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Bewonerspanel Vuurwerk
Novemberpeiling 2014: Vuurwerk
Rond de jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk een bron van discussie. Voor- en tegenstanders
laten elk jaar van zich horen. Om de overlast te beperken is er vanaf dit jaar landelijke wetgeving
die het afsteken van vuurwerk beperkt. De gemeente wil graag weten hoe bewoners vuurwerk
beleven en of bewoners extra maatregelen tegen vuurwerk nodig vinden. Sommige regels zijn
landelijk bepaald, op andere terreinen als handhaving en communicatie heeft de gemeente meer
invloed. De resultaten van deze peiling worden gebruikt voor de aanpak van de jaarwisseling 20152016.
Van 17 november tot 1 december heeft afdeling Onderzoek een peiling gehouden onder de leden
van het Bewonerspanel Utrecht over vuurwerk, afvalinzameling en energie. Het Bewonerspanel telt
5.456 leden. Daarvan hebben er 2.790 leden meegedaan, wat neerkomt op een respons van 52%.
Vergeleken met de Utrechtse bevolking, zijn in het Bewonerspanel hoog opgeleiden en autochtonen
oververtegenwoordigd en jongeren ondervertegenwoordigd. De resultaten zijn daardoor niet
zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de Utrechter, maar geven wel een goede
indicatie.
Voor het invullen van de vragenlijst hebben de leden een uitnodigingsmail gekregen en een week
later een herinneringsmail. Meer informatie over het Bewonerspanel Utrecht vindt u op de website
www.utrecht.nl/bewonerspanel.

Belangrijkste resultaten
Vuurwerk in het algemeen
•

Vuurwerk rond de jaarwisseling wordt vaak genoemd als iets wat leuk is om naar te kijken
(46%) en een leuke traditie die onmisbaar met de jaarwisseling verbonden is (39%). Toch wordt
door de panelleden het vaakst genoemd dat ze liever één grote vuurwerkshow in Utrecht zien
dan dat iedereen zelf vuurwerk afsteekt (48%, figuur 1).

•

Dat vuurwerk overlast geeft (36%), gevaarlijk (28%) en geldverspilling is (28%) wordt ook door
veel respondenten genoemd.

•

Eén op de tien vindt het leuk om zelf vuurwerk af te steken en ruim een kwart van de
respondenten vindt dat het mogelijk moet zijn dat bewoners zelf vuurwerk afsteken.

•

Andere opmerkingen over vuurwerk in het algemeen: beter handhaven vooral (weken)
voorafgaand aan de jaarwisseling, vuurwerk is slecht voor het milieu, voor particulieren alleen
siervuurwerk, voor dieren is vuurwerk een grote bron van stress.

Figuur 1: Wat vindt u van vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling in het algemeen?
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Afsteken van vuurwerk
•

Door ruim twee derde van de panelleden (of iemand anders in hun huishouden) wordt meestal
geen vuurwerk afgestoken rond de jaarwisseling (figuur 2).

•

Een grote meerderheid van de panelleden (57%) vindt dat het afsteken van vuurwerk verder
beperkt moet worden. Ruim een derde van de leden is het hier niet mee eens (figuur 3).

Figuur 2: Steekt u (of iemand anders in uw huishouden)
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Afsteken van vuurwerk in context
•

De respondenten die zelf vuurwerk afsteken (of iemand in het huishouden) kiezen minder
vaak (23%) voor een grote vuurwerkshow dan respondenten die zelf geen vuurwerk afsteken
(57%).

•

Ook noemt slechts 9% van de respondenten die zelf vuurwerk afsteken dat vuurwerk
afgeschaft mag worden. Daar staat tegenover dat een derde van de respondenten die zelf
geen vuurwerk afsteken voor het afschaffen van vuurwerk is.

•

Ruim de helft van de respondenten die zelf vuurwerk afsteken is voor het aanpakken van
illegaal vuurwerk.

Overlast door vuurwerk
•

De meeste last van vuurwerk hebben de respondenten door de rommel die door vuurwerk
veroorzaakt wordt. Ruim vier op de tien ervaart deze overlast in sterke mate (figuur 4).

•

Geluidsoverlast wordt na rommel genoemd als oorzaak van sterke overlast. Ruim 70% van de
respondenten ervaart dit in sterke en geringe mate.

•

Een groot deel van de panelleden weet niet welk effect vuurwerk op huisdieren heeft. Van de
panelleden die hier wel iets over kon zeggen vindt 23% in sterke mate dat vuurwerk stress bij
huisdieren veroorzaakt.

•

Een eigen gevoel van onveiligheid, slechte luchtkwaliteit, vernielingen en stankoverlast scoren
allemaal ongeveer rond de 60% overlast in sterke of geringe mate.

•

Andere vormen van overlast die vaak genoemd werden, zijn het afsteken van vuurwerk
(weken) voorafgaand aan de jaarwisseling en het gooien van vuurwerk naar mensen.

Figuur 4: In welke mate heeft u overlast ervaren door vuurwerk rond de jaarwisseling 2013-2014?
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Beperken afsteken vuurwerk
•

Een tiende (11%) van de respondenten vindt het verder beperken van het afsteken van
vuurwerk niet nodig. De andere respondenten (90%) vinden het beperken van het afsteken van
vuurwerk wel nodig.

•

Bij het beperken van vuurwerk wordt het vaakst genoemd het aanpakken van illegaal vuurwerk
(59%). Daarnaast is een grote groep voor het terugdringen van knalvuurwerk (43%, figuur 5).

•

Meer dan een derde van de respondenten is voor het verder beperken van de afsteektijd (35%)
en een compleet verbod op particulier vuurwerk (33%).

•

Een vijfde van de panelleden vindt dat er betere voorlichting moet komen over bijvoorbeeld de
risico’s van knalvuurwerk en het gebruik van een veiligheidsbril.

Figuur 5: Als het afsteken van vuurwerk verder beperkt zou worden, welke maatregelen hebben uw voorkeur?
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Opmerkingen
Figuur 6: Suggesties of opmerkingen over vuurwerk
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