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AANLEIDING ONDERZOEK
Al meerdere jaren zijn in de gemeenteraad van 
Helmond vragen gesteld over de ervaren overlast van 
vuurwerk, de risico’s van vuurwerk en de 
mogelijkheden voor een totaal verbod. Naar 
aanleiding van vragen in december 2017 is toegezegd 
in 2018 een (digitaal) onderzoek te doen naar het 
draagvlak onder de inwoners voor een professionele 
vuurwerkshow op een centrale plaats. Daarbij is als 
methodiek het Stadspanel benoemd. Aanvullend 
daarop is in het in mei 2018 verschenen 
coalitieakkoord Helmond stad in beweging 
opgenomen dat er nog in 2018 een groot onderzoek 
wordt gehouden naar de ontwikkelingen die inwoners 
graag zien op het gebied van vuurwerk.
Het onderzoek is uitgezet onder de leden van het 
Stadspanel, er is actief vanuit de gemeente een 
oproep via de (social) media gedaan en er heeft een 
oproep op de gemeentepagina’s in de Loop en 
Traverse gestaan. Dit is overgenomen door 
verschillende media. Zo is er een artikel in het 
Eindhovens Dagblad verschenen en is het bericht ook 
overgenomen door onder andere De Weblog van 
Helmond en de site Helmond in de buurt.
De enquête is  uiteindelijk ingevuld door ruim 3.300 
inwoners van Helmond. Waaronder 919 leden van het 
Stadspanel en 2.417 via de openbare oproep. Ook is 
gekeken naar de reacties op de verschillende social 
mediakanalen. Deze kwamen sterk overeen met de 
resultaten van de enquête.

Hoe denken inwoners van Helmond over vuurwerk: resultaten van een enquête
september 2018 
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN ZELF WEL/NIET AFSTEKEN VUURWERK
Net iets minder dan de helft van de inwoners geeft aan dat hij of het gezelschap waarmee Oud en Nieuw wordt gevierd, tijdens Oud en Nieuw nooit 
vuurwerk af steekt. 30% v.d. inwoners geeft aan dat hij of het gezelschap waarmee Oud en Nieuw wordt gevierd wel elk jaar tijdens Oud en Nieuw 
vuurwerk af steekt. Bij een kwart wisselt dit, het ene jaar wel het andere jaar niet.
  - Hoe jonger men is, hoe vaker men elk jaar vuurwerk afsteekt.
  - Huishoudens met thuiswonende kinderen steken vaker vuurwerk af.
  - In Helmond-West, Helmond-Noord, Helmond-Oost en Binnenstad steekt men vaker elk jaar vuurwerk af. 
  - Mannen steken vaker vuurwerk af dan vrouwen. 
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN AFSTEKEN SOORT VUURWERK
Als men tijdens Oud en Nieuw vuurwerk afsteekt is dit bijna altijd in ieder geval siervuurwerk. Er zit weinig verschil tussen de verschillende 
doelgroepen. Bijna vier op de tien mensen geeft aan dat er (ook) knalvuurwerk wordt afgestoken. Drie op de tien geeft aan dat er (ook) klein 
vuurwerk, zoals sterretjes, wordt aangestoken.
Als we kijken naar de verschillende doelgroepen dan zien we dat:
  - Jongeren vaker knalvuurwerk af steken. 
  - Knalvuurwerk er uitspringt in de wijken waar het vaakst elk jaar vuurwerk wordt afgestoken, te weten Helmond-Noord, Binnenstad, Helmond-West
    en Helmond-Oost. Klein vuurwerk wordt net wat vaker in Brandevoort afgestoken. Het grotere aandeel gezinnen met kinderen in deze wijk is
    hier waarschijnlijk een verklaring voor.
  - Mannen wat vaker knalvuurwerk aansteken dan vrouwen. Vrouwen steken net wat vaker klein vuurwerk af.
  - Mensen die elk jaar vuurwerk afsteken, steken vaker knalvuurwerk af dan degenen die dat niet jaarlijks doen.
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN WEL/GEEN HINDER VAN VUURWERK
 
