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Samenvatting
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 82% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 73% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer 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 traditie 81%
2: Het is leuk om naar te kijken 72%
3: Verbod is een inperking van vrijheid 42%
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: Vuurwerk is gevaarlijk 76%
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 43% 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 17% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
68% van de respondenten: "(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 43% 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 90%
2: Overlast voor (huis)dieren 66%
3: Onrust en schrikreacties 59%
Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 88% 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:
1. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,8)
2. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (3,7)
3. Meer handhaving (4,1)
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,2)
4. Hogere boetes, strengere straffen (4,4)
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Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 61% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".
Op vraag "7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?" antwoordt 50%
van de respondenten met minimaal één suggestie.
Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Via internet en sociale media (2,2)
1. Via borden bij de betreffende zones (2,4)
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,2)
Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ja".

Aan de hand van vraag "9 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 42%
2: Helemaal geen vuurwerk 27%
3: Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat 16%

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBeekdaelen, waarbij 261 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

(n=253)

12%

Ja, licht knalvuurwerk

0%

Ja, zwaar knalvuurwerk

0%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

5%

Ja, ander soort vuurwerk

1%

Nee

82%

Weet niet
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Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 82% van de respondenten:
"Nee".

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
•
•
•

(Kinder)vuurwerk
Carbidschieten
Sterretjes

Toelichting
Ja, zowel knal- als •
siervuurwerk
•
Nee
•
•
•
•
•
•
•

Heel weinig

Andere jaren steek ik wel vuurwerk af, maar afgelopen oud op nieuw
toevallig niet.
Gekeken
Gezien de slechte ervaringen vertrekken wij sinds 2 jaar heel bewust naar
elders tussen kerst en komen 02 jan. terug
Ik heb gewerkt met oud en nieuw (brandweer)
IK hou er niet van, veel te gevaarlijk.
Ik vind vuurwerk geld verspilling alles da afgestoken word moet ook nog
opgeruimd worden niemand gezien om 12 uur op 1 januari en al die
slachtoffers kost ook veel geld terwijl ze het zelf doen
Weggegooid geld, kun je anders besteden.
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2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?
Zeer positief

(n=249)

62%

Positief

12%
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Negatief
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Weet niet
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Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 73% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Zeer positief".

Toelichting
Zeer
positief

•

•
•
•
•
•
•
•
•
Neutraal

•

1. Veel mensen storen zich aan het vuurwerk.
2. De meerderheid stoort zich aan het vuurwerk.
3. Vuurwerk is slecht voor de volksgezondheid.
4. Dieren lijden onder het vuurwerk (angstige honden e.d.).
5. Dat vuurwerk is zonde van het geld.
6. Groot professioneel vuurwerk is mooier.
7. Jongeren en met name kinderen komen in aanraking met (illegaal) vuurwerk
Als het beperkt zou blijven tot alleen siervuurwerk en op oud-jaar zou ik het prima
vinden. Mara niet wat nu gebeurt.
Geeft alleen maar overlast.
Het hoeft geen algeheel vuurwerkverbod te zijn, maar wel voor knalvuurwerk en
vuurpijlen.
Politie, brandweer en ambulance moeten onnodig veel werk verzetten, daarbij de
kosten zijn zo hoog voor dat geld kunnen ze beter zinvoller zaken mee afhandelen
Scheelt een hoop overlast vernieling kosten slachtoffers
Wel handhaven met flinke boetes, die een veelvoud van de vuurwerkspullen moet
zijn. Dus minimaal 500 euro, dan schrikt het wel af
Zie de column van Jacques over Vuurwerk in De Beekdaeler van 8 januari 2020.
Daar staan de argumenten voor een algeheel vuurwerkverbod duidelijk in.
Zijn we met zijn allen van een hoop ellende af.
Algeheel verbod hoeft niet. Maar de harde knallers en rotjes mogen van mij wel
verboden worden.
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Zeer
negatief

•

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

•

Ik ben van mening dat er geen algemeen vuurwerk verbod moet komen.
enkel alleen een verbod op knalvuurwerk
verder mogen ze de tijden van afsteken ook aanpassen:
- 18:00 tot 23:00
- 24:00 tot 03:00
Je kunt een mens niet alles afnemen! Het is traditie. Ik steek het al jaren op een
gewone manier af op de tijden dat het mag. Door mensen wat zich niet hieraan
houden zou het verpest worden voor iedereen!!!

