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Achtergrond
Aanleiding onderzoek
De gemeente Houten vindt het belangrijk dat de jaarwisseling prettig en veilig verloopt voor haar
inwoners. Zij wil daarom graag weten hoe inwoners het afsteken van vuurwerk door consumenten
ervaren. In welke mate hebben zij overlast van vuurwerk en hoe staan zij tegenover vuurwerkvrije
zones en andere maatregelen? Om hier inzicht in te krijgen heeft de gemeente Houten een onderzoek
gehouden onder haar inwoners.

Opzet onderzoek
Voor het onderzoek zijn alle 1.354 leden van het Burgerpanel uitgenodigd om deel te nemen aan een
online enquête. In de periode van 13 juni tot en met 1 juli 2019 hebben in totaal 851 panelleden
deelgenomen aan het onderzoek. Dit betekent een respons van 63%.
De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, wijk en geslacht, zodat deze representatief zijn voor de gehele
Houtense bevolking van 18 jaar en ouder. Jongeren (18-) zijn niet meegenomen in dit onderzoek. In de
bijlage is een respondentenprofiel opgenomen.
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Samenvatting
Een kleine meerderheid is tegenstander van consumentenvuurwerk
De meningen over het afsteken van vuurwerk door consumenten in Houten zijn verdeeld. Een kwart
(23%) van de inwoners vindt dat inwoners vuurwerk moeten kunnen afsteken in hun gemeente. Zij
vinden het leuk en gezellig en voor hen hoort dit bij de tradities van Oud en Nieuw. Drie op de tien
Houtenaren (30%) geven aan dat gewoonlijk iemand binnen hun huishouden vuurwerk afsteekt met
Oud en Nieuw. Vaak zijn dit de kinderen binnen het gezin (20%). 13% doet dat zelf (meestal mannen).
Een kleine meerderheid (57%) van de inwoners is echter tegen het afsteken van vuurwerk door
consumenten. Zij vinden dat vuurwerk veel overlast geeft, gevaarlijk is en slecht is voor het milieu.
Enkele inwoners noemen spontaan dat zij er last van krijgen aan de luchtwegen. Tegenstanders van
vuurwerk steken zelf meestal geen vuurwerk af, soms zijn er wel kinderen binnen het gezin die dit
doen.
Veel Houtenaren ervaren (enige) overlast van vuurwerk
Vier op de vijf inwoners (82%) hebben de afgelopen jaarwisseling in Houten gevierd. De meerderheid
van hen (80%) heeft tijdens de viering van Oud en Nieuw (tussen 18.00 en 2.00 uur) in meer of mindere
mate overlast ervaren van vuurwerk. In de meeste gevallen is de overlast beperkt, maar ruim een
kwart (28%) ervaart (heel) veel overlast. De overlast bestaat voornamelijk uit harde geluidsknallen
(74%) en rommel op straat (67%). In mindere mate speelt mee dat huisdieren bang of wild worden
(36%) en dat het vuurwerk soms gepaard gaat met vandalisme (19%). Eén op de acht inwoners die
(heel) veel overlast ervaren is bang voor vuurwerk (12%). Inwoners die veel overlast ervaren, hebben
met alle vormen van overlast vaker te maken, maar vooral de overlast voor hun huisdieren benoemen
zij relatief vaker (50%) dan mensen die enige overlast ervaren (23%).
Ook buiten de Oud- en Nieuw periode (met name in de aanloop naar oudjaarsdag) hebben negen op
de tien inwoners (86%) overlast van vuurwerk. Eén op de drie (32%) heeft te maken gehad met (heel)
veel overlast. Buiten de afsteektijden bestaat de overlast voornamelijk uit harde knallen (81%).
Daarnaast heeft ruim vier op de tien (44%) inwoners ook last van rommel op straat. Een kleiner deel
