graag bij voetbalkooi in Pondstraat want daar is hondenuitlaatplek en
zwemmen eenden, waterhoentjes, nijlganzen enz
Dan is er tenminste op bepaalde plekken rust en veilig.
Dat zou moeten gelden voor een gebied waar huisdieren /ouderen geen overlast
krijgen
De gehele gemeente als vuurwerkvrije zone
Echter liever een algeheel vuurwerkverbod
Handhaven lijkt mij moeilijk
Hele woonwijken moet als vuurwerkvrije zone worden ingesteld.
Het hele dorp graag
Het is op zich goed, maar sommige knallen zijn zo hard, dat het nog steeds
beangstigend is, met name bij verzorgingshuizen e.d.
Hier in de buurt zij winkels en tram, en andere kantvan huis mooi voetbalveld
zonder vuurwerk.
Iedereen die er last van hebt kan lekker naar zo'n zone gaan
Ik zie het als een begin van het uiteindelijk helemaal verbieden van vuurwerk,
behalve een vuurwerkshow door de Gemeente.
Liefst ook in natuurgebieden zoals bieslandse bos en balijbos (jongeren knallen daar
overdag vuurwerk af).
Liever een plaats om af te steken
Maar altijd in overleg met bewoners(vereniging) Zonder breed overleg gaat het
verbod niet werken
Maar dan de gehele gemeente als vuurwerkvrije zone
Maar gaat niet ver genoeg
Maar liever de hele gemeente vuurwerkvrij.
Maar liever helemaal geen vrij vuurwerk meer.
Maar nog veel beter is verbieden
Maar of het haalbaar is lijkt me erg lastig.
Mocht er geen vuurwerkverbod komen dan de zones uitbreiden
Niet te handhaven dus algeheel vuurwerk verbod!
Rondom openbare plekken zoals hierboven aangegeven lijkt het mij prima deze
maatregelen te treffen. Vuurwerkvrije zones in woonwijken daarentegen niet, laten
we daar samen komen om te kunnen genieten van vuurwerk én de jaarwisseling
Voor de gehele gemeente!
Voor plekken waar honden uitgelaten worden, per wijk een klein gedeelte
Woon bij een kerk en winkelcentrum, werk gewoon afgestoken
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Word alleen niet gehandhaafd (kan de politie niets aan doen)
Zoals het nu is prima maar vraag ook eens aan de oudere in de verzorgingshuizen of
zij er eigenlijk wel blij mee zijn geen vuurwerk bij hun in de buurt
Zolang men het ook gebruikt voor kwetsbare gebieden.
Alles om het afsteken van vuurwerk in te dammen is welkom. Echter de maatregel
is nauwelijks te handhaven, ineffectief en geeft een dubbel signaal af. Alleen een
totaalverbod is aangewezen.
Als start positief, mits gehandhaafd. Algemeen verbod is beter.
Beter is algeheel verbieden
Deze zones waren mij niet bekend.
Echter weet ik dat het lastig handhaven is als er (te) veel vuurwerkvrije zones
komen.
Een stap in de goede richting maar ik denk niet dat dit voldoende is. Zie mijn
antwoorden op de vorige vragen.
Eigenlijk Andersom instellen van gebieden waar het wel mag
Goede compromis
Handhaving is denk ik niet mogelijk. En hoe wordt kenbaar gemaakt waar die zones
zijn. Zijn ze duidelijk herkenbaar vanaf diverse kanten?Dan zou het kunnen werken
in combinatie met handhaving.
Heb liever een algeheel verbod
Het mag gerust nog een stap verder, verbieden.
Ik wist dit niet, misschien helder communiceren
In de buurt van kerken?....?
Lastig te handhaven, dus mensen steken het vuurwerk toch wel af. Kan in de buurt
zijn van die zone en ongeacht het tiidstip
Maar dan ook in gebieden waar mensen wonen.
Maar het werkt niet goed, er wordt toch geknald
Maar liever hele gemeente
Maar liever hele gemeente vuurwerkvrij
Maar niet afdoende.
Mar dat hangt er wel vanaf hoe ruim ze zo'n zone bezien.
Met het te zware vuurwerk blijven echter kerkgangers thuis en wordt de dienst
toch verstoord.
Mits het idd bij winkels, in tunnels, bij de metro, vind ik een verbod prima!
Ook hier geldt dat er beter gehandhaafd moet worden. Ik woon vlak bij een tunnel
en daarin werd flink vuurwerk afgestoken.
Op zich positief als het gehandhaafd wordt. Algeheel verbod heeft voorkeur.
Op zich prima, maar moet wel gehandhaafd worden
Rond bejaarden/ verzorgingstehuizen
Werkt alleen niet.
Wordt alleen wrschnlk genegeerd
Als het niet misbruikt wordt om steeds verder te verbieden kan het helpen, anders
is het nutteloos
Als je tussen de knallen door moet fietsen naar de winkels, heeft het eigenlijk geen
zin meer dat het bij de winkels wel rustig is. Bovendien zoekt de jeugd niet eerst op
wat de vuurwerkvrije zones zijn en ze erop aanspreken kan mishandeling tot gevolg
hebben. Ik woon in een woonwijk wat nooit als zone gekenmerkt zal worden.
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Bij kerken, metrostations winkel centra vind ik een goede zaak. Rond
verzorgingshuizen zou ik de vraag uit zetten bij de verzorgingshuizen. ik kan me
voorstellen dat de mensen in deze huizen het juist leuk kunnen vinden.
Vuurwerkvrije zones in woonwijken zie ik liever niet komen, de burger mag best 8
uur per jaar vuurwerk afsteken. Ik klaag ook niet continue over de hondenpoep van
mijn buren.
Dat betekent dat er in andere zones meer wordt af gestoken,ik hoop niet dat ik dan
in zo’n zone woont.
De nu aangewezen locaties zijn prima, zou speeltuinen (ivm rommel) er nog bij
doen. duidelijker kenbaar maken (ik wist dit niet). maar wie bepaald de zone, zou
het gek vinden als er straks in onze straat gen vuurwerk zou mogen
De tijden worden al niet gerespecteerd, de zone rondom metro station pijnacker
zuid ook niet. Meer zones instellen zal alleen maar leiden tot meer zones die niet
gerespecteerd worden. Het zou beter zijn om vuurwerk zones in te stellen. Dus
waar het wel mag.
Dit helpt waarschijnlijk niet in een gewone woonwijk; ofwel de overlast thuis
verdwijnt hierdoor niet
Dit kan bijvoorbeeld bij bejaardenhuizen, winkel gebied
Een vuurwerkvrije zone bij zorginstellingen en dierenopvanglocaties lijkt me zeker
redelijk. Dan dient er daar wel extra gehandhaafd te worden tov de overige
locaties.
Er word toch te weinig toezicht gehouden en dan nog kan je er weinig aan doen
Er wordt nu al niet gehandhaafd
Hangt er af waar ze komen. rond natuur gebieden kan ik het me voorstellen. in je
woonwijk hoeft het niet van mij
Heeft weinig zin omdat er niet gehandhaafd wordt
Het lijkt mijn wel verstandig dat de gemeente niet moet gaan denken voor anderen.
BV bedenken dat er in de buurt van een verzorgingshuis geen vuurwerk meer mag
worden afgestoken. Wij hebben dit jaar de Bieslandhof in Delft vuurwerk geleverd
en Veenhage in Nootdorp omdat er geen vuurwerk meer in de buurt wordt
afgestoken en de bewoners dit missen!
Huidige zones lijken prima
Ik begrijp dat het goed is voor bijvoorbeeld mensen met dieren om een gebied te
hebben waar de hond uitgelaten kan worden. Het gevaar is wel dat op het moment
dat je begint met een vuurwerkvrije zone willen de voorstanders meer en meer en
zullen hun best doen om dit uit te breiden. Dat is zonde want we hebben het
letterlijk maar over 8 uurtjes op een jaar!
Ik denk dat het lastig te handhaven is
Ik zou niet weten welke locaties daarvoor in aanmerking komen, boven alle andere
locaties
Is niet goed te handhaven. Mensen met oorlogstrauma’s wonen niet allemaal in
een vuurwerkvrije zone. Het is een halfslachtige oplossing.
Leuk als je ze instelt maar dan moeten ze wel gehandhaafd worden...
Liever algeheel vuurwerkverbod
Lijkt me nauwelijks te handhaven
Moeilijk te handhaven
Moet andersom: een paar zones instellen waarbinnen (een) organisatie(s)
vuurwerkshows wel vuurwerk mogen afsteken
Nou de genoemde plekken waar het verboden is vind ik onzin. Doe het dan in een
natuurgebied. De kerk stort heus niet in van vuurwerk (en er zijn met oud en nieuw
volgens mij ook geen mensen in de kerk). En misschien willen mensen in een
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verzorgingstehuis wel kijken naar het vuurwerk uit het raam. Deze mensen word al
een hele hoop vrijheid ontnomen door hun beperkingen en dan word ook nog een
eventueel leuk uitzicht ontnomen. Vreselijke onzin en betutteling.
Ook hier. Hoe handhaven. De sociale controle doet alleen zijn werk in de wijken
waar ''beschaving'' woont.
Ook ouderen vinden het mooi om naar vuurwerk te kijken. Maar dat begrijp ik wel.
Ik vind wel dat er ook bij kinderboerderij en dierentuin en weilanden een vuur vrije
zone moet zijn ivm.de diertjes
Op zich positief, maar er zijn er te weinig en net als bij de beperking van de
afsteektijden wordt er niet gehandhaafd.
Overlast voor de mensen die daar op het miment lopen zal minder zijn. Maar de
kanllen van tegenwoordig dragen zo ver dat het voor overlast aan huisdieren en
mensen met ptss hebben deze zones geen nut
Prima voor diegene die hun hond oid moeten uitlaten en bang zijn.
Qua geluidsoverlast maakt het niets uit. Wordt er in Delft zwaar vuurwerk
afgestoken, dan is dat in Pijnacker ook te horen en reageren mijn honden daar nog
steeds op.
Totaalverbod geeft duidelijkheid zones zijn onduidelijk en moeilijk bij het
handhaven
Volgens mij werkt dit niet. Jonge lui die fietsend of lopend door het dorp gaan
stoppen niet ineens in een vuurwerk vrije zone. Is ook niet op te handhaven naar
mijn idee.
Werkt alleen bij voldoende draagvlak bij de bewoners en gemeente.
Alleen bij dieren zoals kinderboerderij en om dobbelaar, balijbos
Bij kinderboerderijen / dierenasiels kan ik inkomen en steunen. Verder vind ik het
overdreven en niet effectief.
Dan wil iedereen met een hond of kat geen vuurwerk on de straat, hoe gaan jullie
dit dan aan pakken?
Dat is onduidelijk en niet op te handhaven. Beter andersom, plekken aanwijzen
waar het wel mag.
Dit gebied is te klein voor vuurwerkzones
Dit is niet te handhaven en zorgt voor meer overlast buiten deze gebieden
Er woont altijd wel iemand in de buurt
Er wordt te weinig gehandhaafd. Dan krijg je de situaties dat er toch vuurwerk
afgestoken wordt op vuurwerkvrije zones. Zoals in Delfgauw in fiets-en
voetgangertunnel. Was al voor de jaarwisseling doelwit voor vuurwerk.
Er wordt toch niet gehandhaafd.
Geen vuurwerk meer verkopen, alleen een vuurwerkshow
Heb totaal niet geweten dat deze zones er waren want er is gewoon vuurwerk bij
deze locaties afgestoken
Heeft geen nut, er is toch geen toezicht.
Het hebben van vuurwerkvrije zones valt nauwelijks te handhaven, voorkeur voor
algeheel vuurwerkverbod
Het is niet duidelijk welke zones vuurwerk vrij zijn. Bovendien wordt er naar mijn
idee niet (voldoende) gehandhaafd.
Ook mensen buiten deze zones kunnen overlast ervaren en daar moet iets aan
gedaan worden.
Het is niet te handhaven, daarom voel ik niets voor vuurwerk vrije zônes.
Ik ben van mening dat er alleen bij een algeheel verbod (muv centrale
vuurwerkshow) er geen verandering komt in gedrag: zodra men lontjes kan
58