•

Weet niet

•
•
•

Dat ligt eraan wat ervoor in de plaats komt. Helemaal geen vuurwerk zou voor mij
niet wenselijk zijn.
Maak per dorp een algemene plek waar gecontroleerd door politie vuurwerk
afgestoken mag worden. Bijv. Industrieterrein of weiland. Nodig iedereen uit om er
een leuk event van te maken.
Vindt het algemeen vuurwerk verbod nog al een ding, maar door rond zwevende
jongeren met vuurwerk in hun rugzak hier en daar in onze gemeente de
boelonveilig maken.
betreft meestal jongeren uit andere gemeentes die hier naar toekomen of op visite
zijn en de onrust veroorzaken
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Vuurwerk is een traditie

81%

Het is leuk om af te steken

28%

Het is leuk om naar te kijken

72%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de
economie

21%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

40%

Verbod is een inperking van vrijheid

42%

Verbod is lastig te handhaven

35%

Anders
Weet niet

(n=43)
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Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" komt de volgende top 3 naar voren:
1: Vuurwerk is traditie 81%
2: Het is leuk om naar te kijken 72%
3: Verbod is een inperking van vrijheid 42%

Anders, namelijk:
•
•
•

Als men vuurwerk verbied, dan gaan diegene die normaal vuurwerk afsteken eerder beginnen
met drinken, dus dan is de kans op overlast groter, en nogwel gevaarlijker misschien.
Dit voorkomt de illegale handel niet, waarschijnlijk zal dit alleen maar toenemen bij verbieden
Indien r een geheel verbod komt, wordt al het vuurwerk gehaald uit het buitenland. Vanuit de
gemeente beekdealen ben je binnen een kwartier zowel in Duitland als België. Hier is vuurwerk
wel gewoon verkrijgbaar.

Toelichting
•

Er wordt niet genoeg bekeuringen uit gedeeld als je het vroeg afsteekt , al je niet meer zou
mogen wordt de kans op illegaal vuurwerk groter en escaleert het
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2.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=184)

Mensen en dieren hebben minder overlast

93%

Beter voor het milieu

78%

Minder rommel en afval op straat

70%

Vuurwerk is gevaarlijk

76%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

52%

Vuurwerk is zonde van het geld

34%

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: Vuurwerk is gevaarlijk 76%

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afname brand gevaarlijkheid
Brandgevaar (2x)
Dieren paarden
Kost de gezondheidszorg een hoop geld
Mensen gaan er onverantwoord mee om
Mijn auto heeft dan geen deukjes vh vuurwerk
Minder hulpverleners die slachtoffer worden
Minder slachtoffers
Voorkomen van vuurwerkvandalisme
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Toelichting
•
•

•
•

•

Bij ons is gewoon van 18.00 uur toot 0.45 uur vuurwerk afgestoken, dit ook met heel veel echt
harde knallen.
Dit was niet leuk meer en dan de rotzooi..... overal
Het is de combinatie van punt 1,2 en 3 . Het wordt ieder jaar erger, harder en meer... lijk het. Er
is geen handhaving in Nuth... dus de hele week knalt het.
Wij moeten ieder jaar extra kosten maken om de paarden elders onder te brengen..en de
honden kunnen we een week niet uitlaten. We zijn dus fel tegen.
Het is een ramp om ergens rustig met de hond te kunnen lopen.
Je weet niet wanneer en waar vandaan de knallen komen. En dat in de periode voor de kerst tot
enkele dagen na nieuwjaar. Onze hond is doodsbang en kruipt dagenlang over de vloer. ook
toen we nog paarden hadden: écht verschrikkelijk. Er wordt geknald en uit vrees voor
represailles durf je niks te zeggen.
Met een schilmes mag je niet over straat lopen omdat het een wapen zou zijn, maar
volwassenen en zelfs kinderen mogen wel met explosieven over straat?
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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

(n=247)

27%

Dit mag wat mij betreft korter

43%

Dit mag wat mij betreft langer

2%

Andere optie

26%

Weet niet

2%
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Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".