van de inwoners heeft buiten de afsteektijden last van angstige huisdieren (27%) of vandalisme (17%).
In totaal ervaren vier op de tien (39%) inwoners (heel) veel overlast van vuurwerk, tijdens of rond de
jaarwisseling. Eén op de tien (11%) ervaart op geen enkel moment overlast. Logischerwijze is er een
duidelijk verband tussen de houding ten opzichte van het afsteken van vuurwerk en de mate van
overlast. Voorstanders van vuurwerk ervaren veel minder overlast dan tegenstanders. Slechts 2% van
de voorstanders ervaart (heel) veel overlast tijdens de jaarwisseling, versus 46% van de tegenstanders.
Buiten de afsteektijden hebben ook voorstanders vaker te maken met (heel) veel overlast, maar het
verschil blijft groot (11% versus 44%).
Twijfel aan effectiviteit van vrijwillige vuurwerkvrije zones
Veel inwoners (91%) vinden het een goede zaak dat er verplichte vuurwerkvrije zones in Houten zijn
waar tijdens Oud en Nieuw een vuurwerkverbod geldt. Een aanvullende maatregel om (een deel van)
de overlast van vuurwerk te beperken betreft het aanwijzen van vrijwillige vuurwerkvrije zones. In
vrijwillige zones geldt geen verbod, maar er wordt wel met borden en/of posters aangegeven dat
vuurwerk afsteken niet gewenst is. Bijna de helft van de inwoners (46%) vindt dit een goed idee, één op
de drie (31%) ziet er geen heil in.
Hoewel veel inwoners positief staan tegenover de vrijwillige vuurwerkvrije zones, denkt slechts één op
de tien (11%) dat vrijwillige vuurwerkvrije zones een oplossing kunnen zijn voor vuurwerkoverlast in
Houten. Zij denken dat deze aanpak inwoners de kans geeft om zelf tot een goede oplossing te komen.
Zij verwachten dat buurtbewoners hier een redelijk gesprek over kunnen voeren.
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Drie op de tien inwoners (31%) twijfelen echter of de vrijwillige vuurwerkvrije zones gaan werken en een
kleine meerderheid (58%) verwacht dat dit geen oplossing biedt voor de overlast. Zij denken dat vooren tegenstanders van vuurwerk te ver van elkaar staan om tot consensus te komen. Hierdoor zou men
de goede burenrelatie op het spel kunnen zetten. Het is daarnaast lastig te handhaven vanwege het
vrijblijvende karakter. Het lijkt hen moeilijk om de ‘overtreders’ aan te spreken en zij vragen zich af hoe
deze zullen reageren (met alcohol op). Zij verwachten dat veel (jonge) inwoners zich weinig van de
zones zullen aantrekken. Het kan ook juist leiden tot (te) fanatieke burgerhandhavers. Sommige
inwoners vinden dat het probleem van de gemeente nu bij de inwoners wordt neergelegd.
Per saldo is het aandeel inwoners dat zelf (misschien) een vrijwillige vuurwerkvrije zone zou willen in de
eigen straat net zo groot als het aandeel dat hier geen interesse in heeft (beide 46%). Opvallend is dat
ook van de inwoners die interesse hebben in een dergelijke zone een groot deel (46%) denkt dat het de
overlast niet gaat oplossen. Mogelijk zien zij het echter als een goede eerste stap naar een verder
verbod op vuurwerk. Een enkele inwoner heeft dit ook spontaan zo benoemd.
Meerderheid is voor verbod van gevaarlijk vuurwerk: knalvuurwerk en vuurpijlen
In het onderzoek zijn nog een aantal andere mogelijke maatregelen voorgelegd om de overlast van
vuurwerk te beperken. Een mogelijke maatregel is om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Dit type
vuurwerk zorgt voor de meeste overlast en het meeste letsel. Een meerderheid van de inwoners (62%)
