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Samenvatting
Vuurwerk in onze gemeente
Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 75% van de respondenten:
"Nee".
Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 63% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 27%
van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".
Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" is de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Vuurwerk is een traditie (84%);
2. Het is leuk om naar te kijken (69%);
3. Je kunt beter echte overlast aanpakken (53%).
Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" is de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (92%);
2. Vuurwerk is gevaarlijk (68%);
3. Met de rommel en afval op straat (60%).
Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".
Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 13% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
64% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
De meeste gekozen antwoorden (32%) zijn: "Onvoldoende" en "Zeer onvoldoende". Dit is ook het
middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 33% van de respondenten: "Ja, veel".
Op vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" antwoordt 85% van de
respondenten: "Geluidsoverlast".
Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 94% van de respondenten: "Nee".
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Aan de hand van vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" is de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,8);
2. Meer handhaving (3,9);
3. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (4,4);
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,5);
4. Hogere boetes, strengere straffen (4,5).
Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 57% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 19% van de
respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Positief".
Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" zijn de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Via internet en sociale media (2,1);
2. Via borden bij de betreffende zones (2,3);
3. Via een artikel in de (lokale) krant (3,2).
Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 53% van de respondenten: "Ja".
Op vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" antwoordt 46%
van de respondenten: "Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipMaasgouw, waarbij 286 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vuurwerk in onze gemeente
Inmiddels zijn de feestdagen achter de rug en is het 2020. De jaarwisseling in onze gemeente
is dit jaar gepaard gegaan met vuurwerk.

1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?
Ja, siervuurwerk

(n=276)

16%

Ja, licht knalvuurwerk

0%

Ja, zwaar knalvuurwerk

0%

Ja, zowel knal- als siervuurwerk

8%

Ja, ander soort vuurwerk

0%

Nee

75%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Heeft u deze jaarwisseling vuurwerk afgestoken?" antwoordt 75% van de respondenten:
"Nee".

Ja, ander soort vuurwerk, namelijk:
•

Kinder vuurwerk

Toelichting
Nee •

•
•
•
•
•

A.U.B
GEEN VUURWERK.
WORDT IEDER JAAR MEER
LIEVER EEN GEZAMELIJK MET EEN HAPJE EN DRANKJE.
SAMEN MET HET DORP HET NIEUWE JAAR IN LUIDEN.
GEEN IS OOK GOED MAAR NIET HIER EEN BOM DAAR EEN KNAL.
VOOR DE DIETEN IS BETER GEEN.
Ik haat vuurwerk het is veel te duur en heeft geen meerwaarde boor mijn lebensgeluk
Ik heb nog nooit één stukje vuurwerk afgeschoten. Zelfs vroeger thuis mijn broers en zus
ook niet.
Ik steek NOOIT vuurwerk af
Ik vind het persoonlijk zonde van mijn geld, maar geniet wel van vuurwerk dat
afgestoken wordt. Het hoort gewoon bij de jaarwisseling, maar wel op een normale
manier en niet met al die illigale (harde) rotzooi.
Nooit gedaan, maar heb er geen probleem mee.
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2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?
Zeer positief

(n=272)

43%

Positief

20%

Neutraal

10%

Negatief

13%

Zeer negatief

14%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 63% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 27%
van de respondenten: "(zeer) negatief". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Zeer positief". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•

•
Positief

•
•
•

Neutraal

•
•
•

Enorme overlast in onze wijk vanaf 10 december t/m 10 januari 2020
Het gaat mij niet alleen om luchtvervuiling tegen te gaan waar mogelijk, maar ook
om de negatieve gevolgen die door alle soorten vuurwerk ontstaan
Dieren thuis maar m.n. in de natuur (angst stres)
Samenscholingen en aanvallen, storen van hulpverleners
Vuurwerk is gevaarlijk. Maar ook heel vies.
Heeft alleen zin in een landelijk verkoop verbod van vuurwerk
Particulier verbod, wel in elke kern mogelijkheid bieden voor vuurwerk door
vrijwilligers bijv
Voor huisdieren is het een extreem iets, met vaak een trauma voor het leven.
Daarbij zijn de gestelde tijden dat vuurwerk afgestoken mag worden aangezien al
weken van te voren overlast is, waar niet tegen opgetreden wordt.
Handhaving is er niet!
Ik zou het wel positief vinden als er iets centraal geregeld zou worden en op een
aantal zones iets voor mensen die zelf willen afschieten.
Idee: pier tussen haven en boulevard Wessem een professioneel vuurwerk?
Siervuurwerk mag wat mij betreft blijven, geen knal en rookvuurwerk.
Vuurwerk wat tijdens de toegestane tijden afgestoken wordt, is vervelend voor
mijn hond. Maar dat is wel te overzien. Vuurwerk wat buiten die tijden wordt
afgestoken is heel heel erg vervelend.Vooral als het een soort van oorlogsgeweld
is!!! Eigenlijk zouden de toegestane tijden korter moeten zijn. Immers het gaat om
Oudjaar/Nieuwjaar vieren. Met kortere tijden en minder zwaar vuurwerk is het wel
te overzien. Maar dat honden al vanaf 1 november bang gemaakt worden is absurd.
En ook gevaarlijk.Niet zozeer voor de honden maar ook voor de hondeneigenaren.
Een bange grote hond die er vandoor wil gaan is gevaarlijk voor de eigenaar.