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

0 uur
18:00 tot 23:00 en 00:00 tot 03:00
22:00/02:00
Absoluut geen afsteektijden gewoon verbieden
Afschaffen (2x)
Afschaffen!!!!
Alle vuurwerk van particuieren verbieden
Alleen professioneel vuurwerk
Alles verbieden
Als er op gecontroleerd wordt goed, maar heb vaker zien afsteken van vuurwerk zonder dat er
gecontroleerd werd
Centraal per woonplaats. Bv vijvers Nierhoven.
Centraal vuurwerk afsteken
Daar houd niemand zich aan. In november beginnen ze al te knallen. Melding gemaakt van
overlast.
Door gemeente verzorgd, iedereen kan komen kijken
Dus helemaal niet1 zie antwoord vraag 2
Een centrale plaats
Eventueel tussen 22h en 23h een rustuur zodat men bijvoorbeeld de hond nog kunnen uitlaten
Geen
Geen afsteektijd
Geen afsteektijden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GEEN TIJDEN GEEN VUURWERK
Geen vuurwerk (3x)
Geen vuurwerk afsteken
Geen vuurwerk inwoners maar dan wel een vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente.
Geen vuurwerk meer (2x)
Geen vuurwerk voor particulieren
Geen vuurwerk!
Gelet op mijn antwoord in vraag 2 is een afsteektijd overbodig.
Hele jaar wordt geknald; geen toezicht cq handhaving
Helemaal geen tijd
Helemaal geen vuurwerk of alleen op een speciale plaats op een strikte tijd
Helemaal niet
Helemaal niet meer!
Helemaal stoppen
Helemaal verbieden (2x)
Hier in gemeente Schimmert al maanden aan het knallen, als het nou alleen paar uur zou zijn
zou je er met de hond nog rekening mee kunnen houden.
Hoeft voor mij niet
Niet afsteken
Niet meer
Niet meer.
Stoppen (2x)
Tegen het vuurwerk
Totaal verbod
Totaal verbod op afsteken
Veel korter vanaf 00:00 tot uiterlijk 2:00 afsteken
Verbieden (5x)
Verbieden, dan is het te handhaven. Anders is het gebakken lucht.
Verbodzone instellen
Verbot
Voor mij hoeft hekemaal geen vuurwerk te worden afgestoken.
Vooral veel last van knallen buiten de geoorloofde tijden,
Vuurwerk vrije zone en een vuurwerkshow van de gemeente
Wordt toch niet gecontoleerd
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Toelichting
Dit is prima

•

Maar dan wel handhaven

Dit mag wat mij
betreft korter

•

Als dan van 23u tot 02.00u.
Waarom moet er al een hele dag geknald worden. Mens en dier is dan
helemaal van slag af.
Een afsteektijd tussen 22.00 en 2.00u lijkt mij prima.
Er wordt toch niet op de tijd gelet. En er wordt niet op gehandhaafd.
Iiefst helemaal stoppen
Misschien ook beter controleren
Van 23.00 tot 01.00 en buiten die tijden hoge straffen en ook echt
handhaven. Of alleen door de gemeente op een centrale plaats. (2x)
Van 2400 tm 0200uur dus 2 uurtjes
Voor mij mag het knalvuurwerk ofwel helemaal afgeschaft worden, of enkel
tussen 00.00-02.00uur, waarvoor het bedoeld is.
Voorstel mensen de gelegenheid geven tot 20.00 uur voor de dieren te
zorgen
Ze zijn almeer dan drie dagen aan het knallen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit mag wat mij
betreft langer

•

Het gehele jaar maar uitsluitend voor siervuurwerk waarbij anderen niet
worden gestoord.

Andere optie,
namelijk:

•
•

Helemaal verbieden, dat vuurwerk
Je mag op 31 december rond 18 uur afsteken maar blijkt al jaren dat het
vuurwerk van vorig jaar over is al ergens in november of begin december
worden afgestoken
Ze mogen best de tijden anders inregelen
van 18:00-23:00 dit is handig ivm jonge kinderen om dan toch samen het
nieuwe jaar in te luiden
dan een uur pauze zodat de hondenbezitters hun honden uit kunnen laten
van 00:00 tot 03:00

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

(n=247)

10%

Voldoende

7%

Neutraal

7%

Onvoldoende

26%

Zeer onvoldoende

42%

Weet niet
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Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 17% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
68% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Onvoldoende".

Toelichting
Zeer voldoende

•
•

Dagen van te voren wordt er zich al niet aan gehouden.
Pakkans door handhavers en politie is nagenoeg nihil.

Onvoldoende

•

Begrijp helemaal dat het voor toezichthouders niet te doen is. Vaak wordt er
geknald vanuit natuurgebieden
Op 31 december heb ik geen politie gezien in mijn omgeving.

•
Zeer
onvoldoende

•
•

•

Afschaffen
Er wordt op 31-12 de hele dag door vuurwerk afgestoken, zelfs de dagen
voorafgaand.
Het is bijna onmogelijk te henadhaven vanwege de inzet van mensen en het
op heterdaad betrappen.. Verbieden is de enige oplossing.
Hoor het vuurwerk soms al maanden van te voren afgaan .
Nog nooit iets van handhaving gemerkt in ieder geval (2x)
Steken al weken voor oudjaarsdag knalvuurwerk af
Vanaf midden november hoorden we regelmatig harde knallen..niet te
traceren..maar vreselijk voor de dieren!!
Ze houden zich er toch niet aan en er word niks tegen gedaan

•

Zelf geen overlast ervaren, ook geen handhaving

•
•
•
•
•

Weet niet
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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

(n=247)

13%

Nee, niet echt

14%

Neutraal

4%

Ja, een beetje

26%

Ja, veel

43%

Weet niet
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Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 43% van de respondenten: "Ja, veel".