is voor een verbod van het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen. Tegelijkertijd vinden drie op de tien
inwoners dat ook minder gevaarlijk siervuurwerk moet worden afgeschaft (32%). Een kwart van de
inwoners (25%), voornamelijk voorstanders van vuurwerk, vindt echter dat knalvuurwerk en vuurpijlen
toegestaan moeten blijven. Een nog groter deel van de inwoners (46%) vindt dat het afsteken van
minder gevaarlijk siervuurwerk toegestaan moet blijven.
Centrale vuurwerkshow wordt gewaardeerd, maar zal overlast slechts ten dele verminderen
Een andere mogelijke maatregel is het organiseren van een professionele vuurwerkshow op een
centrale plaats in Houten tijdens de jaarwisseling. Zeven op de tien inwoners (71%) staan hier positief
tegenover. Eén op de zeven (14%), voornamelijk voorstanders van consumentenvuurwerk, is hier
tegen. Een dergelijke show zal er voor een deel toe leiden dat inwoners zelf minder vuurwerk afsteken.
Van de inwoners die zelf gewoonlijk vuurwerk afsteken met Oud & Nieuw geeft de helft (51%) echter
aan dat zij in dat geval nog steeds zelf vuurwerk zouden afsteken. Een kwart (27%) zou dit dan
heroverwegen. Slechts één op de vijf (21%) steekt dan zelf geen vuurwerk meer af.
Inwoners zien meer in strengere handhaving door de gemeente: een meerderheid van de inwoners
vindt het een goede zaak als de gemeente op bepaalde plaatsen vuurwerk verbiedt (91% staat positief
tegenover verplichte vuurwerkvrije zones). Ook vindt een ruime meerderheid (86%) dat er hogere
boetes moeten komen voor het afsteken van illegaal vuurwerk. Voor beide maatregelen geldt dat ook
een meerderheid van de inwoners die voorstander is van vuurwerk het hier mee eens is.
Overige suggesties
Aan het einde van de vragenlijst was ruimte voor inwoners om aanvullende opmerkingen te maken.
Hier hebben verschillende inwoners aangegeven dat de overlast volgens hen vooral buiten de
toegestane tijden plaatsvindt. Mogelijke oplossingen die inwoners zien, zijn meer blauw op straat en de
verkoopdatum van vuurwerk (nog verder) inkorten. Een aantal inwoners vindt dat de regering een
grotere rol moet spelen. Als alternatief voor de vrijwillige zones, noemt een enkeling juist zones waar
wél afgestoken mag worden in combinatie met een verbod. Tenslotte hebben sommigen een
genuanceerder beeld: de kosten mogen dan wel hoog zijn, maar het levert ook plezier op. Zij vinden
verbieden te betuttelend.
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Jongere inwoners staan positiever tegenover consumentenvuurwerk dan oudere inwoners
De beleving van vuurwerk verschilt niet wezenlijk tussen leeftijdsgroepen, maar er zijn wel wat relatieve
verschillen zichtbaar tussen jongere en oudere inwoners. Inwoners van 44 jaar en jonger zijn vaker
voorstander van het afsteken van vuurwerk door consumenten, al is nog steeds de helft van hen
tegenstander. Deze leeftijdsgroep heeft zelf minder vaak overlast van vuurwerk en ervaart het vaker als
een gezellig samenzijn met anderen. Binnen gezinnen met thuiswonende kinderen wordt vaker
vuurwerk afgestoken, waar inwoners van 55 jaar of ouder dit duidelijk minder vaak doen. Inwoners van
44 jaar en jonger hebben daardoor wat minder interesse in een professionele vuurwerkshow op een
centrale plaats.
Oudere inwoners (65+) staan het meest positief tegenover de vrijwillige vuurwerkvrije zones en denken