Bijna een derde van de inwoners is ernstig gehinderd door vuurwerk van anderen in de straat of buurt. Vier op de tien inwoners is niet gehinderd en 
28% is enigszins gehinderd. 
Als we kijken naar verschillende doelgroepen dan vallen de volgende verschillen op:
  - Mensen die zelf elk jaar vuurwerk afsteken zijn vrijwel allemaal niet gehinderd door vuurwerk. Mensen die zelf nooit vuurwerk afsteken zijn het
    vaakst ernstig gehinderd. 
  - De verschillen tussen doelgroepen kunnen verklaard worden door de mate waarin ze zelf vuurwerk afsteken. Zo ervaren jongeren minder vaak
    overlast. Gezinnen met kinderen ervaren wat minder vaak (ernstige) hinder. Mannen ervaren minder vaak hinder dan vrouwen.
  - In Rijpelberg, Brouwhuis, Dierdonk en Brandevoort ligt het aandeel dat geeft ernstig gehinderd te zijn net wat hoger dan in de andere wijken.  
     In Stiphout is men het minst vaak ernstig gehinderd.
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN WANNEER HINDER VAN VUURWERK
 
Als men hinder ervaart, dan is dit het vaakst in de decembermaand voor de 31ste. Ook op 31 december voor 18 uur geeft een relatief 
groot deel van de gehinderden aan hinder te ervaren. Van de mensen met ervaren hinder geeft 45% aan dit in 1 van de voorgelegde 
periodes te ervaren, 55% van de gehinderden ervaart in meer dan 1 van de voorgelegde periodes overlast.
1 op de 5 inwoners ervaart in de periode waarin het wordt toegelaten (31 december tussen 18.00 uur en 02.00 uur ‘s nachts) hinder. Het 
merendeel van deze mensen ervaart ook op andere momenten hinder. 
 
 

WANNEER EN WELKE HINDER VAN VUURWERK
wanneer  hinder van vuurwerk

in december voor 31ste

31 december voor 18 uur

31 december 6 uur 'savonds - 2
uur 's nachts

1 januari overdag

niet zo zeer tijdens Oud en
Nieuw maar door het jaar heen

geen overlast

0 20% 40% 60% 80% 100%

alleen deze periode maar ook op andere momenten

MELDINGEN VAN VUURWERK(OVERLAST) BIJ DE POLITIE
 
Uit de meldingen over vuurwerk(overlast) bij de politie blijkt dat de meeste meldingen in december binnenkomen en dan buiten oud- en 
nieuw om. In 2017 zien we dat er (1) meer meldingen zijn en (2) dat deze wat meer gespreid door het jaar liggen.  

In 2017 kwamen  de meeste meldingen uit 
Helmond-Noord. Ook relatief, als gekeken wordt
naar het aantal huishoudens, scoort deze wijk 
hoog even als Dierdonk en Helmond-Oost.
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN WELKE HINDER VAN VUURWERK 
 
Vrijwel iedereen ervaart overlast van harde knallen. Ook vuurwerkrestanten op straat of in de tuin en gestreste huisdieren worden relatief vaak 
genoemd. Tussen de  inwoners in verschillende leeftijdsklassen is weinig verschil in waar zij overlast van ervaren. Alleen bij stankoverlast loopt het 
aandeel gehinderden duidelijk op met de leeftijd.  
De top 5 in de categorie anders bestaat  uit:
1. het gooien van vuurwerk en vuurwerk voor je voeten (bewuste en onbewuste acties)/onveilige situaties en onveilig gevoel. "Groepjes jongeren met 
rugzakken vol vuurwerk die soms bewust knalvuurwerk gooien als je te voet, met de fiets of met de auto langskomt. Dat komt op mij erg intimiderend 
over en geeft gevoel van onveiligheid."
2. beschadiging/vernieling huis, auto, straatmeubilair (bewust en onbewust) “heb schade aan mijn goederen gehad.” “Overkomende wensballonnen die 
rakelings over mijn rieten kap gaan. Elk jaar klinken wij pas met alcohol rond twee uur half drie als de laatste wensballonnen over zijn.”
3. het milieu waarbij vooral gedoeld wordt op de luchtkwaliteit ook in relatie tot aandoening aan luchtwegen (Astma, ASD) en beperkte ademhaling. 
"Ik heb astma en daardoor veel last van vuurwerk."
4. groepen jongeren, soms agressief bij aanspreken, die op straat hangen, werkt beangstigend en geeft een onveilig gevoel. "Als je er wat van zegt 
sturen ze gewoon een vuurpijl op je ramen af."
5. vuurwerk levert voor bepaalde groepen extra stress/angst op, bijvoorbeeld kinderen, slecht slapen, kinderen met ADHD, oorlogsslachtoffers etc. 
"Gestreste kinderen die niet buiten durven te spelen omdat er allerlei vuurwerk rondvliegt vanaf eind november. Vuurwerk hoort niet vrij verkoopbaar te 
zijn." 
6. toelichting op de in de enquête gegeven categorieën "Het zijn bommen die niet thuis horen onder gewone burgers."
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 
 