Toelichting
Nee,
helemaal
niet
Nee, niet
echt

•

Wij wonen dan ook op een hele rustige hoek van het dorp. Van mij zou er zelfs
iets meer leven mogen zijn, maar dat is een ander verhaal.

•

Maar was echt stukken erger gewend in de randstad. Maar zeer zeker hebben
alle dieren hier last van en ook mensen die de oorlog hebben meegemaakt en
veteranen. (2x)

Ja, een
beetje

•
•

Dat mensen de potten snachts gewoon midden op de weg laten staan.
Helaas zijn er altijd mensen die het behoorlijk verzieken door knalvuurwerk te
gebruiken om dingen te vernielen of bewust naar andere mensen te gooien maar
als je een landelijk knal verbod inlast en daar bij zwaardere straffen invoert moet
de overlast echt minder worden.
bijvoorbeeld van een straf mag zijn:
- dat raddraaiers zich op 28 december voor 17:00 zich melden bij de politie, en
pas op 1 januari worden vrijgelaten de gedurende 5 jaar (deze straf ontmoedigd
hopelijk de raddraaiers)
Omdat het dit jaar extreem veel vuurwerk was de gehele avond en gedeeltelijk
overdag
Op de dagen ervoor en erna
Van afsteken vuurwerk, zware vuurwerk dagen voor oud en nieuwe . Maar politie
nog nooit gezien in onze buurt , meer boa's undercover.
Vooral buiten tijden dat het mag

•
•
•
•
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Ja, veel

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Weet niet

•

2 dagen constant knalvuurwerk en asociaal en dreigend gedrag als men er iets
van zegt.
Bij de paarden de wei ernaast zijn ze over het hek geklomen en naast mijn
paarden afgestoken die in paniek waren de buren naast mijn buurman hebben
vlak voor mijn huis waar 2 doodsbange honden zitten afgestoken dat ze helemaal
in paniek raakte
Buiten de toegestane tijdzone werd er vuurwerk afgestoken. Wij hebben een
hond die we niet kunnen uitlaten ivm het geknal. Veel rotzooi op straat. Slechte
luchtkwaliteit.
Constant afsteken van vuurwerk vanaf 18u00.. (Al was ook al van te voren
vuurwerk te horen). Ook de zwaarte van het vuurwerk was erg storend!
De hele dag knallen en in de middag met carbid geschoten
De rotzooi van anderen en ook nog brandend vuur lag s,morgens voor ons huis.
Mijn auto is 3 deukjes rijker, hond is doodsbang en er lag erg veel troep op straat
wat niet opgeruimd werd
Pijn aan de oren
Tot op heden 17 januari ,wordt nog ieder weekend en soms door de week nog
knal- en vuurwerk afgestoken.
Veel lawaai en stank
Vooral in de dagen voor 31-12 werd er veelvuldig en zwaar knalvuurwerk
gebruikt. De jongelui die zich daarmee bezighielden konden zich ongestraft door
het dorp bewegen: er was toch niemand die handhavend zou kunnen optreden.
Vreselijke knallen al vanaf november tot nu toe
Vuurwerk pijlen landen gewoon in onze achtertuin!
Wij hebben de hele dag alles moeten schoonmaken, Auto, platte dak, voor en
achtertuin.
Nog steeds ligt er heel veel rotzooi van het vuurwerk in de goot. Wanneer komt
de gemeente dit eens opruimen?
Wij hebben onze auto's, overkapping, zonnepanelen enz moeten schoonmaken.
Wij zijn speciaal naar elders vertrokken. Als ik echter zag wat er bij thuiskomst op
de straat lag, moet men enorm te keer zijn gegaan
Zie vraag 4
We waren op vakantie, in Cambodja en daar werd vuurwerk afgestoken vanaf
24.00 tot 24.10 en toen was het afgelopen!
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5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=167)

Geluidsoverlast

90%

Afval en rommel op straat

53%

Overlast voor (huis)dieren

66%

Milieuoverlast

32%

Schade aan bezittingen

16%

Stank- en rookoverlast

37%

Onrust en schrikreacties

59%

Andere vorm van overlast
Weet niet

8%
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 (90%)
2: Overlast voor (huis)dieren (66%)
3: Onrust en schrikreacties (59%)