5

Zeer
negatief

•
•
•
•

Algeheel vuurwerkverbod is te extreem. Knal en grond vuurwerk mag van mijn wel
verboden worden.
Geen behoefte aan communisme staat
Je kunt wel alles afschaffen ..je mag niks meer
Waarom
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2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=74)
Vuurwerk is een traditie

84%

Het is leuk om af te steken

23%

Het is leuk om naar te kijken

69%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de
economie

24%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

53%

Verbod is een inperking van vrijheid

35%

Verbod is lastig te handhaven

42%

Anders
Weet niet

4%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" is de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Vuurwerk is een traditie (84%);
2. Het is leuk om naar te kijken (69%);
3. Je kunt beter echte overlast aanpakken (53%).

Anders, namelijk:
•
•
•

Alleen het afsteken van illegaal knalvuurwerk is vind ik niet fijn
Zinvoller om in gesprek te gaan met de jongeren/volwassene die de onrust veroorzaken.
Vuurwerk kan ook heel mooi zijn.
Zo word langzaam alles wat leuk is verboden.

Toelichting
•
•

Niet het vuurwerk maar de verbittering is het probleem,
Wellicht alleen siervuurwerk behouden.
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2.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=171)

Mensen en dieren hebben minder overlast

92%

Beter voor het milieu

56%

Minder rommel en afval op straat

60%

Vuurwerk is gevaarlijk

68%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

26%

Vuurwerk is zonde van het geld

27%

Anders

6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "2.1 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod in onze gemeente?" is de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (92%);
2. Vuurwerk is gevaarlijk (68%);
3. Met de rommel en afval op straat (60%).

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als ouder houdt je je hart vast als zoonlief met vuurwerk over straat gaat
Geen vernielingen
Het afsteken is tegenwoordig al zo’n 6 weken voor 31-12. Heel erg vervelend voor mens&dier
Ik vond het vreselijk de hele avond dat geknal net oorlog. Dit jaar was het heel erg
Maakt overdag werken in de buitenlucht zeer lastig door alle harde knallen rondom Park
Piahoeve te Heel
Minder vernielingen
T wordt steeds extremer. Ik woon in Osen en zelfs daar waren zo’n harde knallen. Hier komen
jongeren al dagen ervoor bij de sluis vuurwerk afsteken.
Veel te veel overlast
Vooral dieren

Toelichting
•

•
•

Eigenlijk zijn alle door jullie aangegeven punten een feit. Eerlijk gezegd voel ik mij rond deze
tijd onveilig op straat en blijf ik binnen. Het is toch triest als je hoort hoeveel mensen er ook
dit jaar weer gewond zijn geraakt. Maar ik zie ook dat jongeren (en helaas ook veel ouderen)
er plezier aan beleven. Het blijft een moeilijk punt vooral omdat men geen rekening houdt
met mensen en dieren die het niet prettig vinden.
Extra belastend voor oudere mensen en mensen met een ziektebeeld waar geluiden extra
versterkt worden.
Vuurwerk is gevaarlijk gemaakt door een kleine groep. Maar deze groep veroorzaakt grote
risico's

8

Op 31 december mag er in heel Nederland van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk af
worden gestoken. Op het afsteken van (legaal) vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden
staat een boete van honderd euro.

3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?
Dit is prima

(n=268)

26%

Dit mag wat mij betreft korter

55%

Dit mag wat mij betreft langer

2%

Andere optie

15%

Weet niet

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Hoe denkt u over de afsteektijden in onze gemeente?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Dit mag wat mij betreft korter".

Andere optie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.55-0030
Afschaffen
Algeheel verbod
Algemeen verbod zsm. invoeren
Alleen om 00.00 uur
Alleen om 24.00u
Alleen om middernacht.
Alleen wanneer er gehandhaafd wordt, heeft het zin dit aan te houden.
Daar wordt echt geen rekening mee gehouden en geen mens die het controleerd.
Dit mag wat mij betreft VEEL KORTER
Er wordt nu al weken van tevoren geknad, dus betere handhaving
Geen afsteektijden meer, verbod op vuurwerk
Geen vuurwerk (2x)
Geen vuurwerk meer
Geen vuurwerk, luchtvervuilers zijn het
Geheel verbieden
Grotere gemeentes bv Roerdalen
Helemaal GEEN vuurwerk want niemand houd zich aan de afsteektijden
Helemaal geen vuurwerk. Laat schepen maar om 12 uur blazen, dat maakt indruk genoeg......
Helemaal niet
In de ban doen en dan via gemeente (Maasbracht) op bv een ponton op het water een mooie
show van vuurwerk.
In praktijk werkt dit niet, er zijn altijd weer kinderen die s’morgens al op pad gaan met een
rugzak vol vuurwerk
Laat het maar lekker over aan mensen die weten hoe het moet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mag worden afgeschaft
Niemand houd zich eraan
Niet
Op 1 of 2 centrale plekken in het dorp vanaf enkele minuten voor 0.00 uur
Prima maar pleit voor meer handhaving want het afsteken van (knal) vuurwerk beperkt zich niet
tussen deze tijdstippen. Het begint al weken van te voren
Totaalverbod zou ik toejuichen
Van 23:00 tm 01:00 uur
Verbieden (5x)
Vooral die honderd euro vind ik geweldig.

