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Aanleiding 
Sinds enige jaren is er in Nederland een maatschappelijke discussie over het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Ook in de gemeente Heemstede
wordt al enige jaren gesproken over het beperken van het afsteken van vuurwerk. De gemeenteraad van Heemstede heef in januari aangegeven een
maatschappelijk debat over het afsteken van vuurwerk te willen starten. De uitkomsten van het digipanel vormen de aanzet voor deze maatschappelijk discussie.
Hoe ervaren de inwoners van Heemstede de jaarwisseling? Hoe denken de inwoners over een vuurwerkverbod voor delen van Heemstede of de gehele
gemeente? Is er behoefte aan een alternatieve invulling? Vragen die allemaal voorbij komen in deze enquête. 

De uitkomsten van het digipanel is één van de onderdelen die wordt betrokken bij de uiteindelijke invulling van de toekomstige jaarwisselingen in Heemstede.
Ook worden de mate van overlast, de inzet van handhaving door boa’s en politie en de wijze waarop de buurgemeenten de jaarwisseling gaan invullen, daarin
meegenomen. 

Achtergrond 
Het kabinet heeft aangekondigd voor de komende jaarwisseling een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod in te stellen, het gaat dan om knalvuurwerk en vuurpijlen. 
De voornaamste aanleiding is het toenemende geweld richting hulpverleners tijdens de jaarwisseling en het feit dat het vuurwerk steeds zwaarder lijkt te worden
waardoor de schade aan personen, objecten en dieren steeds ernstiger wordt. Ook zaken zoals geluidsoverlast, gezondheid en milieu spelen mee in de discussie
over vuurwerk. In Heemstede is er geen sprake van geweld naar hulpverleners, wel spelen de onderwerpen overlast, milieu en gezondheid. 

Welk vuurwerk voortaan nog wel verkocht en afgestoken mag worden wordt in het najaar duidelijk. Ook wordt dan bekend wat de economische gevolgen van
dat besluit zijn en hoe politie en gemeente gaan handhaven. Daarbij zal de rijksoverheid aan de gemeenten ruimte overlaten voor een lokale invulling van de
regels. 

Volgende
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Algemeen

Wat is uw geslacht? Over het algemeen breng ik de jaarwisseling door:

Wat is uw leeftijd? Het type huis waarin ik woon:

Ik woon in de wijk:

Man
Vrouw

Thuis in Heemstede
Bij anderen in Heemstede
Buiten Heemstede

18 min
18-28
28-48
48-68
68+
Wil ik niet zeggen

Hoogbouw
Rijtjeshuis
Vrijstaand huis
Vrijstaand huis met rieten kap
2-onder-1 kap woning

Centrum Noord
Centrum Zuid
Crayenestersingel e.o.
De Glip Geleerdenwijk Haven e.o.
Indische buurt
Merlenhoven
Rivierenwijk
Schilders- en componistenwijk
Vogelpark en Stationsomgeving
Weet ik niet / Wil ik niet zeggen

Vorige Volgende
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Inhoudelijke vragen 
De eerste 4 vragen gaan over hoe u in het algemeen de jaarwisseling viert. Vervolgens komen er twee vragen over overlast. Daarna volgen 9 vragen over de
jaarwisseling. 
In de enquête heeft u bij veel vragen de mogelijkheid om een toelichting te geven. Dat is niet verplicht. Deze toelichtingen geven ons wel een beter beeld
waarom u een bepaald antwoord heeft gegeven. Van de enquete wordt verslag gedaan aan de raad, waarin de meest voorkomende meningen en opvallende
meningen zullen worden opgenomen.

Vorige Volgende
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De jaarwisseling
Sinds de jaren `70 van de vorige eeuw is het afsteken van vuurwerk een steeds groter onderdeel geworden van het vieren van de jaarwisseling. De een koestert
mooie herinneringen, de ander heeft slechte ervaringen. De traditie om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken leeft de afgelopen jaren in Nederland
steeds meer. Is dit een onderwerp dat u bezig houdt?

Toelichting:

Steekt u zelf vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?

Steken uw minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) vuurwerk af?

Bent u de afgelopen jaren anders over vuurwerk gaan denken?

Toelichting:

Ja, dat houdt me bezig
Nee, daar hou ik mij niet of nauwelijks mee bezig

Categoriën vuurwerk
Ja, alleen klein vuurwerk
Ja, (ook) groter vuurwerk
Nee, maar ik betaal wel mee aan gezamenlijk vuurwerk van vrienden of buren.
Nee, maar ik kijk wel graag naar het vuurwerk van anderen
Nee, en ik kijk ook niet graag naar vuurwerk van anderen

Categoriën vuurwerk
Ja, alleen klein vuurwerk
Ja, ook groter vuurwerk
Nee
N.v.t. (ik heb geen minderjarige kinderen)

Ja
Nee

Vorige Volgende
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Leefbaarheid
Hoe ervaart u het afsteken van vuurwerk in uw omgeving?