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zeer
negatief

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aansteken gaat er een knop om en denkt men te mogen slopen, vuurtjes stoken ,
andere zaken in brand te mogen zetten en hulpdiensten lastig te vallen. Een
vuurwerkvrije zone zal ook beperkt worden geaccepteerd.
Ik denk dat het geen zin heeft. De jeugd steekt overal vuurwerk af en het is niet of
moeilijk te handhaven door capaciteitsgebrek bij de politie.
Ik vraag mij af of het te handhaven is
Ik werk bij mensen/jongeren met een verstandelijke beperking, zij waren zo bang
voor het vuurwerk hier was geen vrije zone!
Ik zie liever een totaal verbod.
Kan men niet handhaven.
Lastig te handhaven. Beperkt effect.
Men hield geen rekening met vuurwerkvrije zones en er werd niet gehandhaafd.
Niet handhaafbaar. Jongeren verplaatsen zich.elders meer overlast
Niet te handhaven en de overlast blijft
Niet te handhaven en onduidelijk voor gebruikers
Niet te handhaven. Alleen een algemeen verbod op alles zal werken.
Overlast komt niet van momenten dat je legaal mag afsteken, maar van momenten
dat het sowieso al illegaal is.
Rond de plekken die u hier aangeeft (kerken, rond verzorgingshuizen, op
metrostations, bij winkelcentra en in fiets- en voetgangerstunnels) is een verbod
oké. Buiten die plekken is een verbod zeker niet nodig!
Schept onduidelijkheid
Uitsluitend waar het echt logisch is (bijv bij paarden, of andere dieren) en waar dan
ook gehandhaafd zal worden
Veel mensen willen om 0.00 buiten vuurwerk kijken en afsteken, zit je net in zo'n
vuurwerkvrij gebied als je toch je huis moeten verlaten en ergens naar toe gaan.
Verbod consumenten vuurwerk Geldt voor hele gemeente. Dus voor alle zones.
Vind het prima bij bejaardenhuizen
Werkt niet, is niet helder
Wr wordt toch niet gehandhaafd dus gaat de ellende gewoon door
Zeer arbitrair
Zijn er al dat is voldoende
Zinloos, want kan niet worden gehandhaafd
Zones werken niet
1 keer per jaar vuurwerk afsteken moet kunnen
Aangezien er niet gehandhaafd wordt heeft dit mi geen enkele zin. Veder beperkt
de overlast zich niet tot instellingen.
Dat heeft geen zin. Alleen een totaal verbod op verkoop en gebruik is te
handhaven.
Mensen kunnen kennelijk de vrijheid niet aan.
Dat heeft niet gewerkt, wel eens in winkelcentrum Parade gelopen in december of
rond Veenhage? Wederom, handhaving ontbreekt.
De controle gaat zeer duur zijn en zal niet voldoende zijn
De rook en verontreiniging van vuurwerk blijft niet buiten de vuurwerkvrije zones
Dit gaat niet lukken omdat het niet valt te handhaven.
Dit heeft totaal geen zin. Bovendien houdt men zich hier niet aan.
Doen toch
Een totaal verbod is de enige oplossing, andere oplossingen zijn niet te handhaven.
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Een vuurwerkvrije zone is erg beperkt en bedient niet de
gewone burger die er in zijn haar
thuis ernstige last van ondervindt.
Er kan vuurwerkvrij zone ingesteld worden bij risicovolle objecten of doelgroepen.
Denk hierbij aan een bejaardenhuis, sportverenigingen, natuurgebieden.
Er moet een verbod voor overal komen
Er wordt nu al niet gehandhaafd. daarom is er langdurig overlast.
Geeft meer overlast in de andere zones
Geen vuurwerk,!! Ondanks dr vuurwerkvrije zone toch veel overlast in wc parade
Gewoon verbieden.
Heeft geen zin, knallen worden steeds harder en er is geen handhaving
Helemaal geen toestemming geven, ook geen vuurwerkvrije zones.
Helpt niet er wordt toch afgestoken en als je puber bent denk je niet na over
overlast
Her werkt niet. Degenen die al weken van tevoren afsteken, houden zich aan geen
enkele regel, dus ook niet aan zones. Zolang er niet wordt gehandhaafd, wordt het
een vrijstaat. Het is al volkomen uit de hand gelopen.
Het Oud&Nieuw mag in het hele dorp gevierd worden, dus in álle wijken.
Bovendien is naar mijn idee een vuurwerkvrije zone niet haalbaar. Er is niet genoeg
handhaving/controle. Er wordt vanaf november tot gisteravond toe nog steeds
afgestoken en er gebeurd niks mee.
Het werkt alleen als er ook strak gehandhaafd wordt en hiervoor moet mankracht
vrijgemaakt worden die er niet is... de meeste tijd is de politie van Pijnacker
Nootdorp al niet in de gemeente maar aan het ondersteunen in andere gemeentes.
Hoe wordt dit gehandhaafd? Ik heb er weinig vertrouwen in aangezien de
toegestane wettelijke tijden nu ook al niet gehandhaafd kunnen worden
Ik ben voor een verbod op alles consumentenvuurwerk
Is niet nodig bij algeheel verbod en juiste handhaving
Juist de fietstunnels worden gebruikt voor het afsteken van zwaar knalvuurwerk.
Ook op de momenten dat dit nog verboden is. Het lukt de politie nu al niet hierop
te handhaven
Kan niet gehandhaafd worden. En gemeente is te klein voor vuurwerkvrije zone.
Liever geheel verbod
Men houd zich hier niet aan en er wordt niet gehandhaaft.
Ondaks vuurwerkvrije zones is daar toch afgestoken. Met name in de tunnel .
Stel ik woon in zo’n zone dan kan ik in mijn eigen tuin niet eens siervuurwerk
afsteken voor mijn dochter van twee die van binnen achter het raam staat te kijken.
T is eens per jaar en ik vind dat geklaag van mensen over wat knallen zeer irritant
Totaal onduidelijk wat mag en wat niet. Wat wordt bedoeld met in de buurt? Een
straal van X meter? Hoe kan je dat nou weten.
Vuurwerkvrije zone is onvoldoende, vuurwerkvrije gemeente is beter
Werkt niet is gebleken in andere gemeentes zoals Leidschendam Voorburg
Werkt niet. Bij het zorg en verpleeghuis in keijzershof is volop afgestoken omdat
het niet een duidelijke zorg locatie is. Maar er is wel degelijk overlast!
Werkt toch niet. Alsnog overlast
Wie bepaald waar deze zones zijn. Er zijn altijd klagers die alles naar zich
toetrekken, zo zou je ook festival geluidsoverlast wat maar sporadisch voorkomt
anders moeten gaan aanpakken. Dat ene keer in het jaar lijkt mij niet als een
probleem te mogen benoemen
Zinloos. Wordt niet gehandhaafd
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Dat word toch niet nageleefd
Halfslachtige maatregel. Durf nou eens gewoon een keus te maken wel of geen
vuurwerk
Handhaving en pakkans is onvoldoende
Ik heb weinig gemerkt van de vuurwerkvrije zone rond de parade ook niet inde
dagen voor 31 december.
Liever een totaal consumentenvuurwerkverbod
Niets gemerkt van vuurwerkvrije zone die er in mijn buurt geweest zou moeten zijn.
Men houdt zich er totaal niet aan. Werkt dus niet. Regels moeten zeer duidelijk
worden gemaakt: geen consumentenvuurwerk meer!
Niks van gemerkt.
Onzinnige vraag gezien voorgaande vragen
Toelichting zie vraag 6
Volgens mij helpt het niet echt, doordat men zich niet aan de vuurwerkvrije zones
en tijden houdt.
Wil helemaal geen vrije zones, tenzij iedere woonwijk een vrije zone wordt.
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8 Zou u tijdens de volgende jaarwisseling weer vuurwerkvrije
zones in onze gemeente willen?
Ja zeker

(n=1311)
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Op vraag "8 Zou u tijdens de volgende jaarwisseling weer vuurwerkvrije zones in onze gemeente
willen?" antwoordt 59% van de respondenten: "Ja zeker".

Toelichting
Ja zeker
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Alleen duidelijker aangeven waar!!
Als de plaatsen maar logisch zijn, zoals boven genoemde, speeltuinen,
schoolpleinen,
Als er geen algeheel vuurwerkverbod komt: Dan vuurwerkvrije zones als zwak
alternatief
Als het ook goed opgevolgd wordt
Beter bekend maken.
Beter is om per circa 2 wijken een vuurwerkshow te geven. Organiseer dat daar
vuurtonnen staan en dat men drank mag meenemen / kan kopen. Zo is het voor de
politie ook overzichtelijk
Bij voorkeur in de gehele gemeente
Bij voorkeur in heel Pijnacker...
De gebieden zijn niet bekend. Ik woon tussen bejaarden huizen in en hier was veel
overlast. vanaf 3 weken voor oud en nieuw vooral snachts en illegaal vuurwerk
De hele gemeente
De hele gemeente viurwerkvrij
De hele gemeente vuurwerkvrij.
Echter liever een algeheel vuurwerkverbod
Een algehele stop is de remedie .en alleen op een locatie waar proff vuurwerk
wordt afgestoken .
Heb er geen problemen mee
Heel Pijnacker- nootdorp verbod
Helaas werkt dat onvoldoende
Helemaal
Het liefst de gehele gemeente een vuurwerkvrije zone.