vaker dan jongere inwoners dat dit een bijdrage kan leveren aan minder vuurwerkoverlast in Houten.
De helft van hen staat hier positief tegenover. Zij zouden dit zelf ook eerder overwegen in hun straat. Zij
durven nu vaker dan jongere inwoners rond de jaarwisseling niet goed de straat op door het vuurwerk
dat wordt afgestoken.
Vrouwen ervaren meer overlast van vuurwerk dan mannen
Vrouwen ervaren wat meer overlast van vuurwerk dan mannen. Zij zijn vaker zelf bang voor vuurwerk
en bijna de helft van hen durft rond oudjaar niet goed de straat op vanwege het vuurwerk dat wordt
afgestoken. Zij ervaren ook vaker overlast voor hun huisdieren. Vrouwen zijn daardoor vaker dan
mannen tegenstander van het afsteken van vuurwerk door consumenten (62%), al is ook de helft (52%)
van de mannen hier tegen. Vrouwen denken niet anders dan mannen over vrijwillige vuurwerkvrije
zones, maar zijn wel iets vaker voorstander van verplichte vuurwerkvrije zones.
Noordoost kent de meeste overlast, Zuidwest steekt zelf het meeste vuurwerk af
De beleving van vuurwerk verschilt op een aantal punten iets tussen de wijken, hetgeen deels
samenhangt met het verschillende profiel van de wijken.
In Zuidwest wonen de meeste gezinnen met kinderen en hier wordt dan ook relatief vaak vuurwerk
afgestoken. Inwoners van deze wijk willen relatief vaak dat het afsteken van minder gevaarlijk
siervuurwerk mogelijk blijft.
Inwoners van Noordoost ervaren wat meer overlast dan gemiddeld. Zij zijn wat minder positief over de
vrijwillige vuurwerkvrije zones en hebben er minder vertrouwen in dat dit een oplossing biedt voor
vuurwerkoverlast in Houten.
Inwoners van het Buitengebied ervaren minder overlast van vuurwerk en zij denken positiever over
vrijwillige vuurwerkvrije zones.
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Conclusies
Een substantieel deel van de inwoners heeft (heel) veel overlast van vuurwerk. Ruim de helft is tegen
het afsteken van vuurwerk door consumenten tijdens Oud & Nieuw.
Er is wel veel draagvlak voor strengere regels en handhaving door de gemeente: zowel voor- als
tegenstanders van vuurwerk vinden dat de gemeente strenger moet toezien en vinden het een goede
zaak dat er verplichte vuurwerkvrije zones zijn.
Inwoners twijfelen aan de effectiviteit van vrijwillige vuurwerkvrije zones: deze zijn lastig te handhaven
en het kan moeilijk zijn hier overeenstemming over te bereiken binnen een straat tussen zowel voor- als
tegenstanders. Tegenstanders van vuurwerk lijken het wel te zien als een eerste stap richting een
verder verbod op vuurwerk en staan er daarom wel positief tegenover. In wijken of straten waar
inwoners goed contact met elkaar hebben en meer op één lijn zitten, zouden deze zones goed kunnen
werken.
Veel inwoners zouden een centrale vuurwerkshow wel waarderen, maar dit gaat de overlast
waarschijnlijk maar ten dele verhelpen. Veel inwoners die vuurwerk afsteken, gaan dit hierdoor niet
laten. Bovendien doet veel overlast zich voor voorafgaand aan de Oud en Nieuw viering.
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Bijlage 1 – Respondentenprofiel
De resultaten voor het burgerpanel zijn met weegfactoren gecorrigeerd. Hiermee wordt er rekening
gehouden met de werkelijke verhouding naar geslacht, leeftijdscategorie en wijk binnen de totale
Houtense bevolking. Onderstaande tabel geeft een overzicht van zowel de ongewogen als gewogen
verhoudingen.