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

2 jaar geleden is de voorruit gesprongen toen er een vuurpijl tegenaan vloog. Die schrik zit er
nog in dat dit weer kan gebeuren.
Afval van vuurpijlen in mijn tuin
Als militair met meerdere uitzendingen voel ik me onveilig en gestressed. Ik weet wat de
risico’s zijn en welke gevaren men loopt
Angst voor brand en luchtdruk
Astma patiënt; is wel duidelijk. Behoeft verder geen commentaar meer
Bedreiging en intimidatie
Enorme mist, daardoor gevaarlijke situaties
Heel harden knallen
Illegaal vuurwerk heeft het alarm doen vals afgaan.
Luchtdruk door de bommen, leek wel een oorlogsgebied
Onrustige hond door knallen
Veel last van mijn astma
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Toelichting
•
•
•
•
•

Agressie, bedreiging als men er iets over zegd.
Als je om middernacht plots waker schrik van knalvuurwerk .
En de hond van de buren daar door aanslaat.
De enorme onverwachte knallen en dat dagen lang
Mensen ruimen hun rommel niet op.
Als je snachts rijd of de volgend3 morgen staan de potten vuurwerk nog midden op de straat
Statiegeld invoeren op siervuurwerk zodat mensen het terug brengen naar de winkel waar het
gekocht is en de winkeliers tegemoet komen met gratis vuurwerk afval op te halen
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5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=167)
88%

Ja, bij de politie

2%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

6%

Ja, bij de gemeente

1%

Ja, ergens anders

3%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 88% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
•
•
•
•

Bij de ouders van degenen die schade veroorzaakte
Buurt app
De afstekers
Heeft geen nut, komt toch niemand
Heeft geen zin.

Toelichting
Nee

•
•

•
•
•
•
•
•
•

2 jaar geleden wel.
Ben ook jong geweest, en vind dat onze regering te veel regels en wetten in
voert en meestal kijken ze daar om te veel naar hun eigen omgeving . Hier is
het nooit en daarom moeten ze de problemen aanpakken en niet gewoon
afschaffen, alle tradities worden zo afgeschaft in Nederland,
Dat heeft geen zin, er is toch niemand die hierop kan toezien. Veel te weinig
handhavers.
Heb het in het verleden vaker gemeld. Doch geen reactie gezien. Heeft dus geen
nut.
Heeft geen nut dat te melden, doen er niets mee.
Heeft geen zin
Heeft m.i géén zin, voor de statistiek doe ik geen melding maar wel voor actie en
die blijft uit.
Heeft toch geen zin.
In het begin wel. Er kwamen brandende vuurpijlen en hete luchtballonnen op het
rietdak. De politie scheepte altijd klachten altijd af. Zelfs brandende
luchtballonnen moet kunnen, terwijl er met duidelijk op de verpakking vermeld
staat, dat ze niet in nabijheid van 15 km van een vliegveld niet toegepast mogen
worden.
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•
•
•

•
•

In het verleden wel gedaan, maar ik krijg niet de indruk dat dit effect heeft.
Indien handhaving uitblijft is melding alleen een rituele actie!
Melden heeft geen zin! Zelf als er gericht geschoten wordt met pijlen naar een
huis met een rieten dak wordt er geen actie ondernomen. Handhaving is 0,0!!!
Melding heeft toch geen zin
Melding middels Fixi die direct bij handhavers komt zou wellicht e.e.a.
versnellen. Een meldpunt per soort overlast is niet erg zinvol. Prioriteiten bij
politie liggen anders.
Vraag me af wie gaat handheven?
Zie boven...

•

En bij de politie

•
•

Ja, bij de
gemeente
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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

(n=235)

80%
70%
60%
3,7

50%

3,8
4,4

30%

5,1

20%
10%

4,1

4,2

40%

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

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

0%

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

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. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,8)
2. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (3,7)
3. Meer handhaving (4,1)
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,2)
4. Hogere boetes, strengere straffen (4,4)

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•

Afschaffen
Alle knal vuurwerk verbieden en alleen sier vuurwerk toestaan, dit is immers het mooiste om te
zien.
Alleen siervuurwerk
Geen knal vuurwerk alleen sier
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ik heb dit jaar geen een keer iemand zien handhaven in oirsbeek, metname de uitkijkberg is
een bekende plek. Niet gecontroleerd. Dus gewoon beter controleren
Knalvuurwerk verbieden (2x)
Meer controleren aan de grens
Tevens verbod op rotjes ed
Verbod op gebruik van bommen en plastic granaten
Verbod op knalvuurwerk
Verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Zowel verkoop als afsteken.
Verruiming tot 3.00 - 4.00 uur

Toelichting
•
•

Moeilijk om echt de goede volgorde te bepalen omdat er ook punten zijn die niets uithalen
zonder meer handhaving (2x)
Zonder adequate handhaving is extra regelgeving nutteloos.
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Tegenwoordig hebben gemeenten de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije
zone aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar het binnen de wettelijk toegestane afsteektijden
(31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur) verboden is vuurwerk af te steken. Buiten de
wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden om vuurwerk af te steken. In onze
gemeente zijn (nog) geen vuurwerkvrije zones ingesteld.