STELLING: HET AFSTEKEN VAN VUURWERK DOOR INWONERS ZELF LEVERT TE VEEL SCHADE 
AAN MENS EN MILIEU OP
 
Een kleine meerderheid is het eens met de stelling dat het afsteken van vuurwerk door inwoners zelf 
te veel schade aan mens en milieu op levert. 
 
STELLING:  HET AFSTEKEN VAN VUURWERK DOOR INWONERS ZELF LEVERT TE VEEL OVERLAST 
OP
Bijna de helft is het eens met de stelling dat het afsteken van vuurwerk door inwoners zelf te veel 
overlast oplevert. 
 

Het afsteken van vuurwerk door inwoners zelf 
levert te veel schade aan mens en milieu op

Het afsteken van vuurwerk door inwoners zelf 
levert te veel  overlast  op

(helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens

geen mening

 
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN  
 
STELLING: DE GEMEENTE HELMOND ZOU GEZIEN DE SCHADE EN OVERLAST GEEN TOESTEMMING 
VOOR CENTRALE VUURWERKSHOWS, ZOALS TIJDENS DE KERMIS, MOETEN GEVEN
 
Voor het afschaffen van centrale vuurwerkshows, bijvoorbeeld tijdens de kermis, om schade en 
overlast van vuurwerk te verminderen, is in beperkte mate draagvlak. Een op de vijf inwoners is het 
hier mee eens. 
 
Tussen de doelgroepen is er weinig verschil. De inwoners die ernstig gehinderd zijn geven het vaakst 
aan het eens te zijn met de stelling. 
 

STELLLING: DE GEMEENTE HELMOND ZOU GEZIEN DE SCHADE EN OVERLAST GEEN TOESTEMMING VOOR CENTRALE VUURWERKSHOWS, ZOALS 
TIJDENS DE KERMIS, MOETEN GEVEN
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN  
 
STELLING:  VUURWERK IS EEN WAARDEVOLLE TRADITIE DIE IN STAND MOET BLIJVEN
 
De meningen over het zelf afsteken van vuurwerk als traditie die in stand moeten blijven, zijn verdeeld. 
45% vindt dat het zelf vuurwerk (kunnen) afsteken geen waardevolle traditie is die in stand moet 
blijven. Een vergelijkbaar aandeel vindt expliciet dat het wel een waardevolle traditie is die in stand 
moet blijven. 1 op de 10 mensen heeft een neutrale mening.
De mening over de stelling Zelf vuurwerk (kunnen) afsteken is een waardevolle traditie die in stand 
moet blijven hangt nauw samen met de vraag of men zelf vuurwerk afsteekt en of men gehinderd is 
door vuurwerk. Degenen die zelf afsteken zijn het bijna allemaal eens met de stelling Zelf vuurwerk 
(kunnen) afsteken is een waardevolle traditie die in stand moet blijven. Van degenen die geen vuurwerk 
afsteken is een ruime meerderheid het oneens met de stelling. Hetzelfde geldt voor wel of niet 
gehinderd. Is men niet gehinderd door vuurwerk dan is men het eens met de stelling Zelf vuurwerk 
(kunnen) afsteken is een waardevolle traditie die in stand moet blijven. 9 van de 10 ernstig gehinderden 
zijn het oneens met deze stelling.
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STELLLING: VUURWERK IS EEN WAARDEVOLLE TRADITIE DIE IN STAND MOET BLIJVEN
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Vuurwerk is een waardevolle traditie die in stand moet blijven
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN TOTAAL VERBOD 
Minder dan de helft (44%) van de inwoners vindt  dat het zelf afsteken van vuurwerk in heel Helmond verboden zou moeten worden.    
De resultaten per doelgroep zijn als verwacht:
 - Mensen die ernstige hinder ervaren vinden bijna allemaal dat er een totaal verbod moet komen.
 - Vrouwen vinden vaker dan mannen dat er een totaal verbod moet komen.
 - Mensen die elk jaar vuurwerk afsteken vinden bijna allemaal dat er geen verbod moet komen.
 - Hoe ouder men is hoe vaker men vindt dat er een verbod zou moeten komen.
 - In Dierdonk vindt men het vaakst dat er een totaal verbod zou moeten komen (54%)
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Argumenten voor algeheel verbod 
Men geeft als argumenten dat het de overlast voor mens en dier zal 
verminderen, er minder vernieling en schade zal zijn in de openbare ruimte 
maar ook aan privébezittingen, minder troep/afval blijft liggen, het aantal 
ongelukken en letsels zal verminderen en een  totaal verbod is beter voor 
het milieu en de luchtkwaliteit. Uit veel van de antwoorden blijkt dat het niet 
eens zo zeer gaat om een vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw, maar dat 
de lange periode dat er overlast ervaren wordt, leidt tot de keuze hiervoor. 
Het draait daarbij ook om het knalvuurwerk met de steeds hardere knallen 
van illegaal(?) vuurwerk. Ook het niet opruimen van de gemaakte troep 
wekt irritatie op. Tot slot wordt gewezen op de vraag of een totaal verbod 
handhaafbaar is. Een totaal verbod is wel eenduidig, maar als vuurwerk om 
Helmond heen vrij verkrijgbaar is dan wordt dit wel lastig. 