Profiel respondenten
(n=851)

Ongewogen
percentage

Gewogen
percentage

Geslacht

Man
Vrouw
Totaal

53%
47%
100%

51%
49%
100%

Leeftijd

18 t/m 44 jaar
45 t/m 54 jaar
55 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder
Totaal

24%
25%
30%
21%
100%

42%
22%
19%
16%
100%

Wijk

Buitengebied
Noord-Oost
Noord-West
Zuid-Oost
Zuid-West
Totaal

5%
22%
37%
15%
21%
100%

8%
22%
29%
19%
22%
100%
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Bijlage 2 – Processtatistieken
Voor het onderzoek zijn alle 1.354 leden van het Burgerpanel uitgenodigd om deel te nemen aan een
online enquête. In de periode van 13 juni tot en met 1 juli 2019 hebben in totaal 851 panelleden
deelgenomen aan het onderzoek. Dit betekent een respons van 63%.
De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, wijk en geslacht, zodat deze representatief zijn voor de gehele
Houtense bevolking. De resultaten worden gerapporteerd op totaalniveau. Daarnaast is gekeken naar
verschillen tussen groepen bewoners op basis van leeftijd, wijk en geslacht.

Burgerpanel
Uitnodigingen verstuurd

1.354

Enquêtes voltooid

851 (63%)

Gemiddelde invultijd

6 min.

Betrouwbaarheidsinterval

95%

Maximale foutmarge
.

3,3%
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Bijlage 3 – Vragenlijst
Vuurwerk
De gemeente Houten streeft naar een prettige en veilige jaarwisseling voor haar inwoners. In dit
onderzoek vragen wij uw mening over de afgelopen jaarwisseling 2018-2019, vuurwerkvrije zones en
andere veiligheidsmaatregelen. Op basis van de antwoorden van de leden van het Burgerpanel kan de
gemeente haar beleid verder aanscherpen en ontwikkelen.
Vuurwerkoverlast
Sinds 2014 zijn de tijden waarop je vuurwerk mag afsteken landelijk aangepast om vuurwerkoverlast te
beperken. Op oudjaarsdag mag er vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur vuurwerk worden afgestoken.

1. Bent u tijdens de afgelopen viering van Oud en Nieuw (tussen 18.00 uur en 02.00 uur) in Houten
geweest?
 Ja
 Nee --> Ga naar vraag 4
 Gedeeltelijk
2. In welke mate heeft u tijdens de afgelopen viering van Oud en Nieuw (tussen 18.00 en 02.00 uur) in
Houten overlast gehad van vuurwerk?
❑ Heel veel overlast
❑ Veel overlast
❑ Niet veel/niet weinig
❑ Weinig overlast
❑ Helemaal geen overlast
-> Ga naar vraag 4
❑ Weet niet/niet van toepassing -> Ga naar vraag 4
3. Welke overlast heeft u ervaren? (Meerdere antwoorden mogelijk)
❑ Harde knallen
❑ Huisdieren worden bang of wild
❑ Rommel op straat
❑ Vandalisme/ vernielingen
❑ Ik ben bang voor vuurwerk
❑ Anders namelijk: ………
❑ Weet niet/ niet van toepassing
4. In welke mate heeft u buiten de Oud en Nieuw-periode (met name in de aanloop naar
oudjaarsdag), overlast gehad van vuurwerk?
❑ Heel veel overlast
❑ Veel overlast
❑ Niet veel/niet weinig
❑ Weinig overlast
❑ Helemaal geen overlast
-> Ga naar vraag 6
❑ Weet niet/ niet van toepassing
-> Ga naar vraag 6
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5. Welke overlast heeft u ervaren buiten de Oud en Nieuw-periode? (Meerdere antwoorden mogelijk)
❑ Harde knallen
❑ Huisdieren worden bang of wild
❑ Rommel op straat
❑ Vandalisme/ vernielingen
❑ Ik ben bang voor vuurwerk
❑ Anders namelijk: ………
❑ Weet niet/niet van toepassing

Consumentenvuurwerk
6. Bent u voor- of tegenstander van het afsteken van vuurwerk door consumenten tijdens Oud en
Nieuw in Houten?
 Voorstander ---> Ga naar vraag 7
 Tegenstander ----> Ga naar vraag 8
 Neutraal ----> Ga naar vraag 9
7. Waarom bent u voorstander van het afsteken van vuurwerk door consumenten?
antwoorden mogelijk)
 Het hoort erbij/traditie
 Het geeft een kick
 Het is gezellig met anderen
 Het is leuk om naar te kijken
 Anders, namelijk:…..
 Weet niet
8. Waarom bent u tegenstander van het afsteken van vuurwerk door consumenten?
antwoorden mogelijk)
 Het is gevaarlijk
 Het geeft overlast
 Het is slecht voor het milieu
 Zonde van het geld
 Anders, namelijk:….
 Weet niet