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

(n=241)

42%

Positief

19%

Neutraal

17%

Negatief

7%

Zeer negatief

10%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 61% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 18% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".
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Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•
•

Centrum en omgeving
Het allerbeste is en blijft: helemaal geen vuurwerk afsteken.
Ivm rietendak!!!
Lijkt me voor toezichthouders ook beter. Graag natuurgebieden vuurwerkvrij
Wel hand

Positief

•

Vooral in het buitengebied en bijvoorbeeld op plekken waar kwetsbare groepen
wonen (ouderen).

Neutraal

•
•
•
•

Er wordt niet gehandhaafd.
Geen vuurwerk, dus ook geen vuurwerkvrijer zones
Kunnen toch niet worden gehandhaafd.
Misschien beter andersom: meerdere plaatsen per dorp aanbieden waar wel
Vuurwerk mag worden afgestoken
Op enkele plekken kan ik mij dit voorstellen. Denk aan ziekenhuizen en
verzorgcentra. Voor de rest denk ik dat dit niet hoeft.
Vuurwerkvrije zones bij zorginstellingen, monumenten, dierenverblijven, etc.

•
•
Negatief

•
•
•

Zeer
negatief

•
•
•
•
•
•

Weet niet

•
•

Daarmee haal je de overlast in zo’n kleine kern niet weg
Uiteindelijk is het altijd bij iemand voor de deur. Of in een gebied waar dieren
wonen.
Voor de handhaving is alleen een algeheel vuurwerkverbod te overzien.
Vuurwerkvrije zones is een halve maatregel.
Daarmee stimuleer je nog altijd de aankoop van consumentenvuurwerk en
absurde knallers
Gewoon verbieden
Helemaal geen vuurwerk meer, dit is beter te handhaven. Beter een
vuurwerkshow door de gemeente om 00:00 uur, dit verhoogd de saamhorigheid.
Onzin, dat werkt niet.
Totaal geen vuurwerk. (2x)
Zeer negatief. Dit is niet te handhaven!
Dan wel als de hele gemeente vuurwetvruke zone worft
Dat halve werk gaat toch niet werken, de vervelende en stiekeme
vuurwerkafstekers houden zich hier toch niet aan. Hou het leuk en maak er een
algemeen feest van, veiliger en leuker voor iedereen.
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7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?
(n=144)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Suggestie (50%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle dorpskernen
Alle straten waar mensen wonen (2x)
Alle woonwijken (2x)
Barbarabeeld Wijnandsrade
Bebouwde gebieden
Bebouwde kom (2x)
Bij bebouwing
Bij brandgevaarlijke objecten zoals rieten daken
Bij honden uitlaat gebieden
Bij waterpartijen
Binnen bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom.
Binnen de bebouwdekom
Binnen de dorpen (2x)
Binnen de dorpskernen
Bleekpplaats
Boschweg/verzorgingscentrum
Bossen Wissengrachtweg
Buiten gebied
Buitengebied (2x)
Centrum rondom winkels
Dorpskernen
Evenementen terrein
Gebied rondom objecten zoals de molen in Oirsbeek
Geef ze een gebied buiten de bebouwde kom.
Geen
Gehele gemeente (2x)
Gehele grondgebied
Gemeentehuizen
Groengebieden aan rand van dorp
Heel beekdaelen
Heel Beekdaelen
Heel puth
Heel Vaesrade
Hele dorp. Afsteken buiten dorp
Hele dorpskern
Hele gemeente
In de wijken
Indorpskernen
Kern Nuth
Landelijke gebied
Markt )
Markten
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nabijheid van rietdaken
Natuurgebieden
Oirsbeek berg met natuurpark
Overal (2x)
Pakeerplaats tennisveld
Park
Rondom winkels
Schinveldse bossen
Tervoorst
Verzorgingscomplexen
Voetbal tennis omgeving
Waar ouderen wonen (3x)
Woonwijk
Woonwijken (3x)
Woonwijken, dus overal waar bewoners in onmiddelijke nabijheid wonen.
ZO VER MOGENLIJK VERWIJDERD VAN HUIS DIEREN EN WONINGEN
Bewoonde omgeving
Bij verzorging tehuizen
Bij water v.w. Vogels
Binnen de bebouwde kom
Bos bij kasteel Terborgh
Bosgebieden
Dierenhouderijen
Dorpskern
ERGENS IN EEN WEILAND VER VAN BEWOONDE STREEK
Europaplein
Gebied rondom rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
Gebieden waar kwetsbare groepen wonen, bijvoorbeeld ouderen.
Geen
Grote doorgaande wegen
Grote open ruimtes
In buurten alleen vuurwerk op centraal plein
Maneges
Maria-Gewanden
Natuurgebieden
Omgeving markt Nuth
Op den Toren
Paardenmaneges
Rondom bejaardenvoorzieningen
Rondom kerk
Scholen
Terrein voetbalveld
Terstraten
Verzorginsinstellingen
Wandelgebied
Wandelgebied wolfhagen
Wilhelminapleen
Woonwijken
Beschermde gebieden
Centrum
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