62

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

Het liefst heel Pijnacker verboden of op 1 plek waar het wel toegestaan is op een
bepaalde tijd. Of een vuurwerkshow
Het liefst helemaal geen consumentenvuurwerk meer
Het liefst zie ik een algeheel vuurwerk verbod, maar als dit niet doorgaat dan graag
een vuurwerkvrije zone op 50 meter van rieten daken.
Ik hoop dan op onze hele gemeente als vuurwerkvrije zone, behalve op 1 - 3
plekken in onze gemeente waar het afsteken van vuurwerk wel toegestaan is.
Ik wist niet dat er vuurwerkvrije zones waren.
In de hele gemeente, zie eerdere antwoorden
In de hele wijk
Liever algeheel verbod
Liever alleen vuurwerkshow om 0.00 uur
Liever alles vuurwerkvrij
Liever geheel verbod
Liever helemaal geen consumenten vuurwerk en centraal door de Gemeente laten
afsteken
Liever helemaal geen consumenten vuurwerk.
Liever totaal verbod
Liever totale gemeente
Maar altijd in overleg met bewoners(vereniging) Zonder breed overleg gaat het
verbod niet werken
Maar dan de gehele gemeente als vuurwerkvrije zone
Maar dan moet ook de handhaving er bij zijn om dit af te dwingen.
Maar dan overal
Maar het liefst een algeheel verbod op vuurwerk
Maar ik ben voor een verbod op alles consumentenvuurwerk
Maar ik wil liever dat er een algeheel verbod van vuurwerk is.
Maar liever helemaal geen consumenten vuurwerk
Maar liever helemaal geen vuurwerk
Maar liever neen verbod in de hele gemeente.
Maar zonder handhaving is het een grap
Nergens
Ook aan de mensen met een beperking denken, niet bij maneges, dit jaar heb ik
weinig gemerkt van de vrije zones gewoon 1 plek voor vuurwerk meer niet
Overal in bebouwde kom verbod.
Overal verbod
Totaal vuurwerk verbod!!
Voor de gehele gemeente!
Voor de hele gemeente
Voor die mensen in die zones lijkt me dat prima. Ik heb er alleen niks aan.
Voorkeur is algeheel vuurwerkverbod. Is dit niet te realiseren dan meer zones
vuurwerkvrij en dan dient in dit gebied ook de verordening gehandhaafd te
worden. Dat ontbreekt in deze gemeente
Weer? Geen idee of en waar deze waren.
Willen helemaal geen vuurwerk ook geen zones.
Woonwijken vuurwerkvrij. Neem open velden die niet bewoond zijn
Zie mijn toelichting bij vraag 7
Zie toelichting hier boven
Zie vraag 7
Zie vraag 7 toelichting
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Algemeen verbod effectiever
Alleen bij bejaardenhuizen
Als een vuurwerk verbod niet mogelijk is wel, maar nogmaals denk dat het moeilijk
te handhaven is.
Bij een algeheel verbod hoeven er natuurlijk geen zones meer tezijn
Ik kan mij goed voorstellen dat bewoners van verzorgingstehuizen en bezoekers
van winkelcentra niet op de herrie zitten te wachten.
Indien de bewoners van de genoemde bejaardenwoningen dat ook willen.
Indien er (nog) geen volledig vuurwerkverbod geldt
Is m.i. niet te handhaven
Kan men dit handhaven?
Liever een algeheel verbod
Liever een verbod
Liever totaal geen vuurwerk
Liever verbieden
Liever vuurwerkafsteekzones. Dat het duidelijker is waar het wel mag.
Misschien..als hier dan ook eens wordt gedacht aan een plek waar we die dag de
hond kunnen laten plassen en niet alleen aan het winkelcentrum of de bejaarden
tehuizen.
Op de juiste plekken, zoals beschreven bij punt 7.
Voor de gebieden waar het nu was wel, maar je moet mensen niet (ineens) te veel
gaan beperken, want daarmee verhoog je alleen de kans dat er meer illegaal wordt
afgestoken/vernield
Wel bij dieren of waar dieren zijn kinderboerderij etc
Zie antwoord vorige vraag.
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AFSCHAFFEN.
Algeheel verbod.
Bij een algeheel vuurwerk verbod heb je geen vuurwerkvrijezones nodig
Dat gaat toch niet, je hoort het vuurwerk toch
De hele gemeente graag vuurwerk vrije zone
Enkel op centrale plaats binnen gemeente laten afsteken
Er (kan niet) word(en) niet gehandhaafd.
Er mist een antwoord optie, vuurwerk vrije zones zijn prima bij gebieden waar het
afgelopen jaar gold. Verder niet.
Geluid / rook enz. gaat over de zones heen. en dus ook niet te handhaven.
Gewoon algeheel verbod op vuurwerk
Gewoon overal!
Helemaal geen vuurwerk
Helemaal geen vuurwerk meer
Hoe wordt dit gehandhaafd? Je mag al geen vuurwerk afsteken buiten oudjaarsdag
en de meeste overlast komt van de periode daarbuiten.
Ik heb er niet veel aan als ik niet in zon gebied woon
Er is nauwelijks handhaving.
Algeheel verbod is noodzakelijk
Ik wil een totaalverbod en 1 vuurwerkshow van de gemeente om 00:00 uur.
Ik wil helemaal geen vuurwerk meer, hooguit een vuurwerkshow buiten de
bebouwde kom, zoals het grote parkeerterrein aan de Sportlaan in Pijnacker b.v.
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Ik zie liever een totaal verbod met handhaving.
Is niet nodig bij een algeheel verbod en juiste handhaving
Liefst geen
Liever algeheel vuurwerkverbod
Liever een verbod (2x)
Liever geen consumentenvuurwerk, dan zijn deze gebieden niet nodig
Liever helemaal geen vuurwerk, stikstof ,co2 overlast in dit volle land. het is tijd
ermee te stoppen.
Liever niet omdat ik voor algeheel vuurwerkverbod ben. Als er meer gehandhaafd
wordt zou ik wel voor vuurwerkvrije zones zijn.
Liever niet, omdat alleen een totaalverbod zin en nut heeft.
Liever verbod
Nee ik wil een geheel verbod
Nee, want dat werkt niet.
Nee. Algeheel verbod
Neen
Om dezelfde reden als bovenstaand. Half verbieden verplaatst de overlast alleen
maar
Ook geen vuurwerkvrije zones, totaal verbod
Verbod is veel duidelijker
Voorkeur gaat uit naar algeheel verbod
Vuurwerkvrije zone is onvoldoende, vuurwerkvrije gemeente is beter
Waarom staat hier de optie 'zeker niet' niet tussen? Dan had ik die aangeklikt!
Ze gaan toch op die zones afsteken. Dus helemaal geen vuurwerk
Zie eerdere antwoord over de onduidelijkheid die het schept
Zie toelichting bij 8
Zie vraag 7 (2x)
Zinloos. Handhaven is niet aan de orde.
Zoals aangegeven geen zones maar een totaal verbod, met desnoods een centrale
show buiten de bebouwde kom
Zones werken niet de overlast blijft bestaan
Denk niet dat het verschil maakt tenzij op die plek de Me staat te wachten...
Geheel verbod
Het huidige vuurwerk knalt zo hard, dat ook relatief ver weg afgestoken vuurwerk
overlast geeft
Ik ben voor algeheel verbod, zie boven. De rest zijn lapmiddelen en halve
maatregelen.Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Ik geloof niet in het instellen van deze zones.
Ik heb afgelopen jaar niets gemerkt van de vuurwerkvrije zones...
Ik mis de optie 'maakt mij niets uit'. Daar zou ik voor kiezen.
Ik vind de vraagstelling niet juist. Als ik nee als antwoord geeft lijkt het net alsof ik
hiermee voor het afsteken van vuurwerk in de gehele gemeente ben. Ik ben tegen
vuurwerkvrije zones omdat ik tegen het afsteken van vuurwerk ben in de gehele
gemeente.
Ik wil een vuurwerkverbod in de hele gemeente.
Ik wil geen vuurwerk meer
Ik zie geen nut in deze maatregel
Is mij niet duidelijk waar die zones zijn
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Liefst totaalverbod op consumentenvuurwerk. Als dat er niet in zit dan maar ruime
zones mits die strak gehandhaafd worden. Maar ik geloof daar niet zo in met de
huidige verwaarloosde politiecapaciteit.
Nadruk van dit onderzoek ligt toch sterk op vuurwerkvrije zones. (Veel vragen gaan
daarover). Ik krijg het idee dat de gemeente daar na toe wil sturen. Het werkelijke
probleem ligt meer in (het gebrek aan) handhaving.
Niet te handhaven en onduidelijk voor gebruikers
Niets van gemerkt
Nog liever een totaal consumentenvuurwerkverbod
Toelichting zie vraag 6
Vuurwerkvrije zone heeft alleen zin wanneer er heel goed gehandhaafd wordt, en
dat lijkt me niet te doen. de jongeren zwerven met vuurwerk over straat en rennen
weg zodra er een handhaver in de buurt komt, maar even later zijn ze er gewoon
weer
Werkt niet
Zie boven. Het werkt niet. Geen handhaving, dus ze gaan overal gewoon hun gang.
Zie toelichting vraag 7
Zie voorgaande antwoord

66

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

Op de huidige locatie

(n=967)

29%

Op een nieuwe locatie:

34%

Weet niet

37%
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Op vraag "8.1 Op welke plaats zou u graag een nieuwe vuurwerkvrije zone zien?" antwoordt 37% van
de respondenten: "Weet niet".

Op een nieuwe locatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 centrale plaats met een vuurwerkshow
Accacialaan
Ackerswoude
Algeheel
Algeheel verbod in woonwijken. Met uitzondering van grote parkeerplaatsen b.v. bij de
sportvelden. Dus eerder aangeven waar het wel mag worden afgestoken.
Alle bewoonde gebieden.
Alle groene gebieden in en rondom Pijnacker
Alle wijken
Alle wijken behalve aangewezen plekken om af te steken
Alle winkelstraten en sportparken
Alle woon wijken
Alle woonerfen
Alle woonerven
Alle woongebieden
Alle woonwijken (7x)
Alles buiten bebouwde kom
Bebouwde kom (2x)
Bejaardenhuizen en dierenpensions
Bij alle openbare gebouwen
Bij alle parken en grotere groengebieden waar mensen hun hond willen uitlaten en waar men
wil wandelen.
Bij het bos / uitlaatstroken voor honden
Bij knelpunten van wegen en paden als kruispunten en tunnels
Bij scholen. Daar was de overlast enorm (koningshof)
Bij sportlocaties, speciaal bij kunstgrasvelden.
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Bij sportvelden
Binnen bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom geen vuurwerk
Binnen de woonwijken zelf
Buiten de bebouwde kom, en uit de buurt van dieren
Buitengebieden
Bushaltes
Centrum (3x)
Centrum Pijnacker vuurwerkvrij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Centrum van Pijnacker
Corry Besselingplantsoen
Daar waardeer honden uitgelaten worden.
De gehele bebouwde kom, 1 show door professionals waar geen omwonenden of dieren zijn.
De gehele gemeente (7x)
De hele gemeente (5x)
De hele gemeenten
Delfgauw (5x)
Delfgauw buiten gebeid (Schimmelpenninck)
Delfgauw Emerald
Dichtbevolkte wijken
Doorgaande wegen en fietspaden
Doorgangen waar mensen en dieren moeten passeren, zoals tunnels, fietspaden en
uitlaatvelden
Dorpsstraat Nootdorp
Eigenlijk overal!
Enquête per straat(deel) anoniem
Fietspaden in de buitengebieden (tunnel randstadrail)
Gebied tussen Veenweg en Ypenburg
Geen locatie
Geheel pijnacker
Geheel Pijnacker (3x)
Geheel Pijnacker Nootdorp
Gehele bebouwde kom
Gehele dorp
Gehele Gemeemte
Gehele gemeente (9x)
Gehele gemeente muv publieksvuurwerkshow ergens in de Dobbeplas
Gilze-Rijenhof, Woensdrechthof, Nootdorp
Groengebieden
Grotere aaneengesloten gebied, winkelcentrum, langs fietspaden. Eigenlijk overal in de buurt
van woningen
HANDHAVEN
Heel de gemeente (2x)
Heel de gemeente vuurwerkvrij
Heel klapwijk
Heel Koningshof, omdat ik daar woon... ;-)
Heel nootdorp (2x)
Heel Nootdorp centrum.
Heel pijnacker (3x)
Heel s gravenhout
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Heesterbuurt
Heesterwijk in Pijnacker
Hele bebouwde kom (2x)
Hele bebouwde kom. Of eigenlijk een algeheel verbod!
Hele dorp behalve 1 plek waar een eventuele vuurwerkshow is
Hele gemeente (6x)
Hele gemeente Pijnacker
Hele omgeving Sportlaan/Rijskade incl. (wei)landen erachter
Hele woonwijken, niet alleen bepaalde gebieden
Het hele dorp muv 1 grote show
Houdige locaties en kinderspeeltuinen
Huidige locaties aanvullen met parken en hele wijken
Huidige+ hondenuilaat plaatsen
Ik weet niet eens waar de oude zone was dus eerst misschien maar eens meer bekendheid
daaraan geven.
Ik weet niet wat de huidige locatie is , maar rond de AH
Ik zou liever andersom zien. vuurwerk afsteek zones, niet in je achtertuin
In alle woonwijken (4x)
In alle woonwijken en bij de dobbeplas
In alle woonwijken.
In de bedrijven driehoek tegen de A12
In de buurt van afvalcontainers
In de buurt van uitlaatgebieden voor honden
In de hele gemeente
In de natuur en recreatiegebieden
In de polder zodat daar de honden normaal kunnen lopen
In de tunnels
In de wijk ackerswoude
In de woonwijken
In dicht bebouwde woonwijken
In en rondom speeltuintjes
In gesloten woon omgeving bijv. kooikerlaan
In het buitengebied
In het gehele centrum van Pijnacker
In iedere wijk
In mijn wijk
In natuurgebieden
In parken waar honden lopen
In wijk ackerswoude
In woonwijken (3x)
In woonwijken met woon-erven
In woonwijken. laat het vuurwerk maar in 'buitengebieden' afsteken
Keijzershof (4x)
Kern en woongebieden
Kinder speel locaties.
Klaproos en Weidegangtunnel. en in de onmiddelijke nabijheid van huizen/boerderijen met
rieten daken
Klaproostunnel
Klapwijk
Laan van floris de vijfde nootdorp
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Landelijk voor particulieren
Liefst overal (2x)
Meer in de woonwijken.
Meer verschillende locaties in de gemeente
Meerdere locaties in overleg met bewoners te bepalen.
Monnikenweg/hageveld
Naast de bestaande vuurwerkvrije zones ook nog in en bij het bos
Nabij winkelcentra, ook Emerald Delfgaue
Natuur: Rond het St Janskerkhof, rond de dobbeplas, in het hondenbos en balijbos
Natuurgebied
Natuurgebied tussen nootdorp en pijnacker
Natuurgebieden (2x)
Natuurgebieden Dobbeplas, Bieslandse Bos, Balijbos, Groenzoom, fiets- en wandelpaden
zonder uitwijkmogelijkheid
Natuurgebieden plus handhaving!
Natuurgebieden zoals de groenzoom
Natuurgebieden zoals Dobbeplas, Delfts Hout, Bieslands Bos
Natuurgebieden/parken
Nergens
Niet in natuurgebieden en niet bij hondenuitlaatplek. Er werd nu belachelijk veel in het
bieslandse bos en bij de dobbeplas afgestoken
Nootdorp
Nu is het goed niet meer
Onze wijk, maar het liefst heel de gemeente
Ook in binnen woonwijken ( in de straten)
Ook in de dichtbebouwde kom in het centrum. Daar zijn nauwe straten en poorten waar het
afsteken van vuurwerk buitengewoon onveilig is.
Ook in woonwijken
Ook rondom gebieden waar dieren verblijven zoals dierenkennels en manege en stallen.
Ook rondom scholen en honden uitlaat plekken
Op alle lokaties
Op alle openbare wegen en paden
Op en rondom de Groene Zoom
Op enige afstand van de bebouwing
Op fietspaden
Op minimaal 30 meter van rieten daken.
OP vele locaties
Op zoveel mogelijk plekken, zoals voornoemde maar ook woonwijken
Openbare locaties zoals winkel centra en zorgcentra
Oude Leede.
Over al waar mensen en dieren wonen of verblijven, dus ook in de natuur
Overal (20x)
Overal behalve in de kernen van de centra Klapwijk, Zuid, Noord, Emerald, AckersWoude,
Keijzershof
Overal binnen de bebouwde kom
Overal binnen de bebouwde kom, met name alle woonwijken
Overal binnen de bebouwde kom.
Overal en ook handhaven
Overal in de gehele gemeente
Overal in de wijken.
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Overal in onze gemeente
Overal muv een centrale plek
Overal waar mensen en dieren zijn
Overal waar woningen zijn en auto's geparkeerd staan.
Overal.
Park van Buijssen
Parkeerterrein sportvelden te Pijnacker
Parken
Parken, dobbeplas, rond dierenopvang (vb. stallen)
Parkjes en de weide gebieden en speeltuinen. hondenuitlaatgebieden.
Pijnacker Centrum
Pijnacker Centrum Stationsstraat, Julianalaan, van Brachtstraat
Pijnacker Noord
Pijnacker zuid
Plas bij Laan van klapwijk (natuurzone) en bij het stuk Ackerswoude nog te bouwen.
Plekken in woonwijken
Raadhuisplein
Rond het oude centrum
Rond het winkelcentrum, eigenlijk overal en dan gewoon een vuurwerkshow
Rond molen Windlust
Rond om de Molen de Windlust minimaal 100 meter, kans dat het fout gast hebben we ook
gezien bij de afgelopen oudejaars avond van een molen die afgebrand was !
Rond oudere woningen misschien!!
Rond parken/natuurgebieden
Rond scholen en langs verbindingswegen in wijken
Rond winkelcentrum de parade
Rond winkelcentrum emerald en wooncentrum en scholen
Rondom de Dobbeplas, de Bieslandseweg bos, de wijken en de parkeerplaatsen, sowieso
rondom alles verzorgingstehuizen, winkels, scholen, sportverenigingen, bus-tram-metrohaltes,
Rondom hondenuitlaatplaatsen, zoals wijkpark
Rondom locaties met dieren zoals boerderijen, rond bejaardentehuizen en ziekenhuizen
Rondom plekken wasr veel dieren zijn
Rondom speeltuintjes en honden uitlaat plekken
Scholen (2x)
Scholen, sportverenigingen
Scholen; huizen met rieten dak
Speeltuinen
Sportlaan
Sportvelden, plekken met dieren, daar waar bewoners het aanvragen
Startbaan Nootdorp en omgeving
Stationsstraat Pijnacker en centrum algemeen
Straten rondom winkelcentrum Emerald
Toevoegen: bij natuurgebieden
Tolhek (2x)
Tolhek en centrumlijn Pijnacker
Totaal geen locatie ,evt op een open terrein, maar liever totaal niets meer .
Totale gemeente
Uitbreiding naar het gehele centrum van nootdorp
Veel meer vuurwerkvrije zones of verbod
Voetbalkooi en park Pondstraat Delfgauw
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Voor de gehele gemeente!
Vuurwerkvrije zone uitbreiden rondom winkelcentrum ipv bij winkelcentra
Waar veel oudere wonen en zieke oudere wonen, zorghotels.
Water, bruggen bij eenden
Wijk achter het raadhuis
Wijken met overwegend ouderen en mopperaars (mensen die overal last van te schijnen te
hebben )
Wijkparken, in de buurt van rietgedekte huizen, natuurgebied
Winkelcentra
Winkelcentra bejaardenhuis
Winkelcentrum Parade en er omheen.
Woonstraten (2x)
Woonwijk, verzorgingscentrum. Deze mensen zijn echt doodsbang
Woonwijken (5x)
Woonwijken / straten die dit aanvragen
Woonwijken, parkeerplaatsen
Woonwijken, straten e.d.
Woonwijken. Dus rond mijn huis
Zelfde locaties, maar liever ook niet in de straten, maar op pleinen. In plaats van vuurwerkvrije
zones, zou het andersom moeten zijn. Toegestane zones waar je vuurwerk mag afsteken.
Zie 8
Zie het antwoord bij vraag 8.
Ziekenhuis, zorginstellingen, dierenplaatsen etc
Zo veel mogelijk
Zo veel mogelijk, hoe minder vuurwerk hoe beter
Zone aanwijzen per woonkern waar het wel mag! Elders: niet.