Toelichting
Dit mag wat
mij betreft
korter

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

20.00 tot 02.00
21:00 - 02:00 uur
Bijvoorbeeld alleen tussen 22u en 2u
Er wordt sowieso al eerder geknald, dat terzijde. 23.00 tot 01.30 lijkt me ook
prima
Het is de bedoeling om het nieuwe jaar in te luiden. Dit hoeft echt niet zo lang te
duren. Iedereen is wakker om 00:00 uur Ik zou zeggen van 23:30 (31/12) tot 1:30
(1/1). Dit is te overzien. Geen knalvuurwerk ivm de dieren maar siervuurwerk
Het probleem is dat een boete niet echt helpt want die betalen ze en schieten
rustig verder. Daarbij is een verbod niet te handhaven in een groot gebied laat
staan in heel Maasgouw of nog verder. We hebben het te lang vrij gelaten en nu
krijgt men het niet meer beteugeld.
Maar dan moet er ook gehandhaafd worden
Men heeft wel een limiet voor afsteken vuurwerk, maar er word niet
gehandhaafd naar het afsteken buiten die tijden, dat vind ik niet oké. Je kunt
niet eens meer je hond uit laten op de 31 ste.
Tijden verkorten van 22:00 tot 1:00
Van 18.00 nasr 22.00 uur
Van 22:00 tot 02:00 is voldoende!
Veel korter als je het mij vraagt. Neem 00:00 tot 01:00. Stukken minder overlast
en gezien een gemiddelde pot van 100 euro slechts een minuut meegaat, is het
nog steeds een ruime tijd om af te steken. 6000 euro de lucht in is best zonde.
En om die reden mag de boete van mij omhoog. Er zijn genoeg mensen die niet
meer de straat op durven rond die avond en nacht en dat is vrijheidsberoving.
Dit feest is leuk en moet zo blijven, maar heeft ook impact op de samenleving.
Vrijwel niemand houdt zich aan deze tijden. Er wordt al dagen van tevoren
geknald. Deze afsteekperiode heeft dus sowieso totaal geen zin.

Dit mag wat
mij betreft
langer

•

Er wordt nu ook al voor 18u vuurwerk afgestoken.

Andere
optie,
namelijk:

•
•

Maximaal 10 minuten!
Niemand houdt zich aan die tijden, al weken van tevoren overlast.
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4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden
gehandhaafd in onze gemeente?
Zeer voldoende

(n=268)

4%

Voldoende

10%

Neutraal

12%

Onvoldoende

32%

Zeer onvoldoende

32%

Weet niet

11%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 In hoeverre vindt u dat de afsteektijden voldoende worden gehandhaafd in onze
gemeente?" antwoordt in totaal 13% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt
64% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". De meeste gekozen antwoorden (32%) zijn:
"Onvoldoende" en "Zeer onvoldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
voldoende

•

Sowieso zie ik vrijwel nooit politie in de straat. Er wordt volop geknalt (nu nog
steeds regelmatig) en ik heb nog nooit gehoord dat iemand in het dorp een
boete kreeg. Heeft u zelf wel eens navraag gedaan bij de politie/boa’s of zij
überhaupt in Heel en Beegden uit de auto zijn gestapt om mensen aan te
spreken mbt vuurwerk?

Neutraal

•

Ik heb er minder problemen mee op 31 december. Wel irritant is wanneer na
nieuwjaar nog vuurwerk geknald wordt.
Vaak hoor je al dagen van tevoren knallen wat veel mensen en dieren doet
schrikken, je bent er dan niet op voorbereid.

•

Onvoldoende

•

•
•
•
•
•

Die jeugd hier kan ze gang gaan zonder gestraf te worden daar bij winkels in de
gemeenten moeten niet als 5dec vuurwerk in de winkels hebben liggen
daarbij je kunt bellen wat je wilt politie komt niet en als je er zelf wat van zegt
kun je beter je brievenbus dicht maken
Dit is niet te realiseren.
Dan moet je op iedere hoek van de straat ee
n agent neerzetten
Er is geen handhaving en als jeugd vuurwerk afsteekt ligt de verantwoording
bij de ouders.
In buitengebied is m.i. minder controle. Veel rotjes dit jaar in/nabij
sluizencomplex
Wordt al ruim voor de toegestane datum vuurwerk afgetoken. Dan praat ik
over Wessem.
De jeugd loopt de hele dag met knallers door het dorp
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Zeer
onvoldoende

Weet niet

•
•
•
•

Heb nergens politie zien rond rijden in Heel
Het lijkt me ook erg moeilijk om te handhaven.
Ondanks de tijden wordt er buiten die tijden nog ruimschoots geknald en
geschoten. Het is mission impossible als we spreken over het handhaven van
die tijden, laat staan uberhaubt het afsteken ervan.
Onmogelijk te controleren en te handhaven

•

Ik merk niks van handhaving, maar heb ook niets van overlast gemerkt.
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Hoewel voor de ene bewoner vuurwerk een genot is, kan de ander overlast ervaren.