Argumenten tegen algeheel verbod 
Mensen die tegen een algeheel verbod zijn geven vaak aan dat vuurwerk 
1x per jaar moet kunnen, het is een traditie. Daarbij geven zij aan dat de 
overlast met name wordt veroorzaakt door de mensen die buiten het 
toegestane tijdvak vuurwerk afsteken, door mensen die knalvuurwerk en 
zeker het veel zwaardere illegale knalvuurwerk afsteken. Ook worden er 
opmerkingen gemaakt over de lastige handhaving van een algeheel 
verbod, maar ook dat er beter gehandhaafd zou moeten worden in de 
periode voor oud en nieuw en de rest van het jaar. Soms wordt er dan ook 
aangegeven dat er zwaarder gestraft mag worden. Ook geven een aantal 
mensen aan dat er naast meer toezicht ook een rol is voor de inwoners 
zelf via sociale controle. Betere communicatie over de afspraken wanneer 
wel en geen vuurwerk en goed vuurwerk gebruik wordt nog als tip 
meegeven. Tot slot wordt er opgemerkt dat vuurwerk om 00.00 uur op 
oud en nieuw een verbindende factor in de buurt is. Gezamenlijk afsteken 
en de buurt gelukkig nieuwjaar wensen. 

"Enorme schade voor milieu, heel veel letsel, gestreste dieren, 
schade aan de eigendommen van anderen, kortom alleen maar 
nadelen aan het privé afsteken van vuurwerk." 

"Het probleem zit ‘m voor mij niet in het mogen afsteken van normaal vuurwerk met de 
jaarwisseling zelf. Het probleem zit ‘m in het geknal dat in de aanloop naar oud en nieuw 
(maanden november en december) al in de hele stad te horen valt en jaarlijks erger wordt. Dat 
mag nu ook al niet dus een vuurwerkverbod verandert dat niet. Het aanwijzen van 
vuurwerkvrije zones zal dan ook geen verschil maken. De oplossing zit dan ook niet in 
andere regels maar in het handhaven van bestaande regels." 

"Vanwege CARA, zeer veel last van luchtwegen. Kan met oud en 
nieuw ook niet naar buiten." 

"1x per jaar een feestelijk samen zijn en gezellig met je 
buren buiten knallen, er is toch al zo weinig 
samenhorigheid." 

"Een algeheel verbod lost niks op. Iedereen kan dan nog 
steeds aan zwaar illegaal vuurwerk komen. En dat illegale 
vuurwerk levert juist problemen op. Het Nederlandse 
vuurwerk levert geen problemen op. per jaar een feestelijk 
samen zijn en gezellig met je buren buiten knallen, er is 
toch al zo weinig samenhorigheid." 