Toelichting
Op de
huidige
locatie

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

1 plek waar vuurwerk afgestoken maar worden, verder nergens meer in onze
gemeente
Alleen op knalvuurwerk oppakken en na nieuwjaar los laten
En geldig voor alle straten in de gehele Gemeente
Gehele dorp
Handhaving is onvoldoende, waarom dan nieuwe zones
Ik begrijp de vraag en de mogelijke antwoorden niet helemaal.een nieuwe zone op
de huidige locatie? Dan is het toch geen nieuwe zone?
Ik heb op de huidige locatie ingevuld, omdat ik vind dat deze locaties handhaven, de
goede zijn en voldoende.
In de natuurgebieden en eventueel rond bejaardenhuizen, ik neem dat dat
momenteel ook al zo is
Op huidige locatie en uitbreiden (groenlocaties)
Overal
Vuurwerk evt toestaan in open gebieden en niet in woonwijken. Sommige bewoners
hebben iedere jaarwisseling hun "feestje". Uit ervaring weet ik dat een paar
gezinnen een oudejaarsviering kunnen verzieken. De overige bewoners vluchten
iedere jaarwisseling hun huis uit en komen na 2.00 u weer thuis in een bende. Dit is
niet wenselijk!
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Op een
nieuwe
locatie:
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Weet
niet
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•
•

Algeheel verbod in woonwijken. Met uitzondering van grote parkeerplaatsen b.v. bij
de sportvelden.
Dus eerder aangeven waar het wel mag worden afgestoken.
Als er dan al vuurwerk moet komen. Dan op een paar plekken geregeld door de
gemeente. Alleen om 12 uur. Verder handhaven en bekeuren
Als voorbeeld geldt bijvoorbeeld de gemeente Wassenaar (zie
https://www.wassenaar.nl/inwoners-wassenaar/jaarwisseling_3538/) en Castricum
(zie https://www.castricum.nl/nieuwsoverzicht/vuurwerkoverlast-meld-het).
Castricum kent zelfs een verbod voor 50 meter.
Ben oudejaarsdag per ongeluk beschoten met pijlen toen ik over straat fietste.
Vuurwerkvrije zones in belangrijke straten zouden veilige doorgang moeten bieden.
Dieren ervaren ontzettend veel stress. Zij verstoppen zich o.a. juist in de groene
gebieden
Er waren verschillende jongeren die vuurwerk op zwanen en eenden gooiden en
vuurwerk in het riet en in het wat gooiden.
Geef mooi show bij dobbeplas voor beide gemeentes.
Gehele gemeente
Hele bebouwdw kom
Het is belachelijk, schadelijk en gevaarlijk dat er (knal)vuurwerk wordt afgestoken in
natuurgebieden.
Het lijkt me dat je een vuurwerkvrije zone instelt voor alle woongebieden
In alle woonwijken, is er ook geen rotzooi meer in mijn tuin, erf of op mijn auto. En
geen rommel meer in de wijk.
Juist in de woonwijk en niet in de dorpskern. Ik kan niet met jonge kinderen door
het vuurwerk lopen naar een vrije zone. ik wil juist de rust en veiligheid aan mijn
eigen huis.
Nergens
Overal, behalve in de grote kernen een vuurwerkshow bijv. Klapwijk, zuid,
ackerswoude, Delfgauw, noord
Rond winkelcentrum werd volop 2 dagen vuurwerk afgestoken
Wel op pleintjes, niet tussen woonhuizen door. Klappen zijn door weerkaatsing
harder en rook blijft langer hangen.
Algeheel verbod
Beter omkeren. Overal vuurwerkvrij met uitzondering van bepaalde
vuurwerkzones.En dan zo weinig mogelijk van die zones.
De tunnel mogen echt beter gehandhaafd worden
Een plaats waarschijnlijk buiten de bebouwde kom met wel de mogelijkheid er te
kunnen komen voor iedereen, ook voor mensen met een lichamelijke beperking
Geen idee waar de huidige vuurwerkvrije zones zijn, noch waar deze informatie
online te vinden is.
Ik weet eigenlijk niet waar deze zones nu zijn. Zou het sowieso in de buurt van
ziekenhuizen/verzorgingshuizen doen
Ik weet niet waar het afgelopen jaar was
Ik weet nieteens dat we die zones al hadden.
Ik weet nu niet waar de vuurwerkvrije zones zijn
Ik wist niet dat ze er waren.
In de hele gemeente (het hele land)
Ken de huidige locatie(s) niet
Mij persoonlijk maakt het niet uit, maar ik kan me voorstellen dat er een plaatselijk
verbod is rondom risico gebieden en zorgcentra voor mensen en dieren.
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Misschien over heel pijnacker gezien op logische plekken een zone inzetten. zodat
iedere wijk 1 of 2 zones heeft.
Overal
Overal!
Rondom winkels en openbare ruimtes misschien?
Was mij niet bekend dat het in Pijnacker was
Zie beantwoording vraag 8
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De gemeente heeft de grenzen van de vuurwerkvrije zone aangegeven.

9 In hoeverre was voor u de grens van de vuurwerkvrije zone
duidelijk?
Zeer duidelijk

(n=1310)
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Neutraal

12%

Onduidelijk
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Zeer onduidelijk
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Weet niet
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Op vraag "9 In hoeverre was voor u de grens van de vuurwerkvrije zone duidelijk?" antwoordt in
totaal 10% van de respondenten: "(zeer) duidelijk". In totaal antwoordt 62% van de respondenten:
"(zeer) onduidelijk".
Het meest gekozen antwoord (31%) is: "Onduidelijk". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Duidelijk

•
•

Maar alleen omdat ik het opgezocht heb
Maar voor jongeren waarschijnlijk nog wat duidelijker aangeven.

Neutraal

•
•
•
•

Geen aandacht aan gegeven. Alleen vuurwerk voor mijn eigen huis afgestoken.
Ik woonde niet in de buurt van een vuurwerkvrije zone, geen ervaring/idee
Met gezond verstand weet ik wel waar ik het niet moet doen, maar ja helaas....
Weet niet waar die zone is

Onduidelijk

•

Gebruik je verstand dan kan je zelf wel bedenken waar je overlast maakt met
vuurwerk
Grenzen zijn niet duidelijk aangegeven.
Heb er niets over gelezen, dus communicatie kan misschien beter.
Het is mij die dag niet opgevallen, maar ik ben ook niet veel buiten geweest.
Het werd wel gezegd op de gemeente website "ongeveer" waar maar de
betreffende locaties werden niet duidelijk uitgelicht bijvoorbeeld op een kaart
waar de grenzen duidelijk te zien zijn
Het wordt blijkbaar niet met de direct omwonende gecommuniceerd. Wel
gelezen op Facebook. Was niet in onze buurt.
Ik heb er geen details over gezien
Ik heb er geen wet van gehad. Hoe zouden jongeren dat dan wel hebben gehad?
Ik heb mij er niet in verdiept
Ik wist er niet vanaf, maar heb ook de eventuele aankondiging niet gelezen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zeer
onduidelijk

•
•
•
•
•
•
•

Ik wist niet dat er uberhaupt vuurwerkvrije zones waren in Pijnacker Nootdorp
Onbekend mee.
Slecht gecommuniceerd.
Weet eigenlijk niet waar die waren
Weet niet waar ze zijn in de gemeente
Wist niet dat die er waren.
Wist niet eens dat er was