5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad
van vuurwerk in onze gemeente?
Nee, helemaal niet

(n=266)

15%

Nee, niet echt

20%

Neutraal

6%

Ja, een beetje

27%

Ja, veel

33%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Heeft u tijdens de afgelopen jaarwisseling overlast gehad van vuurwerk in onze
gemeente?" antwoordt 33% van de respondenten: "Ja, veel".

Toelichting
Nee,
helemaal
Niet
Nee, niet
echt

•

Ben bewust naar rustiger plekje buiten Maasgouw gegaan met de honden

•

Hier wordt je niet bekogeld in de auto of op de fiets, maar hoor je overal knallen
alsof er een flinke bendeoorlog gaande is. Dat noem ik nauwelijks overlast.
Niet tijdens de jaarwisseling maar wel de weken er omheen. Vanaf half
november tot in het weekend van 11-1 heb ik in Heel nog knalvuurwerk gehoord

•

Ja, een
beetje

•

•
•

1 knal tegen het raam, gelukkig niets beschadigd. Verder veel knalvuurwerk en
dat is niet nodig, vuurwerk moet mooi zijn.
De 'last' die ik ervaar is dat er niet goed wordt opgeruimd. Ruimen ze de grove
troep op en nu weken later zie je nog op die plaatsen verbrand kruit en papier
op wegdek en trottoir. En regen ruimt dat niet op.
Er werd flink en hard geschoten en de volgende dag lag de weg helemaal vol met
troep die inmiddels tot een rode verregende rommel op staat ligt.
Ikzelf niet echt maar ik zag hier in de natuur de paniek van vogels. Afschuwelijk
Kinderen gooien vuurwerk op de straat als je langs loopt.
Meerdere malen geschrokken van vuurwerk afgestoken voor oud en nieuw en
mensen die roekeloos afsteken
Veel zwaar knalvuurwerk in Wessem
Wat zware knallen zo nu en dan

•

Afsteken knallers ging door tot 5 januari

•
•
•
•
•

Ja, veel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er was de hele dag geknal, mijn hond wist niet waar hij binnen een verstopplekje
moest vinden en bleef aan het kwijlen
Er werd een week voor de jaarwisseling al vuurwerk afgestoken.
De resten werden niet door de “afstekers” opgeruimd.
Ik als persoon niet, maar de dieren wel. Ik woont bij een dierenpark, diëten
waten in paniek ook de vogels.
Je kunt s’avonds de hond niet meer uitlaten. Ivm knalvuurwerk.
Onze hond vond het niet leuk. Hij blijft dan boos blaffen!
Op tijden heel vroeg in de ochtend
Politie kan niet overal tegelijk zijn en veel jongeren trekken zich nergens wat van
aan.
Reeds dagenlang voor de toegestane datum / tijd ervaren mens en dier overlast
/ stres
Vanaf november tot half januari. Dat is niet leuk meer.
Veel harde knallen. Je dacht soms dat de oorlog uit brak
Zowel er voor als nu nog, het is nu nog te koop in België
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5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=158)

Geluidsoverlast

85%

Afval en rommel op straat

44%

Overlast voor (huis)dieren

66%

Milieuoverlast

21%

Schade aan bezittingen

7%

Stank- en rookoverlast

20%

Onrust en schrikreacties

56%

Andere vorm van overlast
Weet niet

6%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5.1 Om welke vorm van overlast gaat het hierbij (met name)?" antwoordt 85% van de
respondenten: "Geluidsoverlast".

Andere vorm van overlast, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al weken van te voren en dan bommen.
Als je had gehoord hoeveel vogels in extreme paniek waren.
De kinderen schrikken er van wakker
Drie dagen ervoor al rotjes naar onze honden gegooid
Een van mijn honden die in shock geraakt.
Harde muziek tot 04.00
Ik ben er bang van
Je kunt je hond niet uitlaten
Knalvuurwerk buiten de toegestane tijd
Vernieling van verkeersborden en dergelijke

Toelichting
•
•
•

Afgesnauwd worden door de jeugd als je er iets over zegt.
Heb hierover reeds mijn beklag gedaan bij B & W met foto's en videobeelden.
Knal vuurwerk
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5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van
vuurwerkoverlast?
Nee

(n=155)
94%

Ja, bij de politie

2%

Ja, bij Meldpunt Vuurwerkoverlast

1%

Ja, bij de gemeente

1%

Ja, ergens anders

2%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5.2 Heeft u afgelopen jaarwisseling een melding gedaan van vuurwerkoverlast?"
antwoordt 94% van de respondenten: "Nee".

