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Vuurwerk
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Brummen
Spreekt’ en u in februari heeft deelgenomen aan het onderzoek over vuurwerk
en de Veilig Honk-routes. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij
enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het
vervolg.

Respons en betrouwbaarheid

95%

In totaal hebben 610 van de 866 panelleden
deelgenomen aan het onderzoek; een
statistisch betrouwbaar respons-rate van 70%.

3,9%
foutmarge

Het onderzoek is door het grote aantal
respondenten statistisch betrouwbaar. De
resultaten zijn representatief over de kernen
van de gemeente. Jongeren onder de 30 jaar
zijn (nog) ondervertegenwoordigd in het panel.

70%
30%

Vuurwerk afsteken
Ruim de helft van de respondenten (52%) blijkt zelf, of het gezelschap waarmee
men Oud & Nieuw viert, nooit vuurwerk af te steken. Dit percentage ligt bij
respondenten ouder dan 59 jaar op 68%. Respondenten in de leeftijdscategorie 16
tot 39 jaar steken in 52% van de gevallen zelf, of met het gezelschap waarmee
men Oud & Nieuw viert, altijd vuurwerk af. Op totaalniveau gaat het hierbij om
19%. Door deze groep wordt met name siervuurwerk afgestoken (95%).
Nagenoeg 40% van de respondenten geeft zelf (of het gezin) geld uit aan
vuurwerk. Per jaar is dit gemiddeld € 50,70.

Overlast & Handhaving
In de periode rond Oud & Nieuw ervaart 26,2% 'vaak' overlast door vuurwerk,
ruim één op de drie (35,4%) geeft aan (bijna) nooit overlast te ervaren. Indien
men overlast ervaart gaat het met name om 'geluidsoverlast', afval en rotzooi op
straat en overlast voor (huis)dieren. De verschillende vormen van overlast
worden met name ervaren vóór 31 december en op 31 december vóór de
toegestane afsteekuren.
Nagenoeg de helft (49,9%) van de respondenten is van mening dat er niet voldoende wordt ingezet
op handhaving rondom Oud & Nieuw. Van deze groep vindt 47,9% dat er, ten koste van andere
voorzieningen, extra geïnvesteerd moet worden in handhaving rondom Oud & Nieuw.

Toekomst
Respectievelijk 57% en 71% is van mening dat het afsteken van vuurwerk en het schieten met
carbid in het buitengebied een traditie is die in stand gehouden moet worden.
Tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones (het aanwijzen van plekken waar geen vuurwerk
afgestoken mag worden) in de gemeente Brummen staat 64,3% positief of zeer positief. Bij
respondenten onder de 40 jaar is dit percentage 50,1%.
In totaal vindt 21,5% van de respondenten dat er een algeheel verbod moet
komen op het afsteken van vuurwerk door consumenten, 16,6% vindt dat er
helemaal geen vuurwerkverbod moet komen. Respondenten onder de 40 jaar
zijn in 40,2% van de gevallen van mening dat er geen verbod moet komen.
Indien wordt besloten vuurwerk in de gemeente te verbieden, dan vindt 63,8%
het een goed plan om een grote vuurwerkshow te organiseren. Nagenoeg 65%
wil niet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een grote vuurwerkshow in de
gemeente ten koste van andere voorzieningen.

Veilig Honk-routes
Van alle respondenten blijkt 20,7% op dit moment thuiswonende schoolgaande kinderen te hebben of
dit de afgelopen 5 jaar te hebben gehad. Ruim driekwart hiervan (76,5%) zegt bekend te zijn met de
'Veilig Honk' adressen op de schoolroutes naar Zutphen, Apeldoorn en Dieren. Van deze groep geeft
37,4% aan dat hun kind(eren) wel eens gebruik heeft/hebben gemaakt van een 'Veilig Honk' adres.
De adressen zijn met name gebruikt om te schuilen voor regen of onweer en
het plakken van een band of het tijdelijk omruilen van een fiets. Doorgaans
werd dit als (zeer) prettig of prima ervaren en enkele keren wordt genoemd dat
zowel ouders als kinderen zich door de aanwezigheid van deze honken
veiliger en meer gerust voelen.

Vervolgproces
De gemeente Brummen is benieuwd naar de ervaringen van haar inwoners met vuurwerk rondom de
jaarwisseling. En ook welke wensen en ideeën hierover leven. Reden om het inwonerspanel hierover
te bevragen. De resultaten van dit onderzoek gaan onderdeel uitmaken van een discussienotitie over
dit onderwerp. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld interviews die hebben plaatsgevonden met belangrijke
partners zoals politie, handhavers, wijkraden en ondernemers. Maar ook is informatie opgevraagd bij
deskundigen over bijvoorbeeld de juridische mogelijkheden van eventuele maatregelen of keuzes.
Een discussienota waarin al deze informatie is verwerkt en weergegeven gaat het college van
burgemeester en wethouders nog voor deze zomer voorleggen aan de gemeenteraad. Eventuele
keuzes worden ook dan gemaakt.
Voor het onderzoek over de Veilig Honk routes geldt een vergelijkbare aanpak. De resultaten worden
betrokken in een notitie waarin de vraag centraal staat of we de honkadressen ook in de komende
jaren in stand moeten houden of niet. Ook bij deze notitie geldt dat de resultaten uit de raadplegen
onder het inwonerspanel worden gecombineerd met bijvoorbeeld informatie van politie, scholen en
Veilig-Honk-houders. Op basis van deze notitie beoordeelt het college of en zo ja in welke mate de
Veilig Honk adressen in stand moeten blijven. Eventuele maatregelen die voortvloeien uit de gekozen
koers kunnen dan voor de start van het nieuwe schooljaar worden uitgevoerd.

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Zie www.brummenspreekt.nl of neem contact op met Moventem
via info@brummenspreekt.nl. Moventem beheert het panel voor de gemeente en waarborgt uw
anonimiteit conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek, gebaseerd op de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp), van de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA).
Deze samenvatting is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze uiterste zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie
fout en/of onvolledig is. Moventem en gemeente Brummen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.

