Rapportage Tip De Loop Helmond
Raadpleging 14
17 oktober 2018
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1. Samenvatting
Op vraag "1 Steekt u, of het gezelschap waarmee u Oud en Nieuw viert, vuurwerk af tijdens Oud en
Nieuw?" antwoordt 75% van de respondenten: "Nooit".
Op stelling 2 ‘Ik ervaar overlast van vuurwerk op en rond Oudejaarsavond’ antwoordt 55% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 24% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Zeer mee eens".
Op stelling 1.1 ‘De (negatieve) gevolgen van vuurwerk zijn van invloed op de hoeveelheid vuurwerk
dat ik af steek’ antwoordt 39% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 45% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (25%) is: "Mee eens".
Op vraag "3 Hoe zou u het lokale vuurwerkverbod graag ingericht zien in uw gemeente?" is het
meest gekozen antwoord (38%): "Enkel vuurwerk toestaan op openbare plekken".
Op stelling 4 ‘Het lokale vuurwerkverbod per gemeente zorgt voor een passende balans tussen
veiligheid en de locatie waar vuurwerk af te steken’ antwoordt 57% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". 16% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen
antwoord (31%) is: "Mee eens".
Op stelling 5 ’Een centrale vuurwerkshow zorgt voor minder overlast van vuurwerk in onze
gemeente’ antwoordt 64% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 18% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer mee eens".
op vraag "6 Op welke locatie zou deze vuurwerkshow volgens u plaats moeten vinden?" is het meest
gekozen antwoord (38%): "Ik zou meerdere vuurwerkshows organiseren in verschillende wijken".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP DeLoopHelmond, waarbij 183 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Vuurwerk tijdens Oudejaarsavond
1 Steekt u, of het gezelschap waarmee u Oud en Nieuw viert,
vuurwerk af tijdens Oud en Nieuw?
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Op vraag "1 Steekt u, of het gezelschap waarmee u Oud en Nieuw viert, vuurwerk af tijdens Oud en
Nieuw?" antwoordt 75% van de respondenten: "Nooit".

Toelichting
Ene jaar wel,
andere jaar
niet



LIGT ERAAN BIJ WIE WE ZIJN

Nooit



Als mindervalide ben je vaak doelwit in de weken voor en net na de
jaarwisseling
Een ongeluk is mogelijk
Geld- en milieuverspilling. Het is een kinderachtige geldsmijterij
Ik ben tegen vuurwerk , teveel overlast voor mens en dier , het is een
regelrechte natuurramp .
Ik vind het niet leuk om "een klein beetje" vuurwerk af te steken. Siervuurwerk
vind ik geweldig, maar dan wel centraal en daar wil ik best aan bijdragen.
Ik zal zo'n 30 jaar geldenzijn geweest dat ik is vuurwerk gekocht heb maar vond
er eigenlijk niets aan.
Ik zelf stook al jaren geen vuurwerk meer af, ook diverse binnen onze
kennissen gaat niet over tot afsteken, mede omdat het niet fijn is voor mens
en dier
Vind het ook niet meer van deze tijd, milieuverontreiniging ten top.
VROEGER ALTIJD GEDAAN . LEEFTIJD IS NU ZO DAT IK ER GEEN MEER AFSTEEK
Vroeger wel. Nu bewust van gevaren voor de luchtkwaliteit, mensen met
longproblemen, dieren enz.
Vuurwerk is veel te duur
Zonde van het geld
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Eerst een knal van een ‘’rotje’’ als u voorbij loopt, daarna schiet een mooie vuurpijl de lucht
in. Er zijn verschillende soorten vuurwerk.

2 ‘Ik ervaar overlast van vuurwerk op en rond
Oudejaarsavond’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=181)
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Op stelling 2 ‘Ik ervaar overlast van vuurwerk op en rond Oudejaarsavond’ antwoordt 55% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 24% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Zeer mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens













Dagen vantevoren begint het al. Niks wordt opgeruimd en ze gooien maar wat in
de rondte
Er wordt veel zwaar vuurwerk in de tunnels afgestoken, en op tijden dat het niet
mag
Harde knallen bij appartementencomplex vergelijkbaar met een handgranaat!!
Het begint soms al begin december me die rondlopende hordes jongetjes en in de
loop van 31 december kun je niet meer veilig over straat. Als het alleen werkelijk
om middernacht zou zijn, zou ik er geen bezwaar tegen en last van hebben.
Honden worden er stapelgek van en de baas ook!!
Ken genoeg mensen hier die longziektes hebben
Knal vuurwerk is te luid en zeer vervuilend
Meestal wordt er ook buiten de afgesproken tijden vuurwerk afgestoken. Hierbij
voel ik mij niet veilig, omdat er dan ook echt gevaarlijk met vuurwerk om gegaan
wordt (spelen).
Op Zuidende bij een onderdoorgang wordt enorm geknald dit is niet normaal.
Tegen vuurwerk tussen 23.30 en 01.00 uur heb ik minder bezwaar (75 jaar)
Overlast niet alleen voor de mensen maar ook voor huisdieren dieren in de natuur
en niet te vergeten een zware aanslag op het milieu
Voor kleine kinderen, maar ook ouderen en huisdieren is het vaak angstig.
de knallen worden ook nog eens elk jaar harder
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Mee eens







De overlast bestaat vooral uit de vreselijke knallen op de dag zelf of de dag ervoor.
De stank en het slecht of niet opruimen van de rotzooi van het vuurwerk
Gevaarlijk en de rommel die achterblijft kost veel geld doordat de gemeente alles
moet schoonmaken
Heb een zeer bange hond
Ik heb PTSS na mijn uitzending in Bosnië opgelopen. Is altijd een spannende tijd
tegen Oud op Nieuw

Neutraal



Ik ga gewoon de straat niet op. Zeker niet sinds men het zo leuk vond om een rotje
onder mijn voeten te laten knallen.

Mee
oneens





BEST GEZELLIG HOORT BIJ OUD EN NIEUW GA NOG ALTIJD BUITEN KIJKEN
Met oud en nieuw zal ik niet voor het vuurwerk naar buiten gaan wegens de rook.
Vooral in de dagen voorafgaand aan "12.00 uur"

Zeer mee
oneens




Een keer per jaar mogen mensen dit zeker vieren.
Hoe kan je nou last hebben.., één avond per jaar!
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP DeLoopHelmond
Vuurwerk tijdens Oudejaarsavond
Lokaal vuurwerkverbod
Centrale vuurwerkshow
Tips
28 augustus 2018 tot 03 september 2018
183
7,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
3 minuten en 43 seconden
4 september 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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