(Meerdere

(Meerdere

Vuurwerkvrije zones
In Houten zijn verplichte vuurwerkvrije zones ingesteld. Dat zijn gebieden waar tijdens Oud en Nieuw
geen vuurwerk mag worden afgestoken. In Houten zijn deze zones ingesteld bij o.a.
woonzorgcomplexen en de kinderboerderij. Deze zones zijn bedoeld om kwetsbare inwoners en dieren
te beschermen.
De gemeente Houten overweegt om een proef met ‘vrijwillige’ vuurwerkvrije zones te starten. In
vrijwillige zones geldt geen verbod, maar er wordt wel met borden aangegeven dat vuurwerk afsteken
niet gewenst is. De achterliggende gedachte is dat inwoners rekening houden met elkaar en dat zij
elkaar hier ook op aanspreken. Inwoners kunnen zelf na overleg met hun buren materialen voor een
vrijwillige vuurwerkvrije zone aanvragen bij de gemeente.
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9. Wat vindt u van deze ‘vrijwillige’ vuurwerkvrije zones?
❑ Heel goed
❑ Goed
❑ Niet goed/niet slecht
❑ Slecht
❑ Heel slecht
❑ Weet ik niet/geen mening

10. Denkt u dat dit een oplossing kan zijn voor vuurwerkoverlast in Houten?
 Ja
 Nee
 Misschien
 Weet niet/geen mening ---> ga naar vraag 12

11. Kunt u dit toelichten?

❑ Weet ik niet/ geen mening
12. Zou u zelf een ‘vrijwillige’ vuurwerkvrije zone willen in uw straat?
❑ Ja, zeker
❑ Ja, misschien
❑ Nee
❑ Weet niet/geen mening

Eigen gebruik en vuurwerkshow

13. Steekt u of één van uw gezinsleden gewoonlijk vuurwerk af tijdens Oud en Nieuw?
antwoorden mogelijk)
❑ Ja, ik zelf
❑ Ja, mijn partner
---> ga naar vraag 16
❑ Ja, (een van) mijn kinderen
---> ga naar vraag 16
❑ Nee
---> ga naar vraag 16
❑ Weet niet/geen mening
---> ga naar vraag 16

(Meerdere

14. Wat is voor u de reden om vuurwerk af te steken? (Meerdere antwoorden mogelijk)
 Het hoort erbij/traditie
 Het geeft een kick
 Het is gezellig met anderen
 Het is leuk om naar te kijken
 Anders, namelijk:
 Weet niet
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15. Als er in Houten tijdens de jaarwisseling op een centrale plaats een professionele vuurwerkshow
wordt georganiseerd, zou u dan zelf nog vuurwerk afsteken?
 Ja, zeker
 Ja, misschien
 Nee
 Weet niet/geen mening

Maatregelen en gedrag
16. Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende maatregelen of
opvattingen?
Helemaal Mee
Niet
Mee
Helemaal
mee
oneens
eens/
eens
mee
oneens
niet
eens
oneens
a. Er moeten hogere boetes komen
voor het afsteken van illegaal
vuurwerk.
b. Het is een goede zaak dat de
gemeente vuurwerk op bepaalde
plaatsen verbiedt (vuurwerkvrije
zones).
c.

Het afsteken van vuurwerk is een
mooie traditie die we in stand
moeten houden.

d. Het zou een goede zaak zijn als er
in Houten op een centrale plaats
bij de jaarwisseling een
professionele vuurwerkshow wordt
georganiseerd.
e. Het afsteken van knalvuurwerk en
vuurpijlen door particulieren moet
worden verboden.
f.

Het zelf afsteken van minder
gevaarlijk/riskant siervuurwerk
moet toegestaan blijven.

g. Ik durf op en rond oudjaar niet
goed de straat op vanwege het
vuurwerk dat op straat wordt
afgestoken.

17. Heeft u verder nog opmerkingen over vuurwerk in de gemeente Houten?

❑ Weet ik niet/ geen mening
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Weet
niet/
geen
mening