•

Bij zorgcentrum werd volop geknald. de knallen zijn zo hard, dus ook verder van
het zorgcentrum vandaan schrikken de bewoners (dement) zich rot. Onrust!
Er moest naar en website gaan, om uit te zoeken waar de zones waren. Dit doet
de (jeugd) die overlast veroorzaakt niet. Als die moeite genomen word is dat
door mensen die overlast willen beperken en waarschijnlijk ook de afsteektijden
zullen respecteren.
Er werd overal waar een verbod was toch voorwerk afgestoken
Geen idee dat die er waren.
Geen idee hoe dat te zien was.
Geen idee of er in onze gemeente vuurwerkvrije zones zijn. In iedergeval niet
zichtbaar.
Geen idee waar nu vuurwerkvrije zones zijn. Volgens mij wordt daar ook echt
geen rekening mee gehouden door de afstekers (vaak kinderen, die daar geen
idee van hebben)
Helemaal niet
Het was gepubliceerd als dat het niet is toegestaan in de centrum en rond
verzorgingstehuizen vuurwerk af te steken.
Ik had geen idee waar ze waren en dat ze er waren
Ik heb er niks van gezien
Ik heb nergens vuurwerk vrije zones gezien
Ik kende de toepasselijkheid van deze regel niet.
Ik was er niet van op de hoogte dat ze er waren
Ik wist er niks van af . (Delfgauw)
Ik wist niet dat er vuurwerkvrije zones waren.
In Rotterdam hingen borden bij de vuurwerkvrije zones
Las dit pas 'savonds op twitter. Wij wonen "onder" een kerk, spraken mensen er
op aan. Die hadden er nog nooit van gehoord!!
Nergens iets over gelezen
Nergens kunnen zien of lezen waar dit was.
Niet want ik wist niet dat die er was of waar die was..en wat heb ik aan een
vuurwerk vrije zone in een winkelcentrum, kan ik daar mijn hond laten plassen
als hij het op het grasstrookje bij huis niet meer durft?
Niks over gelezen of gezien
Staat nergens duidelijk in de media.
Voor de afstekers van vuurwerk is volgens mij niet bekend waar de
vuurwerkvrijezone zich bevindt. Wordt ook niet op gehandhaafd.
Waren die er dan? ik wist niet dat die er dit jaar waren, de communicatie was
niet optimaal
Was hier niet van op de hoogte
Wist het pas op 31-12 via Facebook
Wist niet dat we die hadden
Wist niet eens dat die er waren
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Weet niet
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Wist niet eens van het bestaan
Ze waren mij onbekend
Zie eerder antwoord
Zoeken op "vuurwerk" of "vuurwerkvrijezone" of "vuurwerkvrije zone" op de
website van de gemeente levert geen recente relevante informatie op.
Zover bij mij, mijn vrienden en mijn kennissen weten we niks over een vuurwerk
vrije zone
Ben niet naar buiten gegaan vanwege longproblemen
Er zijn bij ons in het vogelgebied de boezem oude leede geen vuurwerkvrije
zones erg genoeg.
Heb geen vuurwerk afgestoken en al zou ik dit doen, blijft het in de buurt
Ik ben denk ik niet in de buurt van deze vuurwerk vrije zones geweest. Heb niks
in Telstar gezien van aankondiging.
Ik heb geen vuurwerk vrije zones gezien
Ik heb geen vuurwerkvrije zone gezien
Ik wist er niet van
Ik wist niet dat die er waren... Ben benieuwd of het geholpen heeft.
Ik woon niet in de buurt van een vuurwerkvrije zone.
In het geheel niet
Niet de zones mee gemaakt(?).
Niet in verdiept.
Niet van op de hoogte
Omdat ikzelf geen vuurwerk afsteek, waren de zones niet bekend bij mij
Was er een vuurwerkvrij zone?
Was er een vuurwerkvrije zone?? Ik heb geen idee waar en hoe dat aangegeven
werd!
Was er een?
Was er niet van op de hoogte dat er vuurwerkvrije zones waren
Wist überhaupt niet dat er van deo zones waren
Zie vraag 7
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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.)

(n=1219)
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Andere manier

Via raamposters
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op posters die in de
stad worden
opgehangen

Via borden bij de
betreffende zones

Via lokale radio

3,7

3,9

3,9

Niet, ik ben tegen
vuurwerkvrije zones

3,2

Via een artikel in de
(lokale) krant

2,5

Via internet en
sociale media

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
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3
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1

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 borden bij de betreffende zones (2,4)
2. Via internet en sociale media (2,5)
3. Via een artikel in de (lokale) krant (3,1)

Andere manier, namelijk:
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Afzettingen en lintjes waar de raadsleden die dit bedenken gaan staan om het te handhaven
Algeheel verbod
Algeheel verbod is het beste
Algeheel verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk
Bekendmaken aan alle kopers, op verkooppunten
Ben tegen vuurwerkvrije zones
Berichtgeving op scholen
Bij alcohol (en andere producten) wordt het gedrag van de gebruiker aangepakt. Waarom niet
met vuurwerk? Waarom worden vuurwerkafstekers, net als rokers de laatste jaren, behandeld
als paria's?
Bij totaal verbod op vuurwerk niet nodig
Bij verkoop punten .
Brief
Brief/ pamflet in de brievenbus
De hele gemeente vuurwerkvrij maken.
De hele gemeente vuurwerkvruj maken
Digitale berichten borden
Dit hoeft niet bij verbod
Dit is niet te handhaven, dus algeheel verbod. Nu heb ik ook vier dagen lang overlast.
Een brief
En handhaven
Er veranderd toch niets
Facebook, Telstar Online
Flyer in de bus
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Flyeren, deur tot deur
Geen
Geen vuurwerk meer verkopen
Geen vuurwerkzone
Geheel gemeente vuurwerk vrij
Geheel Pijnacker Nootdorp vuurwerk vrij maken.
Gewoon hellemaal niet
Handhaving
Hele gemeente vuurwerkvrij
Hele gemeente vuurwerkvrij is het duidelijkst
Helemaal geen vuurwerk meer
Huis aan huis
Huis aan huis flyer
Iedereen oppakken die knal vuurwerk afsteekt en tot en met oudejaarsavond opsluiten
Ik vind dat er een vuurwerk verbod dient te komen
Ik wil geen vuurwerkzone
In de Telstar
In de winkel
In gesprek gaan met de jongeren hoe dit onder de aandacht moet worden gebracht.
Info op scholen
Je mag tegenwoordig niets meer. dus laat dit gewoon zoals het is
Lang genoeg van tevoren
Lokale radio en tv
Met handhaving!
Nergens vuurwerk
Niet doen gewoon algeheel verbod
Niet: een zone: algeheel verbod, dus nergens vuurwerk, dat is echt duidelijk. De rest is kansloos
om in te voeren en om te handhaven.
Niets meer toestaan en handhaving
Op advertentie borden om lantaarn palen
Op scholen
Op televisie en radio, maar leg onmiddellijke boetes op
Op verschillende manieren wil je iedereen bereiken
Per mail
Plattegrond met zones uitdelen bij vuurwerkverkooppunten, zodat je dat opgevouwen in je
broekzak overal naartoe kan nemen.
Simpel: Voor de gehele gemeente!
Spreek mensen aan
Telstar (3x)
Telstar online, gemeente PN website
Telstar. of Nootdorp nu.
Telstar/Eendracht
Telstar/Eendracht en scholen
Totaal verbod (2x)
Totaalverbod
Via alle scholen, kinderdagverblijven en met huis aan huis post
Via bewonersvereniging
Via de buurtapp
Via de verkoop punten
Via verkoop punten
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Voorkeur algeheel verbod
Vuurwerk afschaffen
Vuurwerk afschaffen!
Vuurwerk verbod
Vuurwerkverbod

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben bang dat mensen dit overschrijden. In het geval als mensen met een VOG afsteken die
houden hier wel rekening mee.
Een algeheel verbod is duidelijker, makkelijker te handhaven en geeft geen overlast.
Een algeheel vuurwerkverbod is effectiever
En dan naleven en controleren dan gaat het ook van mond op mond
Graag algemeen verbod zodat ook de dieren oud en nieuw kunnen vieren
Het bepalen van zones is arbitrair! Een totaal verbod is ondubbelzinnig duidelijk en meer
handhaafbaar!!
Ik heb er geen vertrouwen in. Daarnaast blijf je de zware knallen overal horen en blijft het
overlast geven voor dieren en milieu.
Ik zou niet weten hoe; wellicht bij de verkooppunten.
In de parade
Krant want zijn voornamelijk saggerijnige bejaarden
Net alsof jongens die vuurwerk afsteken op zo'n poster aan een raam, of op een plattegrond in
de stad gaan kijken. Onzin.
Op 1 plek waar vuurwerk afgestoken mag worden, die vrije zones heb ik ,mijn buren, mijn
cliënten, mijn huisdieren, mijn paarden weinig van gemerkt
Totaalverbod, dus vuurwerkvrije zones zijn niet nodig
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Centrale vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd.

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

Ja

(n=1304)