Ja, ergens anders namelijk:
•
•
•

Bij de mensen zelf, maar dit mocht niet baten
De jeugd zelf aangesproken.
Douane kwam toevallig langs en zij hebben melding gemaakt bij politie, daar ik geen mobiele
telefoon bij de hand had

Toelichting
Nee

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als ik naar de televisie kijk zie ik dat het elders vele malen erger is. Die mensen hebben
hun handen al vol aan grotere overtredingen.
Dit helpt toch niet
Er komt toch niemand als je belt voor overlast
Er wordt toch niet op gereageerd, politie heft het dan volgens hun zeggen te druk met
andere zaken en er is te weinig mankracht beschikbaar
Heeft geen zin omdat ze al gevlogen zijn en politie komt toch niet
Heeft geen zin, word niets mee gedaan
Totaal nutteloos
Vaak fietsen de vuurwerk daders gauw weg en kun je niet zien wie de dader was.
Daarom heb ik geen melding gedaan bij betrokken instanties.
Zinloos. De laatste keer dat ik belde om ajb de gele streep te handhaven, werd mij
gevraagd om zelf mensen aan te spreken dat ze hun auto daar niet neer mogen zetten.
Dus tenzij ik weet dat ze nog uren aan het knallen zijn, heeft het geen zin om te bellen
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Om eventuele overlast van vuurwerk terug te dringen kunnen gemeenten verschillende
maatregelen nemen.

6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen
nemen om eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?
(Benoem een top 5 waarbij nummer 1 de maatregel is die uw meeste voorkeur heeft.
Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw ran
80%
(n=253)

70%
60%
3,8

50%
4,4

40%

4,7

30%
20%

4,5

3,9
4,5
5,3

5,4

5,2

5,7

10%

5,8

Andere maatregel

Verhoging van de
aankoopleeftijd naar 25 jaar

(Meer) locaties of gebieden waar
een vuurwerkverbod geldt
(vuurwerkvrije zones)

Meer handhaving

Hogere boetes, strengere
straffen

Algeheel verbod voor alle
soorten vuurwerk (ook
vuurwerkshows)
Een publieks vuurwerkshow om
00.00 uur op een centrale plek in
de gemeente

Algeheel verbod op
consumentenvuurwerk

Algeheel verbod op het afsteken
van vuurwerk

Afsteektijden (verder) beperken

De gemeente dient geen
maatregelen te nemen, er is
geen overlast

0%

5
4
3
2
1

Aan de hand van vraag "6 Welke maatregelen zou onze gemeente het best kunnen nemen om
eventuele vuurwerkoverlast terug te dringen?" is de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Een publieks vuurwerkshow om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente (3,8);
2. Meer handhaving (3,9);
3. Algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk (4,4);
4. Algeheel verbod op consumentenvuurwerk (4,5);
4. Hogere boetes, strengere straffen (4,5).
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Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsteekplekken aanwijzen
Centrale vuurwerkshow door de gemeente in elke dorpskern
De overlast is vooral de dagen voor oudjaarsdag, hierop handhaven
Een vreugdevuur
Geen vuurpijlen en geen knalvuurwerk
Handhaven,meer patrouille
In elk dorp 1 plek voor vuurwerkshow óf zelf afsteken op doe plek (sier) vab 00.00-01.00
Jonge kinderen geen vuurwerk laten afsteken anders naar bureau halt
Knal vuurwerk verbieden
Knalvuurwerk algeheel verbieden
Laten zoals het is
Leeftijd om af te mogen steken verhogen
Mensen die toch voorwerk afsteken ( als dit nog mag ) ook verplichten zelf de rommel op te
ruimen en anders te beboeten!
Niet 1 centrale plek per gemeente maar per dorp, iemand uit maasbracht gaat niet speciaal
voor vuurwerk naar beneden bijv
Siervuurwerk mag blijven,rook en knalvuurwerk weg
Verbod knalvuurwerk en vuurpijlen
Verbod op (zwaar) knalvuurwerk

Toelichting
•

Wij zitten in het dorp Heel met twee ontzettend grote instellingen waarbij de bewoners
hiervan soms niet zomaar tot 0:00 op kunnen blijven. Zo wordt er om 21:00 al
siervuurwerk afgestoken waarna de bewoners volgens hun normale ritme naar bed
kunnen. Het zou jammer zijn wanneer deze bewoners het vuurwerk met nieuwjaar
moeten missen omdat er een verbod is op het tijdsstip waarop het vuurwerk wordt
afgestoken. Tevens kunnen dan ook kleinere kinderen naar het vuurwerk gaan kijken.
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Tegenwoordig hebben gemeenten de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije
zone aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar het binnen de wettelijk toegestane afsteektijden
(31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur) verboden is vuurwerk af te steken. Buiten de
wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden om vuurwerk af te steken. In onze
gemeente zijn (nog) geen vuurwerkvrije zones ingesteld.