Welke overlast ervaart u of uw omgeving rondom de jaarwisseling van het vuurwerk? (meerdere antwoorden mogelijk)

Toelichting:

Ik heb er geen last van
Tijdens de jaarwisseling zelf vind ik het geen probleem maar de dagen voorafgaand aan en na afloop van de jaarwisseling ervaar ik als overlastgevend.
Ik heb soms last van het vuurwerk.
Ik heb (veel) last van het vuurwerk.

Ik ervaar geen overlast
Afval
Geluidsoverlast
Schade aan natuur/milieu
(Angst voor) Lichamelijk/psychisch letsel
Mijn huisdieren hebben last van vuurwerk
Stankoverlast
Gezondheidsklachten
Lichtoverlast
Angst voor brand (bijvoorbeeld i.v.m. rieten dak)
Afsteken buiten toegestane tijden
Materiële schade
Anders

Vorige Volgende
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Alternatieven oud en nieuw
De regering heeft vanaf de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod ingesteld op knalvuurwerk en vuurpijlen. Bent u het eens met dit landelijke verbod?

Toelichting:

Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende stellingen?

 Helemaal
mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal

oneens
Geen
mening/weet
niet

Er moet strenger worden gehandhaafd op het afsteken
van vuurwerk.
Ik steek vuurwerk af ook als er een centrale
georganiseerde vuurwerkshow is.
Ik steek vuurwerk af ook als er een georganiseerd feest
met een andere invulling (zonder vuurwerk) is.
Bij vuurwerkverbod wil ik alternatieve invulling voor het
vieren van de jaarwisseling
Ik wil dat de gemeente Heemstede vuurwerk vrij wordt
Ik wil vuurwerkvrije zones in delen van Heemstede,
namelijk:

Ja, dit is een passende maatregel
Voor mij gaat de maatregel nog niet ver genoeg
Nee, dit is een traditie

Vorige Volgende
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Op de volgende stellingen heeft u als antwoord `Helemaal eens` of `Eens` gegeven:

Er moet strenger worden gehandhaafd op het afsteken van vuurwerk: {value:vw_v08}

Ik steek vuurwerk af ook als er een centrale georganiseerde vuurwerkshow is: {value:vw_v09}

Ik steek vuurwerk af ook als er een georganiseerd feest met een andere invulling (zonder
vuurwerk) is:

{value:vw_v10}

Bij vuurwerkverbod wil ik alternatieve invulling voor het vieren van de jaarwisseling: {value:vw_v11}

Ik wil dat de gemeente Heemstede vuurwerk vrij wordt: {value:vw_v12}

Ik wil vuurwerkvrije zones in delen van Heemstede, namelijk … : {value:vw_v13}
Kunt u hieronder een toelichting geven?

Vorige Volgende
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Alternatieven oud en nieuw
Het handhaven op vuurwerk vergt inzet van politie en gemeente. Dit gaat ten koste van andere prioriteiten zoals handhaving op verkeer of
diefstal.

 Helemaal
mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal

oneens
Geen
mening/weet
niet

Stelling: Het handhaven op vuurwerk mag ten koste gaan
van de reguliere handhavingscapaciteit in die periode.

De overlast van vuurwerk is deels het gevolg van ongewenst gedrag. Naast handhaving kan ook worden ingezet op gedragsverandering door
voorlichting en preventie.

 Helemaal
mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal

oneens
Geen
mening/weet
niet

Stelling: Ik vind dat er meer ingezet moet worden op
preventie en het geven van voorlichting over de risico`s
en de gevolgen van vuurwerk.
Waar moet volgens u meer de nadruk op komen te liggen, handhaving van het vuurwerkverbod of op voorlichting en preventie?
Voorlichting                              Preventie
Als er een algeheel vuurwerkverbod komt, heeft u dan suggesties voor een alternatieve invulling?

Toelichting:

Ik heb geen behoefte aan een alternatieve invulling
Een centrale vuurwerkshow
Een centrale lichtshow
Een muziekfeest
Anders

Vorige Volgende
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Kosten
Hier volgen enkele stellingen over de kosten rondom de jaarwisseling:

 Helemaal
mee eens Eens Neutraal Oneens Helemaal

oneens
Geen
mening/weet
niet

De gemeente moet geld reserveren voor alternatieven
voor het vieren van de jaarwisseling
De gemeente moet geld reserveren voor handhaving op
vuurwerk
De gemeente moet geld reserveren voor preventie en
voorlichting over vuurwerk
De gemeente moet een alternatieve invulling van de
jaarwisseling overlaten aan een initiatief van
ondernemers
Welk bedrag zou in de gemeentebegroting gereserveerd moeten worden voor een centraal evenement of andere invullingen?  

Bent u bereid om zelf bij te dragen aan een alternatieve invulling van de jaarwisseling?

Toelichting:

< €10.000
€10.000 - €49.999
> €50.000
Niets

Ja, financieel
Ja, als vrijwilliger
Ja, op een andere manier .
Nee

Vorige Volgende
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Heeft u nog andere suggesties die vuurwerkoverlast kunnen verminderen of voorkomen?

Wilt u verder nog iets kwijt aan de gemeente over vuurwerk rond de jaarwisseling?

Vorige Volgende
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Hartelijk dank voor uw deelname!
Klik hieronder op `Verzenden` om uw antwoorden te verzenden.

Vorige Verzenden
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