De openbare ruimte
Dieren
Geen
Grijzegrubbem
Hommert
Kinderrijke buurt
Parkeerplaats voetbalterrein
Rondom de vijvers
Woonwijken (2x)

Toelichting
•
•
•
•
•

Hiervoor heb ik onvoldoende overzicht van de locaties
Moeilijk aan te geven, want wat ik een geschikte plek zou vinden daar wonen wellicht mensen
in de buurt die vuurwerk ook als overlast ervaren.
Omgeving van (bejaarden-)appartmenten
Vuurwerkvrij zone(s) zijn lastig aan te geven omdat er altijd wel overlast is. Als je de kernen
vermijdt dan hebben de mensen erbuiten last.. Vervieden is de enige oplsiing.. Instellen
vuurwerkshow centraal is top.
Zoveel mogelijk de hele gemeente vuurwervrij
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7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones
onder de aandacht te brengen?
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de manier is die uw meeste voorkeur heeft.
Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n=134)

2,2
2,4
3,1

3,2
3,7

3,8
Via internet
en sociale
media

Via lokale
radio

4,0

Via borden bij
Via
Via
Via een artikel Andere
de
plattegronden raamposters in de (lokale)
manier
betreffende op posters die
krant
zones
in de stad
worden
3,0 2,0 1,0
opgehangen

Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" komt de volgende top drie van gemiddelde scores naar voren:
1. Via internet en sociale media (2,2)
1. Via borden bij de betreffende zones (2,4)
3. Via plattegronden op posters die in de stad worden opgehangen (3,2)

Andere manier, namelijk:
•
•
•

Brief per adres
Een hui aan huis flyer
Plattegrond van gemeente waar wel

Toelichting
•

Huis aan huis info verspreiden
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Centrale vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd.

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

Ja

(n=239)

55%

Nee

31%

Weet niet

14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 55% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•

Nee

•
•
•

Alleen als dan ook verder geen vuurwerk meer mag worden afgestoken en dat dit ook
wordt gehandhaafd
Als noodoplossing, voor geval totaal verbod er niet komt
Dan wel een goede, neem de vuurwerkshow in geleen met koningsdag als voorbeeld.
Zeer goede show.
Kan iedereen een fijne jaarwisseling beleven zonder angst en stress
Maar dan ook een algeheel knal en vuurwerk verbod
Maar san wel in ieder dorp, anders gaan weer veel mensen met drank op achter het
stuur.
Moeten niet, mag wel.
Wel buiten de bebouwde kom
Als hier iets zal gebeuren ie het net zo goed gevaarlijk. Laat staan mensen met drank
op die gaan rijden naar een vuurwerkshow
Dit zou dan in ieder dorpskern moeten gebeuren. De kosten wegen niet op tegen de
overlast mits er bepaalde gebieden worden aangewezen en de tijd beperkt. Geen
gemeenschapsgeld naar vuurwerk. Iemand die er voor wil betalen koopt het zelf maar.
Door beter te handhaven en strengere straffen in te voeren en een verbod op
knalvuurwerk is het niet nodig om de mensen die zich aan de regels houden en
naderhand alles netjes te straffen om verplicht naar een vuurwerkshow te moeten
gaan.
we hebben het over een traditie en ja dat mag best wat aangepast worden maar niet
verbieden.
gezellig met je dierbare is er dan niet meer bij
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•
•
•
•
•
•