7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije
zones in onze gemeente?
Zeer positief

(n=258)

36%

Positief

21%

Neutraal

21%

Negatief

10%

Zeer negatief

9%

Weet niet

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Hoe staat u tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones in onze gemeente?"
antwoordt in totaal 57% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 19% van de
respondenten: "(zeer) negatief". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Zeer positief". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Positief".

Toelichting
Zeer
positief

•
•

Als een geheel verbod niet helpt is dit alvast een begin.
Beter is dat nergens vuurwerk afgeschoten mag worden.

Positief

•

Liever zou ik al het vuurwerk verboden willem zien, maar als dat niet mogelijk is, is
dit een optie.
Probleem hierbij blijft dat dieren ook de knallen van verder weg horen en daar
bang voor zijn....
Maar of dit gaat werken denk het niet de jeugd hout geen rekening

•
Negatief

•
•
•

Zeer
negatief

•
•
•
•
•

Dan moet er ook extra handhaving zijn.. maar met get illegale knalvuurwerk moet
je al een heel groot gebied vuurwerk vrij. maken willen mensen overdag hun hond
kunnen uitlaten
Is niet te handhaven
Ook bij een zone wonen mensen en dieren. Je kunt beter de tijden aanpassen en
geen knalvuurwerk
Algeheel vuurwerk verbod is beter
Als dit een gebied zou zijn "naast mijn voordeur", schiet ik er niks mee op.
Daar zijn de dorpen te klein voor.
Geen vuurwerk meer !
Vuurwerkverbod kent geen vuurwerkvrije zones
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7.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?
(n=138)
Suggestie (61%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al naar gelang van de behoefte van de mensen
Alle (2x)
Alle woonwijken (4x)
Bebouwde kom (2x)
Bejaardenhuis/verzorgingshuis
Bewoonde gebied.
Bij een kerk
Bij natuurgebieden
Bij winkels
Binnen de bebouwde kom
Breerpark (2x)
Buiten het dorp
Buurt Rozenberg incl Belevingsbos
Centrum
Daar waar ouderen wonen.
De hele bebouwde en bewoonde kom van een dorp.
De woonwijk
Dichte bebouwing
Dierenpark
Dorp Heel
Dorpskernen (4x)
Gebieden waar ouderen wonen
Geheel afschaffen
Gehele gemeente
Haegstraat
Haven (2x)
Heel
Heel centrum op plein voor jumbo
Hele gemeente
Hele kern stevensweert
Het hele dorp (3x)
Het hele veldgebied rondom Bosserhof (maasbracht)
Ik denk dat alle woongebieden waar huisdieren zich bevinden en senioren onwenselijk zijn,
daarom plekken aanwijzen waar vuurwerk wel kan. Bijv. Schuttersterrein
In alle woonwijken!
In elke kern om 24 een show
In woonwijken
Kern Beegden
Kern van Heel
Kern van het dorp
Maasbrach haven
Markt en omgeving
Natuur mijden
Neutraal terein
Omgeving Andreashal
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omgeving dierenparkje
Openbare velden
Osen
Overal
Parkeerplaatsen
Pleinen in kernen
Rond de lange vlieter
Rond het Breerparkje
Rustige wijken met veel ouderen en/of gehandicapten
Senioren flatten
Sluishoek
St. Anna Heel
Stevenweerterweg
Straten in de buurt van bos en wandelroutes hond
Uitlaat gebieden voor dieren
Verzorgings huizen
Wijken met veel honden
WML-Plas
Woongebied
Woongebieden
Woonkernen (2x)
Woonwijken (4x)
Woonwijken in Linne, alleen op marktplein afsteken
Woonwijken met veel kinderen
Aan de haven
Bejaardenwoninge
Bij dierenparken
Bij kinderboerderijen.
Buitengebied
De Vlieter
Dichte bebouwing
Gebied waar ouderen mensen wonen
Gebieden met dieren
Het hele gebied rondom het kanaal (maasbracht/berkelaar)
Honden uitlaatgebied
In de buurt van weien
Kruispunten
Maaspark Boschmolenplas
Markt tot na de haven
Nabij zorginstellingen
Natuurgebieden
Op doorgaande wegen (bijvoorbeeld de heerbaan in Heel)
Op parkeerplaatsen buiten de dorpskernen
Parkeerplaatsen
Prkeerplaats
Rondom senioren woningen
Scholen en verzorgingshuizen
Speeltuin omgevingen
Speeltuinen
St. Anna
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stanna
Terrein instellingen/ scholen
Visvijver
Waar ouderen wonen
Wessem
Wessem haven
Ziekenhuizen
Zorginstellingen
Zorgpatios
....
Beegden
Bejaardenhuizen
Bejaardentehuis
Bij de bossen
Bosgebied
Bv. bij sportaccomodaties
De gehele kant van Heel,aan de westkant van de Heerbaan
De volledige bebouwde kom van de kern
Dierentuintjes
In de gehele gemeente
Ouderen woningen
Rondom gem. monumenten
St. Jozef
Uitlaatgebieden in het dorp
Winkelcentrum
Winkelstraten