52%

Nee

36%

Weet niet
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "11 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 52% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja
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12 inch 2.0?
Alleen als er een algeheel verbod op vuurwerk van kracht is
Alleen bij een algeheel vuurwerkverbod
Alleen bij een volledig vuurwerkverbod
Alleen indien er verder een verbod is
Alleen nuttig in combinatie met vuurwerk verbod
Alleen wanneer vuurwerk voor consumenten verboden wordt
Als een algeheel vuurwerk verbod wordt ingesteld, dan een vuurwerkshow overwegen.
Overwegen betekent voor mij: "hoeft niet, mag wel"
Beter dan consumenten vuurwerk
Beter gecentraliseerd maar toch geen knalvuurwerk.
Bij een verbod wel. Anders zonde van het gemeentegeld
Centrale show met siervuurwerk en geen vuurwerk meer elders zou een verademing
zijn
Centrale show prima, maar dan met laser. Een centrale vuurwerkshow ZEKER NIET bij
de Dobbeplas of een ander natuurgebied.
Daar moet best een vrijwilligerscomite voor te vinden zijn. Het vuurwerk is dan mooier
en de overlast en gevaar minder.
Daarmee blijft toch het plezier van de jaarwisseling, als gemeente kun je een prachtige
show verzorgen. En nodig daarbij bijvoorbeeld 3 kinderen uit die (een beetje) mogen
helpen via inschrijving bij de gemeente mogelijk voor alle kinderen onder de 12 uit de
eigen Gemeente. Eén ouder van hen mag meekomen.
Dan blijft overlast beperkt
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Dat zou een optie kunnen zijn maar dan niet in een natuurgebied
De ommezwaai naar helemaal niets is niet haalbaar en leidt tot rottigheid.
Dit kan nuttig zijn om een overig totaalverbod acceptabel te maken. Het kan een
toevoeging vormen op de cohesi in het dorp. Op de langere termijn heb ik geen grote
voorkeur voor of tegen.
Dit naast handhaving. Als men hier de overlast gevende groep kan binden aan een
overzichtelijke locatie zal dit de overlast in de rest vd gemeente verminderen. En de
mensen die thuis een potje willen afsteken kunnen dit dan doen
Dobbeplas gebied -ijsbaan
Een vuurwerkshow per wijk, gemeente kan vergunningen afgeven aan
vuurwerkverenigingen om dit per wijk te organiseren. Dit in combinatie met een
algeheel vuurwerkverbod
En vuurwerkverbod
Georganiseerde vreugdevuren toestaan.
Het is altijd goed om een samen inns gevoel te creëren, een vuurwerkshow past hier
wel in
Het liefst helemaal geen vuurwerk, ook niet een centrale vuurwerkshow. Maar als een
centrale vuurwerkshow het maximaal haalbare is, sta ik hier achter!
Hoewel het van mij niet hoeft vinden veel mensen het wel leuk denk ik.
Ik denk dat dat wel leuk is en dat er ook wel mensen naartoe gaan.
Ik zou er niet naar toe gaan, te ver weg. Vind het niet fijn om 's nachts over straat te
moeten
Ik zou zoiets graag willen, maar ja, hoe ga je dat doen als je een grote gemeente hebt?
Ik ben nou niet echt in staat om rond 12 uur een tijd ergens heen te moeten gaan als
het ver is. Je wilt dan niet fietsen, autorijden gaat niet echt.. dus ja. Leuk idee maar het
moet wel erg worden uitgewerkt.
In combinatie met een totaal consumentenvuurwerkverbod
In combinatie met een verbod voor particulieren
In elke kern zeker 1
Is een redelijk alternatief
Ja , maar niet als alternatief voor een totaal verbod voor particulieren
Ja, als het per se moet
Kost een hoop geld.wie betaald dat?
Liefst helemaal geen vuurwerk. Het is niet van deze tijd. Slecht voor het milieu, te duur
en te gevaarlijk. Belachelijke gewoonte. Maar er zijn altijd van die figuren die vinden
dat ze er 'recht' op hebben, dus voor die simpelen moet er als het niet anders kan maar
een centraal showtje komen als compromis. Maar wel ver buiten de dorpskern!
Liever helemaal geen vuurwerk maar als het dan toch moet op een centrale plek
Liever nog per wijk!
Maar alleen als dat samengaat met een verbod op particulier afsteken
Maar alleen met aanvullende maatregels zoals extra handhaven en meer vuurwerkvrije
gebieden.
Maar alleen wanneer dit samen gaat met een algeheel vuurwerkverbod voor
consumenten. Anders betekent het alleen éxtra vuurwerk.
Maar dan alleen als er een verbod is op consumentenvuurwerk.
Maar dan alleen in combinatie met een algeheel vuurwerkverbod op
consumentenvuurwerk in de gemeente.
Maar dan moet wel een vuurwerk verbod van 365 dagen komen. Ook geen verkoop
shows !
Maar ik verwacht dat de belangstelling binnen 1 - enkele jaren zeer gering zal worden,
tenzij echt bij drukke uitgaansgelegenheid, midden in centrum
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Maar ik zou dit na 00u doen. Ik vind het leuk om bij familie te zijn rond jaarwisseling &
daarna vind ik het wel gezellig om "op pad" te gaan. 1u zou bv. Een mooie tijd zijn. Ik
zou er meer dingen omheen organiseren (bv. Foodtruck, vreugde vuurtje, muziek)
Maar niet te kosten van eigen siervuurwerk.
Maar OOK gewoon vrij vuurwerk
Maar wel ook eigen vuurwerk
Maar, een centrale plek in de gemeente betekent vaak ergens op een plein in
Pijnacker. Dat is voor ons geen centrale plek, maar een eind weg. Dus daar zouden wij
geen gebruik van maken. Tenzij er ook een plek in Nootdorp is.
Mag ook per dorp in onze gemeente
eventueel door een groep/club die daarvoor een vergunning heeft en aansprakelijk is
Mag, om te compenseren, gezelligheid.
Meerdere per kern
Minder gevaarlijk, goed in de hand te houden en geeft saamhorigheidsgevoel. Kijk
maar naar de hotvijver in Den Haag
Minder overlast
Minder overlast en veiliger.
Moet wel eerst voldoende animo voor zijn, die gepolsd dient te worden bv middels
brede enquête bevolking
Niet 1 voor de hele gemeente maar bijv 1 voor Delfgauw, 1 voor nootdorp en 2 voor
pijnavker. Anders wordt het te massaal. In het eerste jaar zou ik op die plekken wel
afsteken v vuurwerk toestaan. Velen hebben nog restje in huis liggen en is mooie
manier om af te bouwen
Niet op een plek maar op centrale plekken. op de parkeerplaats van RKDEO.
Omdat ik denk dat meteen vuurwerk afschaffen wellicht een te grote stap is.
Op meerdere plekken in de wijken. Ik ga er niet speciaal naartoe fietsen ofzo. Het is
maar vuurwerk. En dan een festivalletje met oliebollen en dj erbij
Op voorwaarde van algeheel verbod op afsteken door particulieren én handhaving van
dat verbod
Professioneel geen schade ( die via de belasting weer op alle burgers gehaald wordt die
niets hebben gesloopt) en diegenen die vinden dat mooi vuurwerk erbij hoort om 12
uur kunnen daar gewoon naar kijken
Voor de woonkern Pijnacker lijkt mij dan 1 vuurwerkshow wel genoeg. Dan kunnen alle
liefhebbers daarheen gaan en genieten, lekker drinken en eten en muziek luisteren.
Dus niet: 1 vuurwerkshow per wijk, dat heeft weer geen zin. Dan heb je nog overal
herrie. Ik stel voor: de grote parkeerplaats van Oliveo/DSVP/HCP
Vuurwerk hoort bij oud en nieuw, dus als de gemeente zo graag minder vuurwerk in de
kernen wilt hebben moeten ze zo snel mogelijk met een goede en hoogwaardige
vuurwerk show komen.
Wanneer vuurwerk verboden of heel erg beperkt wordt dan is een vuurwerkshow een
goede optie
Wel alleen als vuurwerkverbod komt.
Zeker bij een algeheel verbod.
Zeker, deze mensen zijn gespecialiseerd en kunnen en mooie show neerzetten waar de
bewoners gezamenlijk naar toe kunnen, dit verbind de burger ook meer met elkaar.
Zit je alleen met de lokatie, veel oudere bewoners vinden het prachtig om naar te
kijken. Om nu voor een show te moeten reizen van bv Pijnacker noord naar bv.
Keizershof is denk ik teveel van het goede.
Zo ver mogelijk buiten de bebouwde kom
Zoals ik al aangaf, een vuurwerkshow op het grote parkeerterrein aan de Sportlaan in
Pijnacker.
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Nee

•

Zorg wel voor een goede centrale locatie waar mensen op verschillende afstanden het
vuurwerk kunnen bekijken —> voorbeeld zoetermeer

•

Aan de ene kant staat het milieu altijd overal voorop... maar als het om vuurwerk gaat,
telt dat niet als argument... in mijn straat staan alleen de mensen buiten die afsteken,
de rest blijft binnen omdat je niet kan ademen door de rook en stank...
Alle vuurwerk is bijzonder slecht voor het milieu
Alleen als er echt geen vuurwerk meer afgestoken mag worden door de consument.
Alleen als er een algeheel vuurwerkverkoop komt dan zou ik dit wel leuk vinden.
Alleen bij verbod voor consumenten
Als aanvulling op zelf afsteken prima maar niet in plaats van
Als je gezellig met familie bent ga je niet met zn allen ,vooral als er (ouderen en kleine
kinderen)bij zijn snachts op de fiets naar het dorp voor een vuurwerk show..
Blijft slecht voor het milieu en het geld kan nuttiger worden besteed.
Centrale shows is geen haalbare kaart. Als heel Nederland dat wil gaan doen, waar
denk je de mensen vandaan te gaan die gekwalificeerd zijn.
Daar is de gemeente te groot voor, om een goeie centrale lokatie te kiezen.
Daar kun je niet heen met kleine kinderen.
Dan blijven veel zo niet alle van de in het begin van deze enquête aangevinkte
bezwaren tegen vuurwerk in stand
Dan krijg je juist veel mensen met alcohol welke naar huis moeten, dus toch met de
auto in het verkeer gaan
Dat verpest het oud en nieuw juist, mensen willen het zelf afsteken, en als er een show
komt moet het wel extreem groot en ziek vuurwerkzijn
De eens genoemde Dobbeplas is veel te ver weg. Veel mensen,oudere en gezinnen met
jonge op bed liggende kinderen, krijgen dan totaal niets mee van de jaarwisseling. En
een "vrijbrief"voor het inbrekersgilde.
De gemeente verspilt al genoeg geld aan allemaal linkse hobby's.
De kosten daarvan zijn toren hoog. Een fatsoenlijke show kost tonnen. ( als bv zena
trophy in Kalkar afgelopen jaren https://www.youtube.com/watch?v=LkoC0qkrJjg )
De kosten voor een dergelijke show zij erg hoog. Ik heb liever dat dit geld anders
gebruik wordt. Laat de mensen die van vuurwerk genieten er zelf voor betalen en het
ook zelf laten afsteken.
Deze kosten zijn niet voor de gemeenten.
Dit kost reistijd en parkeerproblemen en ook dan moet je weer handhaven
Dit vind ik geen verantwoordelijkheid voor de gemeente.
Doet afbreuk aan de intieme sfeer van het oud&nieuw vieren.
Een centrale show is echt te duur en in de meeste straten wordt er door de buren al
een show gegeven. een show is ook geen vervanging voor het vuurwerk zoals het nu is
in elke straat. ik ga echt niet ff naar Pijnacker fietsen om een kwartiertje naar vuurwerk
te kijken terwijl ik uren achterelkaar in de wijk het ook al zie
Een centrale vuurwerkshow kan … voor mensen die tegen het afsteken van
consumentenvuurwerk zijn. Deze mensen kunnen naar deze vuurwerkshow gaan. Dan
hoeven ze zich ook niet druk te maken om mensen die wel graag
consumentenvuurwerk afsteken, Maar wanneer deze show er is om
consumentenvuurwerk te beperken, dan ben ik er zeker op tegen dat die show er
komt.
Enige geschikte locatie is bij de sportvelden, het pint je hulpdiensten vast op een plek,
hindert de doorgaande weg tussen de dorpen, is duurder dan de antivuurwerkmensen
willen (want die gebruiken zo’n show als smoes). En 1 op de 5 gemeentes kan maar
gecertificeerde mensen krijgen om het af te steken. De echte overlast, illegale
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vuurwerk en illegale afsteektijden worden hiermee niet opgelost.
Het is een nepoplossing
Er zijn voldoende vuurwerkshows in omringende gemeenten. De kernen van PijnackerNootdorp zijn te klein om een eigen show te legitimeren.
Ga niet met 3 kinderen de straat op zo laat. En achter glas kun je niet van genieten.
Gaat meer overlast geven (dronken jongeren, vandalisme, vechtpartijen)
Helemaal geen vuurwerk
Het is de laatste dag van het jaar en laten we dat in de straat samen beleven, Er zijn
genoeg mensen die hier naar toe leven en er zelfs voor sparen om het desbetreffende
vuurwerk te kunnen kopen.
Hierdoor betaald iedereen mee aan vuurwerk die daar niets mee heeft. Vuurwerk
wordt nu gekocht door de gene die daar geld voor over hebben en mensen kunnen
lokaal bij huis genieten van vuurwerk. Een show zorgt voor veel mensen op een plek
wat weer veel inzet van politie vraagt en kan zorgen voor ongeregeld heden
Hoe dan met kleine kinderen?
Hoeft niet, mag wel
Ieder voor zich, mág het aub eens!? Vuurwerkvrije zones krijg je toch niet voor elkaar,
hoe wil je dat doen met al die jeugd in het dorp?
Ik ga daar niet heen met m’n gezin..moet je weg uit je gezellige omgeving en met
alcohol de weg op om ergens vuurwerk te bekijken.... mij niet gezien. Ik blijf gewoon
vuurwerk afsteken OOK ALS ER EEN VERBOD KOMT
Ik ga niet betalen voor een centrale vuurwerkshow. hef dan maar entree-geld ofzo
Ik heb drie kleine kinderen en woon in Delfgauw. Die show komt ongetwijfeld in
Pijnacker. Hoe moet ik met die drie kinderen om middernacht naar die show gaan ? op
de fiets ? auto ? Alleen de logistiek/parkeren zal een nachtmerrie zijn. En dan om
middernacht met die kleine kinderen in een menigte gaan staan. Nee bedankt. We
maken onze eigen show wel.
Ik heb geen behoefte aan een bijeenkomst op oudjaarsavond. Vind het gezelliger om
met vrienden en familie oudjaar te vieren met oliebollen en vuurwerk. Het is ook een
beetje de spanning van het geheel.Die mis je toch bij een centrale bijeenkomst. Doe
dan liever in de zomer een mooie vuurwerkshow.
Ik heb kleine kinderen en kan daar niet heen
Ik heb zo'n show meegemaakt in een andere stad en het voelde niet goed - eigenlijk
nog erger dan particulier afsteken - met goedkeuring van de gemeente wordt dan het
milieu vervuild, met gemeenschappelijk geld gesmeten en de arme dieren worden er
allemaal bang van. sommige mensen brachten hun hond zelfs naar de show en geloof
mij, het was geen fijne belevenis met bange, blaffende honden.
Ik vind dat siervuurwerk zelf afgestoken mag worden, dus dan is een centrale show
overbodig.
Mocht vuurwerk totaal verboden worden, dan vind ik een Centrale vuurwerk show een
traditionele must.
Ik wil geen verbod!
Mocht die er wel komen, dan vind ik dat de gemeente een show moet doen.
Ik wil graag zelf kunnen afsteken
Ik wil thuis kunnen blijven met jonge kinderen en zou niet naar een show gaan. Daarom
is het leuk om zelf wat siervuurwerk af te kunnen steken in de avond op het moment
dat ze wakker zijn.
Is er in Rotterdam. Regel het doorrijden van de metro
Is geen plek voor
Is saai. Tijd voor iets anders.
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Is wel leuk maar pijnacker kennende wordt het toch niets, gewoon niets doen is het
beste. En haal dat tuig van de straat met dat knal vuurwerk
Ja dag daar ga ik niet voor dokken
Kist ons als burgers weer geld en alle tegens blijven bestaan. Niet meer toestaan dus
Kost de gemeente veel geld wat voor beter doeleinden gebruikt kan worden. Mensen
vieren veel liever hun eigen feestje met hun buren en bekenden in de straat. Zo heeft
het ook een sociale functie om 00.00 uur gaan hier alle voordeuren open en komt
iedereen naar buiten, wensen elkaar het beste, steken met elkaar vuurwerk af en
drinken daarna met elkaar nog een glaasje. Waarom zou dit door een paar hufters die
vernielen en illegaal vuurwerk afsteken afgenomen moeten worden? Waarom
verzuimd de overheid fatsoenlijk en goed te handhaven? Overigens zal door het
verbieden van legaal vuurwerk meer illegaal vuurwerk komen. Ik hoop dat de
gemeente nu is zo wijs is het werkelijke probleem aan te pakken en niet een zonde bok
te vinden in het legale consumentenvuurwerk. Maar hufters en vandaallisten
aanpakken!
Kost geld. Ga maar naar bv Rotterdam
Laat de inwoners lekker zelf afsteken, maar zorg dat je handhaving op orde is!
Laat het bij de consument
Liever een lichtshow
Liever helemaal geen vuurwerk, maar als zou blijken dat dit zou helpen, vooruit dan
maar
Lijkt leuk, maar als iedere gemeente dat doet geeft nog steeds veel mileuvervuiling.
Lost probleem van vervuiling niet op, ook bij centrale plek zijn er mensen of dieren
(dobbeplas) die hinder ondervinden
Maar mag wel
Men wil in de buurt van de eigen straat afsteken
Met een jaarwisseling groepen diverse mensen bij elkaar brengen waar vaak veel
alcohol aanwezig is lijkt me niet wenselijk en kan alleen maar meer overlast
veroorzaken. Ook kan een show alleen door een pyrotechnicus ontbrandt worden,
waar er maar ca 80-90 in heel Nederland van zijn. Daarnaast is het moeilijk een
geschikte centrale locatie te vinden in verband met de verplichte veiligheidsafstanden
die wij in Nederland moeten hanteren bij shows. Ook is een show erg duur en de
gemeente kan dit ongetwijfeld beter besteden (bijvoorbeeld meer handhaving en
opsporing illegaal vuurwerk.
Met kleine kinderen wil je voor het raam kijken naar siervuurwerk wat je zelf afsteekt.
Je gaat niet met je kinderen over straat naar een show.
Nee. Dat zou niet eerlijk zijn voor de mensen die niks met vuurwerk hebben, doordat
die uiteindelijk er ook aan mee betalen
Niet echt praktisch, zou met kinderen en evt visite om middernacht de deur uit
moeten. Vraag mij af of dit wenselijk is wat verkeersdrukte en parkeerproblemen.
Niet in elk dorp een eigen show, wel op een aantal centrale plekken, Rotterdam en Den
Haag bijvoorbeeld
Niet op kosten van de gemeenschap
Omdat er mensen zijn die slecht ter been zijn. Angstig buiten ivm lastig vallen ed. (Ik
hou het netjes)Geen openbaarvervoer rijdt en er. Dus dat soort dingen.
Onnodige kosten voor mensen die zelf niets met vuurwerk hebben. Extra veel overlast
op de plaats van de show voor mens, dier en natuur. Ook verhoogd risico op inbraken
omdat veel mensen naar de show gaan. Het breekt ook de mogelijkheid voor mensen
om oudjaarsavond met vrienden en familie thuis door te brengen.
Ook milieuvervuilend