"Verbieden en handhaven, nu is het ook verboden om vuurwerk 
voor 31 december af te steken, bij mij in de buurt wordt meer 
vuurwerk voor oud op nieuw afgestoken dan op oud en nieuw."  

"Siervuurwerk vind ik niet zo'n probleem, maar het knalvuurwerk 
daarentegen is irritant en levert veel overlast en stress op." 

"Dit is een traditie, waarvan ik en mijn familie, 
buurtbewoners erg van genieten. Als iedereen zich aan de 
regels houdt, is het geen probleem."
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN WEL/GEEN VUURWERKVRIJE ZONES

57% van de inwoners vindt dat de gemeente vuurwerkvrije zones zou moeten aanwijzen.  
De resultaten per doelgroep zijn als verwacht:
 - Mensen die hinder ervaren vinden vaker dat er vuurwerkvrije zones moeten komen. 
 - Vrouwen vinden dit vaker dan mannen.
 - Mensen elk jaar vuurwerk afsteken willen minder vaak vuurwerkvrije zones.
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wel vuurwerkvrije zone

 % wel vuurwerkvrije zone per wijk

MAATREGELEN GEMEENTE: VUURWERKVRIJE ZONES

% wel vuurwerkvrije zones en leeftijd

% wel vuurwerkvrije zones wel/niet elk jaar vuurwerk
% wel vuurwerkvrije zones en 

huishoudensamenstelling  

 
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN  EFFECT VUURWERKVRIJE ZONES
 
Bijna de helft is het eens met de stelling dat het afsteken van vuurwerk door inwoners zelf te veel 
overlast oplevert. De meerderheid denkt dat door vuurwerkvrije zones minder inwoners overlast zullen 
ervaren. Dit is lijn met de antwoorden op de vraag of inwoners bij vuurwerkvrije zones ook minder 
vuurwerk zouden afsteken. Als mensen doen wat ze zeggen dan leiden vuurwerkvrije zones tot het 
minder afsteken van eigen vuurwerk. Bijna een op de vijf inwoners geeft aan dat als er bij hem een 
vuurwerkvrije zone in de buurt is dat hij dan geen of minder vuurwerk zou afsteken. Vooral inwoners die 
aangeven niet elk jaar vuurwerk af te steken zouden dan geen of minder vaak vuurwerk aansteken. 
 

(helemaal) eens neutraal (helemaal) oneens

geen mening

Door vuurwerkvrije zones in delen van de 
gemeente ervaren minder inwoners overlast 

Als er in uw buurt een vuurwerkvrije zone is, 
zou u dan zelf geen of minder vuurwerk 
afsteken?

totaal

Ik zou even veel vuurwerk afsteken

Ik zou minder vuurwerk afsteken

Ik zou zeker stoppen met eigen vuurwerk af te steken

Ik steek nu geen vuurwerk af

niet gehinderd

enigszins gehinderd

ernstig gehinderd

totaal

0 20% 40% 60% 80% 100%

% wel vuurwerkvrije zones en hinder vuurwerk



MAATREGELEN GEMEENTE: VUURWERKVRIJE ZONES

 
WAAR VUURWERKVRIJE ZONES?
3 op de 10 inwoners benoemd een vuurwerkvrije zone. Meestal zijn dit een of meerdere zones die vuurwerkvrij 
zouden moeten worden. Een specifiek deel van Helmond, zoals wijk, buurt of zelfs straat, wordt het vaakst benoemd. 
Rondom verzorgingshuizen, bejaardencentra en andere plekken waar veel ouderen wonen komt daarna. Ook andere 
zorgplekken, zoals het ziekenhuis worden genoemd. De derde groep locaties die opvalt is de natuur en plekken waar 
dieren zijn/komen, zoals pensions en  uitlaatstroken. 
Sommigen geven meer criteria mee, bijvoorbeeld daar waar vorig jaar veel vernield is of veel overlast ervaren is.
Maar ook draaien een aantal mensen het om en zij benoemen juist een of meerdere zones waar vuurwerk afsteken 
zou moeten kunnen. Dan worden open ruimtes waar geen mensen komen/wonen vooral benoemd.  
Ook geven sommigen concrete locaties voor een centrale vuurwerkshow,  zoals het Havenpark, bij de Cacaofabriek 
of op De Braak. 
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"wijs gewoon plekken aan waar vuurwerk juist wel mag worden afgestoken, er zijn ruimtes genoeg waar 

geen mensen wonen, zorg dan dat de jeugd daar terecht kan en controleer strenger, waar het dan niet mag 

anders heeft het nog geen nut en blijft het een eeuwige discussie" 

"bij de wijkhuizen zou men vuurwerk mogen afsteken dan is daar gelijk controle op. Verder zou het dan een vuurwerkvrije zone moeten zijn."