Ik heb geen suggesties (28%)
Weet niet (13%)
Toelichting
•
•

De eerste twee opties vooral overdag, zodat mensen hun hond kunnen uitlaten zonder
vuurwerk in de buurt.
Ik wil een algemeen vuurwerkverbod. Overal.
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7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones
onder de aandacht te brengen?
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de manier is die uw meeste voorkeur heeft.
Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2,1

2,3
3,2

3,3
3,7

3,8
Via internet
en sociale
media

(n=127)

Via lokale
radio

Via borden bij
Via
Via
Via een artikel
de
plattegronden raamposters in de (lokale)
betreffende op posters die
krant
zones
in de stad
worden
opgehangen
3

3,9
Andere
manier

2

1

Aan de hand van vraag "7.2 Wat is volgens u de beste manier om vuurwerkvrije zones onder de
aandacht te brengen?" zijn de volgende top drie naar voren gekomen:
1. Via internet en sociale media (2,1);
2. Via borden bij de betreffende zones (2,3);
3. Via een artikel in de (lokale) krant (3,2).

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•

Deur aan deur
Folders in de brievenbus bij iedereen
Gemeentelijke nieuwsbladen
H.a.h. flyer (herhaald)
Losse Folder huis aan huis
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Centrale vuurwerkshow
In een aantal gemeenten wordt een vuurwerkshow op een centrale plaats georganiseerd.

8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow
georganiseerd zou moeten worden?

Ja

(n=255)

53%

Nee

34%

Weet niet

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Vindt u dat er in de gemeente een centrale vuurwerkshow georganiseerd zou moeten
worden?" antwoordt 53% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is maar op een plaats vuurwerk. Minder rotzooi. Vooral dieren hebben minder last.
En groot vuurwerk verbroedert de inwoners
Eventueel een voor kinderen in de vroege avond en een om 00.00 uur.
Geef iedere chinees / cafetaria ( ook vaak chinees) de authorisatie om vuurwerk af te
steken! Dit vuurwerk is al een show op zich...
Daar kan toch niemand tegenop qua hoeveelheid en schoonheid
Het is een alternatief voor mensen die er van houden.
Ik vind een centrale vuurwerkshow prima. Maar dan verder ook geen vuurwerk.
In heel is dat al een beetje bij de chinees. Zorgt voor genot, samenkomen en plezier
Maar dan niet 1 plek in maasgouw, maar 1 plek in elk dorp
Maar zonder verbod. Mensen met kleine kinderen gaan niet meer de deur uit en zullen
dus de hele show missen.
Mag, maar vind dat de inwoners zelf moeten kunnen kiezen om zelf ook vuurwerk af te
steken. Denk dat er meerdere mensen komen kijken naar de show en daardoor
mensen zelf minder af gaan steken.
Om 24.00 uur , door een organisatie die er verstand van heeft. En er geen slachtoffers
zijn en geen schade is!
Per dorp, zodat wel iedereen die wil mee kan genieten
Samenhorigheid en veiligheid staan dan voorop
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•

•
•

•
•

Nee

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Snap best dat het een feest moet zijn. Echter het wordt zoals het nu gaat steeds meer
"OORLOG" en de kosten reizen de pan uit evenals het belagen van hulpverleners.
Mensen kunnen zichzelf niet meer in de hand houden. Handhaven zal in het begin
moeilijk gaan. Maar oor een algeheel verbod kan het bezit óók aangepakt worden.
Mits er flinke boetes op komen te staan. Evenals het belagen van hulpverleners.
Wanneer mensen elkaar hier gaan ontmoeten, ontstaat verbinding.
Wat fantastisch zou zijn: Bij ons in Maasbracht / Wessem, vanaf de Maas op een
ponton een show, met aan de haven bv verkoop van zoiets als koek en sopie wat heel
gezellig kan zijn. Zo kan je iedereen gelijk een fijn nieuwjaar toewensen. Ik weet dat er
een prijskaartje aan hangt, maar in Maasbracht betaald men het hoogste bedrag aan
gemeentelijke belastingen... dus kan dit evenement best wel uit die pot betaald
worden. Het scheelt ook weer dat er dan geen kosten zijn om de rommel op 2 januari
in alle straten op te ruimen. Dussss... Lijkt mij de beste oplossing voor wat de laatste
jaren echt een probleem is geworden.
Wel in elke kern
Wel per kern zodat mensen te voet ernaartoe kunnen gaan en dan ook kunnen toasten
met dorpsgenoten
Dat kan alleen als er in elk dorp iets gedaan wordt. Niet iedereen is mobiel genoeg om
naar een ander dorp te gaan om te kijken en mensen zullen eerder met een glaasje op
achter het stuur gaan zitten om te gaan kijken
Dit is geen taak voor de gemeente
Dit kost de gemeente extra veel geld. Terwijl er weinig publiek zal komen. Iedereen
viert oud en nieuw met familie/vrienden thuis of in een gelegenheid
Geen vuurwerkshow per gemeente, misschien wel een show per dorpskern. Ik zie het
niet zitten om bijvoorbeeld een (roulerende) vuurwerkshow te hebben waarbij we
eerst naar bv Ohe en Laak moeten rijden vanuit Wessem.
Gemeente Maasgouw is een samengestelde gemeente, dit betekent dat er erg veel
dorpen zijn samengevoegd die één gemeente vormen. Wanneer er maar in 1 dorp van
al deze dorpen vuurwerk is zou dat betekenen dat veel inwoners van de gemeente
helemaal geen vuurwerk zien met nieuwjaar. Dit zou tevens risico’s met zich mee
kunnen brengen dat mensen toch in een auto stappen om vuurwerk te gaan kijken,
waardoor er met alcohol (dat veel genuttigd wordt op zo’n avond) gevaarlijke situaties
zouden kunnen ontstaan. In plaats van per gemeente te kijken, zou de gemeente per
dorp kunnen kijken. Zo kan toch iedere inwoner op loopafstand van mooi en veilig
vuurwerk genieten.
Kost teveel geld en mensen willen het liever thuis vieren .. en niet nog eens naar een
dorp rijden van de gemeente waar dan de show georganiseerd wordt ..
Met het geen wat dit kost kunnen ook andere dingen gedaan worden
Mits dit in alle dorpen apart wordt gedaan
Niet realistisch om in iedere gemeente dit te realiseren. Daarnaast vrijheid om dicht bij
huis te vieren
Onze gemeente omvat te veel dorpen waardoor de afstanden naar een centrale show
te groot worden
Waar moet je dat doen in een gemeente met negen kernen?
Waarom en voor wie ?
Wanneer iets verboden wordt, moet er ook gehandhaafd worden. Handhaven blijkt dit
jaar al lastig, nergens politie oid gezien. Het lijkt mij dan ook niet verstandig om het te
verbieden. Die paar mensen die verpesten het weer voor de hele bevolking.
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Weet
niet