Weet
niet

•
•
•
•

Geldverspilling, een vuurwerkshow in het land die op tv uitgezonden wordt is meer
dan voldoende.
Ik steek liever zelf vuurwerk af
Is ook milieuvervuilend dus niet doen.
Qua oppervlakte is de gemeente beekdealen groot. Een kwalitatieve show is prijzig.
(Zeker als de vraag groter gaat worden) ik denk dat de kosten te hoog zijn tegenover
de aantal inwoners die ervan kunnen genieten.
Vuurwerkshow bij de Hommert (meest centrale punt van de gemeente) zal in Hulsberg
en Schinveld niet zichtbaar zijn. Alternatief is vuurwerkshow in elke dorpskern, maar
dit wordt erg kostbaar of niet echt interessant.
Zonde van het gemeenschapsgeld. Daar zijn betere doeleinden voor te bedenken waar
niemand last van heeft.
Het zou kunnen, maar de gemeente bestaat uit veel kleine kernen. Ik denk dat er niet
veel bezoekers zouden komen kijken uit andere kernen.
Ik ben klaar met vuurwerk. Voor de dieren, mijn gezondheid en het milieu. Er zijn
alternatieven waar naar gekeken kan worden.
Ik heb hier zelf helemaal geen behoefte aan, maar kan me voorstellen dat mensen dit
zouden waarderen.
Ik vind niet dat het moet, maar als je als gemeente toch achter de meute aan wilt
lopen in plaats van je eigen mening te vormen over dit onderwerp en zoals iedereen in
Nederland een verbod op vuurwerk wilt. Dan lijkt het me wel een mooi alternatief om
in elke dorpskern een vuurwerkshow te organiseren voor de inwoners die het wel
mooi vinden om traditie getrouw naar het vuurwerk te kijken met de jaarwisseling. De
wethouders zijn immers ook gekozen door de inwoners dus waarom zou je als
gemeente je eigen wil en wet door de strot van diezelfde inwoners duwen. En om
terug te komen op het stukje ‘vuurwerkshow in elke dorpskern’, aangezien de
gemeente beekdaelen een grote gemeente is denk ik niet dat mensen in de auto zullen
springen met de jaarwisseling om 3 of misschien wel 4 dorpen verder een
vuurwerkshow te gaan bezichtigen.
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Tot slot
9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om
vuurwerk?
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat

(n=239)

16%

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

3%
7%
42%

Helemaal geen vuurwerk

27%

Anders, namelijk:

3%

Weet niet

2%
0%
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40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "9 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 42%
2: Helemaal geen vuurwerk 27%
3: Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat 16%

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen een vuurwerkshow van de gemeente en geen particulieren verkoop
GEEN VUURWERK RUST VOOR MIJ EN MIJN DIEREN EN DE VRIJE NATUUR DIEREN
Korter tijdsbestek, verbod knalvuurwerk, hogere straffen, meer handhaving zichtbaar
aanwezig
Licht of lasershow op centrale plekken in de gemeente
Oliebollen eet wedstrijd organiseren of zo...
Uitsluitend landelijke vuurwekshow voor de adepten en einde van een "traditie" die pas
vijfenvijftig jaar bestaat.
Vrijheid voor de mensen om zelf te bepalen of zij vuurwerk willen afschieten
Zie 8
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Toelichting
Zelf vuurwerk
afsteken,
gewoon in je
eigen straat

•

Het moet zo blijven hoe het is

Eén grote
centrale
vuurwerkshow
in de dorpskern
waar ik woon

•

Dit dan wel in combinatie met een verbod op het zelf afsteken van
vuurwerk.
Is ook goed voor de sociale contacten.
Plus een verbod op consumenten vuurwerk in de gemeente

Helemaal geen
vuurwerk

•

•
•

•

Ik ben misschien nog wel enigszins voorstander van een centrale show.
Maar ook daar wonen mensrn die er last van hebben. Gezondheid en geluid.
En wonen er huisdieren die er last van hebben. Daarbij is en blijft het slecht
voor t milieu.
Vorig jaar was een ramp voor mijn hulphond en daarom ben ik afgelopen
oud- en nieuw een week naar een huisje gegaan dat midden in de bossen
ligt en waarvan gezegd werd dat het "knalvrij" was. Dit heeft mij veel geld
gekost en is ook niet gemakkelijk als je volledig rolstoelafhankelijk bent en
maar moet afwachten op de locatie geschikt is. Helaas was het daar ook niet
knalvrij, maar omdat het toch erg afgelegen lag was de overlast minder.
Daardoor was de hond minder bang. Ik ben echter nu al weer op zoek naar
een locatie waar mijn hulphond veilig is en haar werk als hulphond niet in
gevaar komt. Helaas zijn vakantielocaties voor een rolstoelgebruiker erg dun
gezaaid!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Aantal respondenten
Enquêteperiode
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipBeekdaelen
Vuurwerk in onze gemeente
Centrale vuurwerkshow
Tot slot
261
16 januari 2020 tot 29 januari 2020
6,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
18
28 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 ±6,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o

Op 16-01-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 23-01-2020 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.

Ranking
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. TipBeekdaelen
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Beekdaelen vergroten.
Via het panel TipBeekdaelen kunnen alle inwoners in de gemeente Beekdaelen hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipbeekdaelen.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.
TipBeekdaelen is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor
de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipBeekdaelen maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Beekdaelen en omgeving.
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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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