"mogelijk kan per wijk geïnventariseerd worden wat de bewoners er van vinden. Bij 

voorkeur in en aan de rand van groen/ natuurgebieden in elk geval geen vuurwerk."

"een vuurwerkvrije zone daar waar vuurwerk in vorige jaren heeft geleid tot aantoonbare overlast 

in welke vorm dan ook. gelijk kan per wijk geïnventariseerd worden wat de bewoners er van 

vinden. Bij voorkeur in en aan de rand van groen/ natuurgebieden in elk geval geen vuurwerk."

"Eerlijk gezegd zou ik een paar zone's aanwijzen waar WEL vuurwerk afgestoken mag 

worden en de rest juist niet. Er is genoeg braakliggend gebied in Helmond te vinden.."



tot 30 jaar

30-44 jaar

45-55 jaar

55-64 jaar

65-plusser

totaal
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BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN WEL/GEEN CENTRALE VUURWERKSHOW

Op de vraag of de gemeente een centrale vuurwerkshow zou moeten organiseren om de 
overlast van vuurwerk tijdens oud en nieuw te verminderen zijn de meningen verdeeld. Net meer 
dan de helft (55%) zegt nee, 45% zegt ja. 
 

verschil mannen en vrouwen
% ja centrale vuurwerkshow

 % ja centrale vuurwerkshow per wijk

MAATREGELEN GEMEENTE: CENTRALE VUURWERKSHOW

% ja centrale vuurwerkshow  en leeftijd

% ja centrale vuurwerkshow wel/niet elk jaar vuurwerk
% ja centrale vuurwerkshow en 

huishoudenssamenstelling  

 
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN  EFFECT CENTRALE 
VUURWERKSHOW
 
1 op de 10 geeft aan zeker naar de centrale 
vuurwerkshow te willen komen kijken. Een derde nog 
eens misschien. 13% zou bij een centrale 
vuurwerkshow zelf geen of minder vuurwerk afsteken. 
Dit aandeel ligt het laagst bij mensen die elk jaar 
vuurwerk afsteken.
 
Vooral mensen die nu niet elk jaar vuurwerk afsteken
geven aan minder vuurwerk af te zullen gaan steken als
er een centrale show is.
Mensen die hinder ervaren zijn het vaker met de stelling 
eens dat door een centrale vuurwerkshow de inwoners 
met oud en nieuw minder overlast ervaren.
  
 

totaal

Zeker Misschien Nee

Zou zelf naar de centrale show komen kijken 
naar ervaren hinder

Zelf geen of minder vuurwerk afsteken als er 
een centrale vuurwerkshow is

totaal

Ik zou even veel vuurwerk afsteken

Ik zou minder vuurwerk afsteken

Ik zou zeker stoppen met eigen vuurwerk af te steken

Ik steek nu geen vuurwerk af en zou dat dan ook niet doen

niet gehinderd

enigszins gehinderd

ernstig gehinderd

totaal

0 20% 40% 60% 80% 100%

% ja centrale vuurwerkshow en hinder vuurwerk

totaal

(helemaal) eens neutraal

(helemaal) oneens geen mening

Oordeel op stelling "door een centrale vuurwerkshow 
tijdens oud en nieuw ervaren minder inwoners 