•
•

•
•

De gemeente is te groot voor één centrale show. Dan zou je er een per kern moeten
houden.
Dit zou je dan per dorp moeten organiseren. Want ik zie mezelf niet om half 12 de
kinderen wakker maken, aankleden,in de auto zetten om dan vervolgens vanuit Thorn
naar b.v Maasbracht te rijden zodat ze van het vuurwerk kunnen genieten.. dan sla je
de plank mis. Daarnaast zullen er dan veel mensen met drank op deelnemen aan het
verkeer..
Het mag van mij wel, maar het MOET niet; indien dat wordt gedaan, dan wel ruim
vuurwerkvrije zones instellen
In ieder geval iets centraal per dorpskern geregeld
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Tot slot
9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om
vuurwerk?
Zelf vuurwerk afsteken, gewoon in je eigen straat

(n=252)

24%

Het instellen van een of meerdere vuurwerkvrije
zones
Speciale vuurwerkzones binnen de gemeente waar
je wel mag afsteken, verder niet
Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern
waar ik woon

3%
6%
46%

Helemaal geen vuurwerk

17%

Anders

3%

Weet niet

1%
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60%

80%

100%

Op vraag "9 Wat is volgens u een ideale jaarwisseling, als het gaat om vuurwerk?" antwoordt 46%
van de respondenten: "Eén grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern waar ik woon".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centraal aan de overkant van de haven.kan Maasbracht en Wessem van profiteren
Combinatie van 3 en 4
Een gote vuurwerkshow, maar niet in dorpskern maar er buiten...
Enkel licht siervuurwerk met opruimverplichting. Verder Streng handhaven op zwaar
knalvuurwerk en bijbehordende vernielingen
Enkel siervuurwerk
Korte vuurwerk tijd zonder knallers
Lichtshow
Persoonlijk geen problemen mee hoe het nu gaat

Toelichting
Zelf vuurwerk
afsteken, gewoon
in je eigen straat
Eén grote centrale
vuurwerkshow in
de dorpskern
waar ik woon
Helemaal geen
vuurwerk

•
•

Alleen siervuurwerk geen knal vuurwerk
In combinatie met een vuurwerkshow

•

Met een georganiseerd feest!

•

Een totaal verbod op vuurwerk en handhaving hiervan zou vele kosten
besparen, leed (dierenleed) voorkomen en vele burgers een prettige
jaarwisseling bezorgen! Dus een algemeen verbod op vuurwerk!

Weet niet

•

Als er maar geen enorme overlast meer is, vind ik het allemaal prima!

27

2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipMaasgouw
Vuurwerk in onze gemeente
Centrale vuurwerkshow
Tot slot
15 januari 2020 tot 25 januari 2020
15
286
5,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
27 januari 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±5,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•

De vragen zijn opgesteld door onderzoeksbureau Toponderzoek.
Op 14-01-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 22-01-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
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Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

Leeswijzer ranking grafiek
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)
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2
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50%
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30%
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Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipMaasgouw
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Maasgouw vergroten.
Via het panel TipMaasgouw kunnen alle inwoners in de gemeente Maasgouw hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op tipmaasgouw.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipMaasgouw is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipMaasgouw maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Maasgouw en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Gasloos Nederland, ‘Religie’ en
‘Gemeenteraadsverkiezingen’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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