86

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
Weet
niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oud en nieuw wordt thuis gevierd met vrienden en familie. Een centrale vuurwerkshow
betekend dus dat je van huis moet terwijl je het hier toch viert.
Ouderen gaan niet midden in de nacht naar zo n show
Overheid moet geen geld uitgeven aan vuurwerk. Is niet nodig en zou daarom
verspilling zijn. Bovendien: het is logistiek onmogelijk om in alle gemeentes centrale
shows te organiseren, dus moeten we niet doen alsof dat een optie is.
Steek dat geld liever in zorg of scholing.
Te druk en met name met kinderen ook vermoeiend en gevaarlijk. Ook ideaal voor
inbrekers die weten dat er rond 0:00 niemand thuis zal zijn.
Veel mensen op 1 locatie midden in de nacht zal alleen meer overlast geven. Daarnaast
is er te weinig politie beschikbaar om dit te kunnen begeleiden
Veel mensen van huis, dus meer criminele activiteiten
Vindt dat gemeente geld beter aan andere doelen besteedt kan worden
Voor mij helemaal geen vuurwerk meer.
Voor mij hoeft het niet, ik zal er niet naartoe gaan Maar als het in een behoefte
voorziet, dan heb ik er geen moeite mee. Ik heb zelf geen last van m'n luchtwegen of
zo. Hoewel ik denk dat we dat geld beter kunnen verdelen onder arme mensen in onze
gemeente. Een eindejaars gift.
Vuurwerkshow in ieder geval niet met gemeenschapsgeld.
Waarom de gemeente? Dan betaal ik als belastingbetaler ook mee. Laat dat maar uit
een particulier initiatief komen, zoals ondernemers of bepaalde wijken
Waarom zou de Gemeente hierin moeten investeren?
We kunnen nu al niet handhaven. Laat staan dat we al die dronken mensen die naar
huis willen kunnen controleren. Het wordt er alleen maar erger door.
Wij genieten met ons gezin ontzettend van vuurwerk en het feit dat wij onze jonge
kinderen kort uit bed kunnen halen en hen daarna weer terug te kunnen leggen in bed.
Hiervoor hoeven wij dan niet naar een speciaal aangewezen plek, voor een relatief
kortdurende vuurwerkshow, tussen vele mensen en ver(der) weg van huis.
Wil ik niet aan mee betalen , ik kies voor wat sterretjes met mijn dochter en meer niet
... ik ga niet betalen aan die onzin.
Zelf afsteken moet behouden blijven
Zonde van het geld (2x)
Zonde van het geld. Oud en Nieuw is een gezinsding
Alleen als dat in combinatie met een algeheel verbod op consumentenvuurwerk is. En
dan ergens aan de rand van de gemeente, ver genoeg bij huizen vandaan.
Alleen als vuurwerkverboden wordt
Alleen biuj verbod op consumenten vuurwerk
Als consumentenvuurwerk verboden wordt dan is dat een goed alternatief. Maar een
algeheel verbod vind ik ook prima
Als daar veel personen voor zijn dan heb ik daar geen probleem mee.
Als het zou moeten gaan gebeuren dan wel op een plaats in het centrum van de
woonkernen.
Als je het doet, moet je het goed doen, en dan niet maar 1jr bij lage opkomst en maar
eem budget van 1000 euro. Een echte vuurwerkshow begint vanaf 7500 euro.
Als mensen moeten reizen om dat te bekijken krijg je weer andere problemen.
Parkeergelegenheid, mensen drinken misschien (te) veel op zo'n avond. Niet iedereen
kan het misschien bereiken
De kosten hiervoor zijn te hoog naar mijn mening
Een vuurwerkshow is prachtig maar er gaat niks boven het zelf afsteken, ik kan me dat
uit mijn jeugd nog heel goed herinneren
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Er wordt buiten de toegestane tijden nog veel afgestoken. Soms ook heel zwaar
vuurwerk. Of daar dan politie heen gaat en optreed kan ik niet zen of horen.
HEB ER ZELF GEEN BEHOEFTE AAN
Het zou dan vooral als alternatief zijn. Maar eerlijk gezegd hoeft het van mij niet perse.
Ik denk én én. Gemeente een vuurwerkshow en particulieren vuurwerk. Zo kan je een
betere beslissing nemen wat beter is of dat een mix hiervan beter is.
Ik denk niet dat mensen daar echt op af zullen komen, wij zijn toch het liefst thuis of bij
vrienden en familie
Ik heb er geen behoefte aan. Blijf liever afsteken in de straat, vlakbij huis.
Ik weet niet of ik er naar toe zou gaan
Ik zou er niet heen gaan maar kan me wel een vorm van saamhorigheid en alternatief
voor de vuurwerkfans/jeugd
Ik zou hier voor zijn indien er verspreid over de gemeente een aantal vuurwerkshows
zijn. Anders is de show voor een hele grote gemeente als Pijnacker-Nootdorp voor veel
mensen onbereikbaar
Is een prima idee, maar in mijn optiek moet dat niet gepaard gaan met een groot
algemeen vuurwerk verbod. In de buurt van die show echter wel, daar zullen veel
mensen samenkomen en een omvallen pot kan dan problemen veroorzaken.
Kan, als er een algeheel verbod op consumenten vuurwerk komt
Kan. heeft denk ik geen meerwaarde anders dan dat het mooi is
Leuk initiatief. Ik weet alleen niet of ik er naar toe zou gaan. Misschien wel als er een
feest omheen is.
Licht voor mij erg aan de locatie
Maakt mij niet uit.
Maar zou best leuk kunnen zijn !!!
Moet niet. Leuk is het zeker
Niet echt een voorstander, maar anders zou het per kern moeten. ik wil juist niet dat
mijn kinderen vanuit Delfgauw naar Pijnacker zouden gaan
Pijnacker is te klein denk ik.
Prima idee maar dan ook consumentenvuurwerk behouden voor de liefhebber. En voor
diegene die lekker thuis wil blijven en om 00:00 naar buiten wilt.
Tuurlijk mag dat. Voor iedereen voorcwiecdat fijne vervanging is. Maar wij vinden dat
zelf erg leuk om te doen. Om met familie bij warm thuis samen te zijn, je eigen wc te
gebruiken, mijn oma erbij te hebben en je buren te omhelzen om 24.10. Niet hutje
mutje met vreemden verminken en zonder enig persoonlijk tintje of gevoel.
Vind ik prima, maar ook prima als het er niet is
Weet niet of daar voldoende animo voor is. Ikzelf kan bv niet gaan kijken, omdat ik bij
mijn (bejaarde) ouders ben.
Wel bij vuurwerkverbod
Werkt alleen misschien als per wijk.
Zou kunnen maar ik denk niet dat ik ernaar toe ga
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Tot slot
12 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om
vuurwerk?
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat

(n=1305)

31%

Het instellen van een of meerdere vuurwerkvrije
zones
Speciale vuurwerkzones binnen de gemeente waar
je wel mag afsteken, verder niet
Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern
waar ik woon

2%
6%
38%

Helemaal geen vuurwerk

19%

Anders

4%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "12 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?"
komt de volgende top 3 naar voren:
1. Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon 38%
2. Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat 31%
3: Helemaal geen vuurwerk 19%