overlast" naar ervaren hinder



52% 13% 35%

houden vuurwerkvrije zone totaal verbod

31% 23% 45%

houden vuurwerkvrije zone totaal verbod

MAATREGELEN GEMEENTE: MEEST WENSELIJKE OPTIE
 
BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN MEEST GEWENSTE OPTIE
Op de vraag wat men de meest wenselijke optie vindt, heeft de optie het houden zoals het nu is net wat vaker de voorkeur 
(44%) dan een totaal verbod (39%). Bij een totaal verbod vindt de meerderheid wel dat er dan wel een centrale vuurwerkshow 
zou moeten plaatsvinden. Net nog geen 1 op de 5 vijf vindt vuurwerkvrije zones de meest wenselijke optie, waarbij er dan 
net een meerderheid vindt dat er dan wel een centrale vuurwerkshow door de gemeente zou moeten worden georganiseerd. 
Per doelgroep zijn de opvallendste resultaten:
 - Mannen willen het vaker houden zoals het is.
 - Hoe jonger men is hoe vaker men het zo wil houden zoals het nu is.
 - In de wijken Helmond-West en Helmond-Oost wil meer dan de helft het houden zoals het nu is.  Het aandeel dat een 
totaal 
   verbod wil ligt het hoogst in Dierdonk, Brandevoort en Stiphout.
 - Steekt men elk jaar vuurwerk af dan wil men het zo houden als het is.
Meest gewenste optie

oudjaar (18.00-02.00 uur) gewoon vuurwerk

vuurwerkvrije zone met centraal vuurwerk

vuurwerkvrije zone zonder centraal vuurwerk

totaal verbod met centraal vuurwerk

totaal verbod zonder centraal vuurwerk

houden zoals het is vuurwerkvrije zones totaal verbod
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houden zoals het is vuurwerkvrije zone totaal verbod



WAT ZOU DE GEMEENTE VERDER KUNNEN DOEN OM VUURWERKOVERLAST TE VERMINDEREN?

 
EXTRA MAATREGELEN GEMEENTE
Op de vraag welke extra maatregelen de gemeente zou kunnen nemen worden de volgende zaken gezegd (x aantal keer genoemd):
· toezicht/controle/handhaven (1.180x): Hierbij worden opmerkingen gemaakt over beter toezicht, controle en handhaving van de huidige regels (tijdstippen, illegaal vuurwerk, afval niet opruimen en gevaarlijk gedrag). 
  Op gemerkt wordt dat regels en wetten hebben natuurlijk een ding is maar dat als er geen controle op is het natuurlijk niet werkt . Vaak wordt ook aangegeven dat overlast juist in de periode voor oud en nieuw is, en dan 
  toezicht en controle  noodzakelijk is. Ook bij een totaal verbod zal controle en handhaving noodzakelijk zijn.
· (strenger) straffen (288x) Naast toezicht, controle en handhaven geven inwoners zaken aan over het straffen en het strenger straffen, bijvoorbeeld in de vorm van hogere boetes. Maar ook worden er opmerkingen gemaakt
   over het daadwerkelijk uitschrijven van boetes en niet alleen waarschuwen.
· burger bewuster maken (138x) Burger bewuster maken van zijn rol met betrekking tot (1) overlast doordat mensen illegaal vuurwerk (harde knallen) en buiten de toegestane tijden afsteken, (2) risico’s van vuurwerk en 
  eigen veiligheid, (3) jongeren informeren over de gevaren en hoe veilig vuurwerk af te steken en (4) de rol van de ouders ten opzichte van het gedrag van hun kind(eren). Naast waarvan de burgers zich bewust zouden 
  moeten worden, worden ook tips gegeven hoe dit zou kunnen.
· vuurwerk laten zoals het is (147x)  Ook wordt er soms  gezegd dat de afsteektijden op oudjaarsdag ruimer .moeten 
· algeheel verbod (86x) soms wordt ook aangeven dat Helmond dit niet alleen kan.
· meldpunt (38x) Een aantal opmerkingen gaat over een meldpunt dat er rond oud en nieuw zou moeten zijn en van waaruit snel gehandeld kan worden. Ook wordt aangegeven dat partijen bij een melding sneller zouden 
  moeten reageren. 
· opruimen openbare ruimte (38x) er worden uiteenlopende opmerkingen over het opruimen van de openbare ruimte gemaakt. Deze gaan van de veegwagen van de gemeente tot acties die burgers aan zouden moeten 
  zetten tot het opruimen van het vuurwerkafval, zoals het uit delen van vuilniszakken die vol ingeleverd kunnen worden tegen een beloning.
· toegestane afsteektijd verder beperken (35x) genoemd wordt bijvoorbeeld van 22-2 uur, sommige spreken ook over een pauze tussendoor bijv. van 22-22.30 uur zodat de hond uitgelaten kan worden. 
· festival op oudjaar (34x) hierbij worden evenementen op stadsniveau genoemd, maar ook wat kleiner op buurtniveau. 
· verkoop verbieden (34x) 
· knalvuurwerk verbieden (34x)
· vuurwerkvrije zone (29x)  
. verkoop(punten) beperken (28x) Als er bij de tips verkooppunten beperken wordt genoemd, wordt er vooral naar zaken als de supermarkt, drogist e.d. verwezen. Soms in combinatie met cat. 1 vuurwerk 
  wat het hele jaar door verkocht mag worden en wat ook tot overlast kan leiden. 
· samenwerken andere partijen (19x) een aantal zaken kan je als gemeente niet (effectief) alleen regelen daar heb je landelijke of lokale partijen voor nodig. Het is ook niet het probleem van alleen de gemeente. 
· afsteekplek (17x) in plaats van een vuurwerkzone aan te wijzen zouden plekken waar vuurwerk aangestoken mag worden aangewezen moeten worden.
· verkooptijd beperken (13x) 



