
Vuurwerk
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Rhenen Spreekt’. In april
2019 heeft u meegedaan aan het onderzoek over vuurwerk. Hartelijk dank voor uw deelname!
Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en informeren we u over het vervolg.

Carbid schietenOnderzoeksopzet

In totaal hebben 816 van de 916 panelleden
meegedaan aan het onderzoek. Dit noemen we de
deelnemers. Dit is een respons-rate van 89%. Door het
grote aantal deelnemers is sprake van een statistisch
betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek. 

Vuurwerk afsteken

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

Altijd Regelmatig Bijna nooit Nooit
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Siervuurwerk
Licht knalvuurwerk

Kindervuurwerk

Zwaar knalvuurwerk

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

Vuur stoken

4% 96%

96% van de deelnemers  steekt (bijna) nooit carbid af. 4%
doet dit altijd of regelmatig.

Rhenen Elst Achterberg Totaal
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'Vindt u dat het carbid schieten in het buitengebied
een traditie is die in stand gehouden moet worden?'

49% 45%

48% van de deelnemers  vindt dat de tijd waarop carbid
schieten is toegestaan korter/minder moet worden. 40%
is het hier niet mee eens

90% van de deelnemers stookt (bijna) nooit vuur
op/aan de openbare weg. 6% doet dit altijd.

Overlast
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'Ervaart u overlast in de periode rond oud & nieuw?'

Vaak (Bijna)  Nooit
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Top 3 vormen van overlast
Grootste

 veroorzaker 
overlast

Geluid Afval op
straat

Voor
(huis)dieren

90% 72% 55% 39%

Knal-
vuurwerk

In Rhenen ervaart 18% overlast van open vuur. In
Elst is dit 12%. Veel hoger is dit percentage in
Achterberg, namelijk 57%.

Wat gebeurt er met de resultaten?

21% van de deelnemers  had
afgelopen oud & nieuw (veel)
meer overlast dan 5 jaar
geleden. 17% had juist (veel)
minder vaak overlast. Voor
34% is dit gelijk gebleven.

Rhenen Elst Achterberg Totaal
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'Wordt er voldoende gecontroleerd rond oud & nieuw?'

Nee

Vuurwerkvrije zones

'Hoe staat u tegenover vuurwerkvrije zones in de
bebouwde kommen?'

Top 6 locaties die graag als vuurwerkvrij gezien
worden:

62% 57%

42% 41% 40%

Dierenasiels/
dierenpensions

Begraafplaatsen

Maneges Hondenuitlaat-
gebieden

Kinderdagverblijven/
schoolpleinen

'Denkt u dat er minder overlast is als er vuurwerkvrije
zones ingesteld worden?'

62% 25%

'Hoe staat u tegenover het instellen van vrijwillige
vuurwerkvrije zone(s)?'

31% 23% 39%
(Heel) positief (Heel) negatiefNeutraal

72% 11% 15%
(Heel) positief (Heel) negatiefNeutraal

Woonzorgcentra/
verzorgingshuizen

46%

32% ervaart vaak overlast in de periode rond oud & nieuw.
Daarnaast ervaart 32% soms overlast en 36% bijna nooit

In gesprekken met inwoners praten we verder over het onderwerp 'vuurwerk en overlast tijdens de jaarwisseling'.
Als bekend is wanneer, kunt u dat lezen op de gemeentepagina in de Rhenens Betuwse Courant. Inwoners die
zich in de vragenlijst daarvoor opgegeven hebben, krijgen een uitnodiging per mail.

Daarnaast bespreken we de resultaten van dit onderzoek met de gemeenteraad. Op dit moment is daar nog
geen datum voor bekend. Op de gemeentepagina kunt u t.z.t. lezen welke datum het wordt.
 
Mogelijk concluderen we dat maatregelen nodig zijn om overlast te verminderen. Deze maatregelen kunnen we
dan voor de volgende jaarwisseling invoeren.