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 show en verder een algemeen verbod
1vuurwerkshow maar dan niet in de dorpskern maar een ander geschikt terrein.
Alle 4 bovengenoemde
Alleen sier, leeftijd verhogen, handhaven
Alleen sierpotten
Alleen siervuurwerk
Alleen siervuurwerk rond 12 uur
Alleen siervuurwerk toelaten.
Alleen siervuurwerk tussen 24.00 en 02.00 uur
Alleen vuurwerk om 12 uur 's avonds
Bij de dobbeplas
Een centrale vuurwerkshow in elke dorpskern en een verbod op consumentenvuurwerk
Een combi van zelf vuurwerk afsteken en een centrale show
Een lasershow IN de dorpskernen met dooromheen feestelijke activiteiten.
Een mooie lichtshow, geen stank en geen kwalijke stoffen in het milieu
Eigelijk geheel geen vuurwerk meer, van wege lucht vervuiling en belagen van mensen op straat
en hulpverleners.... een show met laser of drones is eigenlijk het enige alternatief...
Enkele vuurwerkshows in de grotere regio.
Geen kanllen en pijlen meer
Geen knalvuurwerk alleen sierpijlen
Gevaarlijke punten een verbod,
Goed vervoer naar Rotterdam
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Het liefst geen vuurwerk maar ik besef dat dit teveel gevraagd is.
Het liefst helemaal geen vuurwerk maar ik kan me voorstellen dat zoiets Veel weerstand geeft
van andere inwoners. Dan als alternatief een “ goed” georganiseerde vuurwerkshow.
Het organiseren van een groot feest. Wellicht in een vuurwerkvrije zone.
Hogere standaard siervuurwerk, verbod op knalvuurwerk
Ik zou een verbod op avalex vuurwerk te ver vinden gaan, maar aangezien er vuurwerk gebruikt
wordt als wapen en naar hulpverleners wordt gegooid vraagt men er zelf om
Lasershow op centrale ligging
Lekker binnen kijken naar vuurwerk
Lichter vuurwerk wat iedereen zelf af mag steken tussen 20.00 en 02.00
Liefst alleen sier, geen knal vuurwerk. Illegaal vuurwerk heel zwaar bestraffen.
Meerdere vuurwerkshows
Met gezellige mensen een mooie fles port open trekken en niets van dat rare gedoe aantrekken
Met vrienden en familie thuis, en om 12 uur naar t vuurwerk kijken wat zij afsteken
Niet elk dorp zijn eigen vuurwerkshow maar centraal.
Ongewijzigd, alleen geen knalvuurwerk meer
Samen iets nuttigs doen wat plezier geeft. Muziek competitie of zo. Spel element er in leggen
Siervuurwerk prima,, knalvuurwerk verboden
Totaal verbod op kanl- en "gooi"vuurwerk
Van vuurwerk afsteken en kijken naar vuurwerk van vrienden, buurtgenoten en bekenden,
gewoon in de eigen straat. Dat verbind en verbroederd.
Vuurwerkshow door (buurt) verenigingen
Vuurwerkshow rand van dorp. Geen 2e Scheveningen
Zelf afsteken met respect voor anderen. Dus alleen waar het mag en wanneer het mag. Onder
de 21 jaar mag je niet met vuurwerk op straat lopen.
Zelf in de straat alleen siervuurwerk en plicht op te ruimen en centrale show voor wie wilt
Zelf siervuurwerk afsteken, ander vuurwerk verbieden, huidige locaties verbod handhaven
Zelf siervuurwerkafsteken in je eigen straat
Zo ver weg uit Nederland als mogelijk
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Als er speciale vuurwerkzones komen dan wordt het daar veelste druk en is
de kans op ongelukken nog groter.
Als mensen zich zouden gedragen zou het geen probleem moeten zijn. Geen
alcohol tijdens vuurwerk, legaal vuurwerk, vuurwerkbril en vegen erna.
Ben nu 75 en behoor dus eigenlijk tot de categorie mensen die al dat
"gedoe" moeten afkeuren, maar...….in mijn werkzame leven verstookte ik
een vermogen aan vuurwerk. Voor zowel mezelf als de kinderen sleepte ik
een auto vol mee naar huis. Top! Moet ik nu de persoon zijn die voor allerlei
betuttelingen is? Nee hoor, maar ik ben wel voor veiliger vuurwerk.
BETER OVERLAST BESTRIJDEN DMV HANDHAVING EN VOORAF BETER E
CONTROLE OP ILLEGAAL VUURWERK. EUROPESE REGELS
De echte overlast is niet het oud en nieuw vuurwerk, maar meer de
superharde knallen van illegaal vuurwerk vroeg in december al. Rond oud
en nieuw reed ik door Pijnacker en zag een jongetje samen met zijn pa uit
de vuurwerkwinkel komen. Het jongetje droeg een siervuurwerpakket en
straalde van oor tot oor. Dit bracht bij mij de herinnering terug dat ik jaren
geleden ook zo liep met een glunderend kind met een vuurwerkpakket in de
handen. Sterker nog, heel vroeger, in de vorige eeuw was dat nog, liep ik
ook samen met mijn pa en broer naar huis met vuurwerk in de tassen.
De meeste ongelukken en overlast die er is rond de jaarwisseling wordt
veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Als we deze werd aanpakken behouden
we een mooie traditie
En na afsteken direct de rommel opruimen.
Er moet wel beter geacteerd worden op illegaal vuurwerk. Het zijn vooral de
erg harde knallen die overlast veroorzaken.
Geen los knal vuurwerk maar mooie vuurwerkpotten.
Gewoon gezellig met de buurt vuurwerk afsteken en er een feestje van
maken.
Niet de problemen van het illegale vuurwerk toerekenen aan de mensen die
het wel normaal kunnen vieren.
Gewoon om 12 uur consumentenvuurwerk afsteken in je eigen straat,
gewoon voor je eigen deur.
Gezellig met mijn vrouw kinderen vrienden buren en een vuur ton aan de
straat en vuurwerk afsteken dat is oud en nieuw zoals het hoort. het moet
eens ophouden al die negative berichten over vuurwerk en gewonden. bij
ons in de wijk wordt niks gesloopt geen hulpdiensten aangevallen of wat je
dan ook hoort in de landelijke media. als de mensen nu eens gewoon doen
wat meer accepteren en tolereren van elkaar dan kunnen we er nog een
gezellige boel van maken. schandalig dat er dus nooit eens wat positives
over onze traditie wordt vermeld en dat er alleen maar mensen over
vuurwerk praten terwijl ze echt zeer vaak niet eens weten waar ze het over
hebben en ze achter het media circus maar aanlopen zonder de feiten te
checken . sorry maar ook hier in onze gemeente hebben ze er dus een
handje van in de politiek . erg jammer dit. vuurwerk is een beleving dat bij
kinderen vaak al november begint en ze al gaan kijken wat is nieuw? wat ga
ik bestellen? uren speuren in de folders en zoeken naar het goedkoopste
maar ook het mooiste en dan de avond voor de grote dag slecht slapen en
dan in de ochtend je vuurwerk gaan halen en gelijk thuis uitstallen en uren
kijken lezen wat je nou echt hebt en dan de grote avond dat het 18.00 is en
eindelijk het lont ontstoken mag worden wat een kick geeft dit bij kinderen
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Speciale
vuurwerkzones
binnen de
gemeente waar
je wel mag

en volwassenen (ik 50 jaar) waar ze dus al maanden naar uit hebben
gekeken en dat gaan de andere mensen nu verpesten omdat ze geen idee
hebben wat vuurwerk afsteken nou echt betekend voor een erg grote
groep. daar kan geen show tegen op. ik zou hier graag nog eens met de
tegenstanders van vuurwerk over willen praten wat nou eigenlijk hun
probleem is.
Gr Mark Ruder een vuurwerk liefhebber.
Ik zou vuurwerkverkoop aan kinderen verbieden en vuurwerk afsteken mag
alleen in gezelschap van een volwassen iemand.
Licht cat 1 en sommig cat 2 vuurwerk (geen pijlen/knal) wel in straat.
Zwaarder consumentenvuurwerk alleen in ruime hoeveelheid vuurwerkblije
zones (in ieder geval 1 aangewezen ruime plek per elke wijk in overleg met
omwonenden)
Lokaale shows per wijk, in een vuurwerk vereniging, organiseren.
Maar het echt zware vuurwerk (de zware knallen) mag van mij wel
afgeschaft worden.
Meer mensen ook eventueel een professionele opleiding geven voor meer
shows.
Mijn jongste kinderen slapen tijdens de jaarwisseling en de oudste is lekker
met mij buiten terwijl mijn vrouw ons vuurwerk bewonderd. Naar een zone
wordt dus niets.
Niet je verplicht hoeven voelen om ergens anders heen te gaan om
vuurwerk te zien. Gezellig met familie en vrienden bij iemand thuis.
Normaal consumenten vuurwerk afsteken binnen de toegestane tijden op
alle locaties met uitzondering van de vuurwerkvrije zones
Opmerking: De vragen waren sturend en gericht op overlast, voorkoming,
verbieden en inperking. Jammer! Naar mijn mening is het beeld op wijze
subjectief en onvoldoende beargumenteerd van wat de burger nou eigenlijk
echt wilt.
Voor de duidelijkheid, mijn gezin en ik steken zelf nooit vuurwerk af maar
genieten er ontzettend van om naar te kijken. Laat lekker ieder hun eigen
vuurwerk afsteken, ik zie het hier in de straat, een buurjongetje van zijn
eigen zakgeld die wat vuurwerk afsteekt, dat ik toch genieten, voor hém en
ons!
Waar komt het sociale aspect terug? Wie gaat er zonder vuurwerk nog naar
buiten met oud en nieuw? En maakt dan een praatje met de buren wat
saamhorigheid in de wijk creëert? Pijnacker-Nootdorp, kijk naar de feiten en
het échte probleem dat mensen met vuurwerk ervaren en focus om dat op
te lossen! Gedrag van mensen en illegaal vuurwerk gaan niet weg door een
vuurwerkverbod van de slechts 8 uur waarin het toegestaan is om
ongevaarlijk consumentenvuurwerk af te steken.

•

Zo stel je een compromis voor degene die graag vuurwerk af willen steken,
en diegenen die er uit de buurt willen blijven

•
•

Het liefst op een centrale plaats (Dobbeplas) vuurwerkshow
Ik denk idd dathet aanwijzen van waar het wel mag zou kunnen helpen,
hoewel ik ons gezelschap zich niet zie verplaatsen tegen 12 uur.
Waarschijnlijk zou mijn man dan met tegenzin afzien van die paar potten die
hij normaal koopt. Het zal dus in de totale hoeveelheid vuurwerk kunnen
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Centrale vuurwerkshow en een verbod op al het vuurwerk
Dus verder verbod voor bewoners. Centraal regelen en verder handhaven
en bekeuren
Een grote vuurwerkshow in de gemeente, dan blijft de schade beperkt, de
huisdieren hebben voor een korte tijd maar overlast.
Eigenlijk de combinatie van een grote gezamelijke show en vuurwerk zones.
En dan eentje zonder knallen
En op langere termijn helemaal geen vuurwerk meer! Hoe zullen we dit
uitleggen aan de komenden generaties die met gevolgen van de
klimaatveranderingen te maken krijgen?
En voor alle die graag vuurwerk afsteken:het is niet meer democratisch als
een meerderheid iets doet waardoor een minderheid last ervaart!
Het gaat bij de jaarwisseling om samenkomen gezelligheid en elkaar al het
goeds wensen. Met al dat vuurwerk dat van alle kanten komt durf ik bijna
niet naar buiten in oudjaars nacht dat verpest het goede gevoel.
Liever helemaal geen vuurwerk!
Met een lampionnenoptocht naar de centrale punten. Gebeurt in Frankrijk
ook en is zeer succesvol
Mits ver genoeg van bewoonde bebouwing
Parkeerplaats bij DSVP / Oliveo / HCP en dan drinken, eten en muziek erbij.
Vuurwerk bekijken kan dan gewoon doorgaan. Dus het argument van een
traditie die verloren zou gaan is daarmee direct van tafel. Ook het leed aan
bv dieren is zeer beperkt (tot bv een kwartier of half uur) ipv vele dagen
voor en na oud en nieuw 24 uur per dag. Dus verbod op consumenten
vuurwerk en een grote show centraal, ook zeer gezellig en dit bevordert ook
het dorpsgevoel. Echt een hele goede zaak!
Beter voor mens, milieu, dieren, hulpverleners, besparing overheidsgeld en
voorkomt deel van wetteloosheid.
En veel strenger handhaven en harder straffen. Bij (een landelijk)
vuurwerkverbod zal de jeugd illegaal (en gevaarlijker) vuurwerk gaan kopen
uit het buitenland.
Jaarwisseling gaat voor mij over samenzijn met je dierbaren om met elkaar
een mooi jaar in te luiden. Om dat te kunnen realiseren hoef je geen
vuurwerk met elkaar te knallen. Dat kan op meerdere manieren.
Kan gewoon niet meer in deze tijd en zeker niet in ons overvolle Nederland !
Show mag ook
Voor mij persoonlijk hoeft het vuurwerk helemaal niet.
Vuurwerk heeft zo veel negative gevolgen het wordt tijd om ermee te
stoppen, geen halve maatregelen
Vuurwerk is heel slecht voor het milieu, en daarom niet meer van deze tijd..

93

2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipPijnackerNootdorp
Telstar Uitgeverij
Vuurwerk in onze gemeente
Vuurwerkvrije zones
Centrale vuurwerkshow
Tot slot
22 januari 2020 tot 31 januari 2020
1329
2,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
18
31 januari 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±2,6%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
De vragenlijst is opgesteld in overleg met Telstar Uitgeverij.
Op 20-01-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-burgerpanel
gestuurd.
Op 29-01-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
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Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

Rankingvragen
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2,0
2,4

60%

2,3

50%
40%
30%
3,6

20%
10%
0%
Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipPijnackerNootdorp
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Telstar Uitgeverij en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp
vergroten. Via het panel TipPijnackerNootdorp.nl kunnen alle inwoners in de gemeente PijnackerNootdorp hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tippijnackernootdorp.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.
TipPijnacker-Nootdorp.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipPijnacker-Nootdorp.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Sociale media en politie in Pijnacker-Nootdorp’,
‘N470’ en ‘Randstadrail’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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