WAT KUNNEN INWONERS ZELF DOEN OM VUURWERKOVERLAST TE VERMINDEREN OF VOORKOMEN? 

 
EXTRA MAATREGELEN INWONERS
Op de vraag wat kunnen inwoners zelf doen om vuurwerkoverlast te verminderen of voorkomen worden de 
volgende zaken genoemd (aantal keer genoemd):
geen of minder vuurwerk: daar zien we eigenlijk met name terug komen dat men vindt dat men geen vuurwerk zou 
  moeten kopen/afsteken of men benoemd specifiek geen knalvuurwerk. Soms wordt erbij gezegd dat het geld
  beter besteed kan worden.
  · geen/minder vuurwerk kopen/afsteken (397x)
  · geen knalvuurwerk (70x)
  · bewustwording hoe slecht vuurwerk is voor mens en milieu (12)
houden aan huidige wetgeving en afspraken: wordt of in hele algemene termen benoemd of soms benoemt men 
  expliciet welke regels.
  · aan huidige regels/afspraken houden (184x)
  · vuurwerk opruimen (305x)
  · aan tijden houden (254x)
  · geen illegaal vuurwerk (131x)
ook worden tips gegeven over wat burgers onderling kunnen doen:
  · elkaar aanspreken (op ervaren overlast/op ongewenst/gevaarlijk gedrag), ook de bereidheid om naar elkaar te
    luisteren (186x)
  · sociale controle (25x)
  · centraal vuurwerk (bijdragen, samen organiseren)  (19x)
  · samen afspraken maken in buurt (15x)
  · gezamenlijk vuurwerk opruimen (6x)
  · in buurt jeugd bezig houden/alternatief bieden (2x)
in verschillende bewoordingen wordt ingegaan op een stukje verdraagzaamheid en respect naar elkaar toe: 
  · rekening houden met elkaar zowel voor degenen die vuurwerk afsteken als ook degenen die hinder ervaart 
     (151x)
  · elkaar die paar uur gunnen (93x)
  · rekening houden met dieren (45x)
  · elkaar respecteren/geven en nemen (17x)
  · inclusief tips voor burgers met overlast zoals binnen blijven/brievenbussen naar binnen/dieren binnen 
    houden/paar dagen weg/tv harder zetten (72x)
  · voor eigen woning/op eigen grondgebied (10x)
 

 
 
ook wijzen een aantal mensen op de rol van de ouders:
  · ouders kinderen in gaten houden dat zij zich ook aan de regels houden (93x)
  · ouders kinderen opvoeden en informeren over hoe je met vuurwerk om moet gaan (87x)
  · ouders verantwoordelijk kinderen (kinderen niet met rugzak vol straat op laten gaan) (67x)
  · ouders goed voorbeeld doet goed volgen (21x)
een aantal tips gaat over het bewust en veilig afsteken van vuurwerk
  · bewust/veilig afsteken/afsteekvoorschriften naleven/vuurwerkbril/geen vuurwerk gooien (178x)
  · geen alcohol en vuurwerk/een vuurwerk-BOB (26x)
  · gebruik vuurwerkbril (9x)
melden
· melden/aangifte /burgerwacht/buurtwhatsapp (123x)


