VUURWERKPEILING 2019
Een kleine meerderheid is tegenstander van consumentenvuurwerk

23%
voor

Bent u voor of tegen het afsteken van
vuurwerk door consumenten tijdens
Oud & Nieuw?

Voorstander, omdat...
90%

traditie

74%

het is leuk om
naar te kijken

62%

het is gezellig

12%

anders
geeft een
kick

9%

20%
neutraal

Tegenstander, omdat...
57%
tegen

geeft
overlast
slecht voor
het mileu

86%
82%
3 op de 10
huishoudens
steken zelf
vuurwerk af

80%

gevaarlijk

40%

zonde geld

20%

anders

Veel Houtenaren ervaren (enige) overlast van vuurwerk
Overlast van vuurwerk tijdens Oud & Nieuw viering
28%
(heel) veel
overlast

52% enige
overlast

Overlast van vuurwerk buiten afsteektijden
54% enige
overlast

13% geen
overlast

20% geen
overlast
Overlast tijdens Oud & Nieuw
74%

In totaal ervaart:
39% (heel) veel overlast,
11% ervaart geen overlast

32%
(heel) veel
overlast

Overlast buiten Oud & Nieuw

harde knallen

81%
44%

67%

rommel op straat

36%

bange huisdieren

27%

19%

vandalisme

17%

12%
19%

zelf bang

9%

anders

12%

Twijfel aan effectiviteit van 'vrijwillige' vuurwerkvrije zones
46% (heel)
goed

23% neutraal /
geen mening

Wat vindt u van
de ‘vrijwillige’
vuurwerkvrije
zones?

31% (heel)
slecht

11% ja

Denkt u dat dit een
oplossing kan zijn voor
vuurwerkoverlast in
Houten?

31% misschien
/ weet niet

46% ja
(mischien)

46% nee

7% weet
niet

Zou u zelf een ‘vrijwillige’
vuurwerkvrije zone willen in uw
straat?

58% nee

Centrale vuurwerkshow wordt gewaardeerd, maar zal overlast slechts deels verminderen
71% (helemaal) mee eens

15% weet niet

Het zou een goede zaak
zijn als er in Houten op
een centrale plaats bij
de jaarwisseling een
professionele
vuurwerkshow wordt
georganiseerd.

51% ja, zeker

27% ja, misschien

21% nee

14% (zeer)
mee oneens

*Als er in Houten op een centrale
plaats bij de jaarwisseling een
professionele vuurwerkshow wordt
georganiseerd, zou u dan zelf nog
vuurwerk afsteken?
* basis = steekt zelf vuurwerk af

Meerderheid is voor verbod van gevaarlijk vuurwerk: knalvuurwerk en vuurpijlen
Er moeten hogere boetes komen voor
het afsteken van illegaal vuurwerk
86% (helemaal)
mee eens

62% (helemaal)
mee eens

13%
neutraal

Het zelf afsteken van minder
gevaarlijk / riskant siervuurwerk
moet toegestaan blijven.
46% (helemaal)
mee eens

9%
neutraal

5% (helemaal)
mee oneens

25% (helemaal)
mee oneens

Het afsteken van knalvuurwerk en
vuurpijlen door particulieren moet
worden verboden.

32% (helemaal)
mee oneens

Bron: burgerpanel gemeente Houten, juli 2019. Steekproef: 851 inwoners (18+)

21%
neutraal

