
Vuurwerk
U ontvangt deze factsheet als lid van het inwonerpanel 'Gooise Meren Spreekt'.
In april 2020 vond een onderzoek over vuurwerk plaats. Hartelijk dank voor uw
deelname! Hier delen wij enkele belangrijke resultaten met u.

Over het panel

53%

95%
statistisch

betrouwbaar

Het inwonerpanel heeft op dit moment 2.959 leden. Hiervan
hebben 1.784 panelleden meegedaan aan het onderzoek over
vuurwerk. Dat staat gelijk aan een deelnemerspercentage van
60%. Hierdoor kunnen er met een betrouwbaarheid van 95% en
een foutmarge van 2,21% uitspraken gedaan worden over de
mening van alle inwoners van de gemeente Gooise Meren.

2,21%
foutmarge

Afsteken van vuurwerk

Steekt u zelf, of de mensen waarmee u oud en nieuw viert, vuurwerk af?

Altijd Regelmatig Bijna nooit Nooit

44%

25%

13%
18%

Om wat voor soort(en) vuurwerk gaat het hierbij?

Sierpotten 
en fonteinen

Vuurpijlen Klein
knalvuurwerk

Ratelbanden Zwaar
knalvuurwerk

86% 52% 36% 6% 5%

Vindt u dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling een traditie is
die in stand gehouden moet worden?

34% 60% 6%

Ja Nee Weet ik niet



36%

51%

11% Niet streng genoeg (36%)

Goed (51%)

Te streng (11%)

Weet ik niet (2%)

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

Overlast

Met dit onderzoek heeft de gemeente Gooise Meren inzicht gekregen in de ervaringen van
inwoners met vuurwerk en of zij vinden dat de gemeente meer maatregelen moet nemen om
vuurwerkoverlast tegen te gaan. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om goede
afwegingen te kunnen maken. De resultaten zijn echter niet doorslaggevend. Er wordt onder
andere ook gekeken naar juridische haalbaarheid, of een verbod te handhaven is, of een
verbod effectief zal zijn en wat de effecten zijn op mens, milieu en ondernemers. Het college
van burgemeester en wethouders komt na de zomer van 2020 met een voorstel voor
de gemeenteraad. Het is vervolgens aan de raad om een besluit te nemen.

Overlast

Maatregelen

Ervaart u overlast van vuurwerk in de
periode rond Oud & Nieuw?

Binnen de toegestane tijd

Buiten de toegestane tijd

63%
36%

86%
14%

Vaak/soms

Vaak/soms

(Bijna) nooit

(Bijna) nooit

Zo ja, van welke soort(en) vuurwerk
ervaart u overlast? - Top 3

Zwaar
knalvuurwerk

Klein
knalvuurwerk

Ratel-
banden

90% 60% 39%

Om welke vorm(en) van overlast gaat het daarbij? - Top 5

Geluidsoverlast Afval en rommel
op straat

Overlast voor
(huis)dieren

Milieuoverlast Angst om op
straat te gaan

93% 66% 51% 43% 34%

Het kabinet heeft besloten dat per de jaarwisseling 2020-2021 knalvuurwerk en vuurpijlen verboden
worden. Ratelbanden , Chinese rollen en singleshots zijn al verboden. Licht vuurwerk en andere soorten
siervuurwerk, zoals grondtollen, sierpotten en fonteinen blijven toegestaan.

Wat vindt u van deze maatregelen
van het kabinet?

Wie is/zijn er verantwoordelijk voor het
 aanspreken van buurtbewoners op

het overtreden van  vuurwerkregels?

Politie Gemeente Inwoners
91% 65% 42%

77% vindt dat de gemeente bij extra vuurwerkvrije zones en een algeheel verbod een centrale
vuurwerkshow moet organiseren. 15% vindt dat ze dit niet moeten organiseren bij een aanvullend verbod.


