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Samenvatting en conclusies 
Dit onderzoek beschrijft wat Almeerders van vuurwerk vinden, in hoeverre zij overlast ervaren van 

vuurwerk en hoe zij staan tegenover verschillende maatregelen om overlast van vuurwerk te 

beperken.  

Er werd in het najaar van 2019 een representatief kwantitatief onderzoek gehouden onder 4.670 

Almeerders van 16 tot 91 jaar. Hiertoe werden twee naar leeftijd gestratificeerde steekproeven 

getrokken, een van 3.311 personen uit het Basisregister Personen, en een van 1.359 personen uit 

het onderzoekspanel van Onderzoek & Statistiek. Zij kregen een schriftelijke en online enquête. 

Van hen beantwoordden 1.794 mensen de vragenlijst, een response van 38%. Daarmee kunnen 

representatieve uitspraken gedaan worden met een maximale betrouwbaarheidsmarge van 2 

procentpunten. 

Samenvatting 

Hoe staan Almeerders tegenover vuurwerk? 

Een ruime meerderheid (70%) van de Almeerders vindt vuurwerk leuk, maar slechts drie op de 

tien (27%) steekt ook zelf vuurwerk af. Als positieve kanten van vuurwerk wordt vuurwerk vooral 

‘mooi’ gevonden en horend bij de traditie van de jaarwisseling. Een ander en niet onbelangrijk 

facet die door 37% van de Almeerders wordt genoemd, is dat vuurwerk bij de jaarwisseling het 

contact tussen buurtbewoners zou bevorderen door samen naar te kijken en/of samen af te steken.  

Spanning en voorpret van vuurwerk spelen in veel geringere mate een rol. Een klein deel (16%) 

van de Almeerders vindt niets leuk aan vuurwerk. 

 

Dat vuurwerk ook negatieve kanten heeft, beamen niet alleen tegenstanders, maar ook 

voorstanders en (een deel van de) afstekers. Daarbij is opvallend dat risico/gevaar, milieuschade, 

vandalisme, maatschappelijke gevolgen en huisdierenleed vaker als negatieve kant worden genoemd 

dan geluidsoverlast. 

 

In hoeverre ervaren Almeerders overlast van vuurwerk? 

De meeste Almeerders (64%) ervaren weinig tot geen overlast van vuurwerk; ruim een derde 

ervaart tamelijk of heel veel overlast. Almeerders die (weinig tot veel) overlast ervaren, doen dit 

met name in de drie dagen voor de jaarwisseling, dus wanneer het vuurwerk mag worden verkocht. 

Andere overlastmomenten zijn de avonduren op 31 december, Nieuwjaarsdag na 02.00 uur en 

andere momenten in het jaar. Onder meer wordt hier het afsteken bij feesten, bruiloften en 

partycentra genoemd. Tijdens de jaarwisseling wordt de minste overlast ervaren.    

 

Vier op de tien Almeerders vinden dat de ‘heftigheid’ van vuurwerk(overlast) in Almere tijdens 

oude en nieuw de laatste jaren niet is veranderd. Op andere momenten dan tijdens oud en nieuw 

zijn er ongeveer even veel Almeerders die vinden dat de heftigheid is veranderd als die menen dat 

het niet is veranderd. Bewoners die menen dat de heftigheid van vuurwerk is veranderd, wijzen wat 

vaker op een toename dan afname, met name op andere momenten in het jaar. 

 

Hoe denken Almeerders over overlast beperkende maatregelen? 

Een meerderheid vindt de huidige regelgeving over verkopen en afsteken van vuurwerk goed. Dat 

vinden zowel afstekers als niet-afstekers. Bij het voorleggen van mogelijke lokale maatregelen 

geven negen op de tien bewoners aan voorstander te zijn van meer handhaving. Acht op de tien 

Almeerders zijn voorstander van strengere straffen of hogere boetes en van een verbod op zwaar 

knalvuurwerk.  

Anderzijds veronderstellen veel bewoners dat het effect van (meer) handhaving gering zal zijn, 

omdat de pakkans van overtreders klein zou zijn. Er wordt mede daarom ook getwijfeld aan het nut 

om als bewoner zelf iets te melden, bijvoorbeeld opslag of afsteken van illegaal vuurwerk. Er neigen 

ook niet veel bewoners toe om zelf op overtreders af te stappen. De meningen over het nut van 

handhaving van een vuurwerkverbod lopen erg uiteen: er zijn even veel mensen die denken dat een 
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verbod niet te handhaven is als bewoners die menen dat dit wel kan, en iets meer dan de helft 

denkt dat het melden van vuurwerkoverlast zinloos is omdat er toch niets mee wordt gedaan.  

Desgevraagd is de animo voor een verplicht vuurwerkverbod (56%) in de eigen straat of buurt 

groter dan voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone (47%). 

 

Ongeveer de helft van de Almeerders zegt voorstander te zijn van een publieksvuurwerkshow als 

compensatie van een eventueel in te stellen algeheel vuurwerkverbod. En de meeste voorstanders 

hebben de intentie om de show te bezoeken. Als locatie wordt veelal ‘op het Weerwater’ genoemd. 

 

Conclusies 
Dat vuurwerk een onderwerp is dat leeft onder Almeerders blijkt onder andere uit de goede 

respons op de enquête. Inwoners hebben een duidelijke mening over vuurwerk en delen die 

desgevraagd ook graag met de gemeente. De bevindingen geven aanleiding tot drie typen 

conclusies: 

1. de meningen over vuurwerk en vuurwerkoverlast lopen sterk uiteen;  

2. vooral leeftijd is sterk bepalend hoe men denkt over vuurwerk; 

3. de Almeerders doen een aantal aanbevelingen over te nemen maatregelen 

 

Meningen over vuurwerk en vuurwerkoverlast lopen sterk uiteen 

Grofweg kan gezegd worden dat de meeste Almeerders van vuurwerk houden, maar dat de 

meningen over het verbieden van het zelf afsteken van vuurwerk erg uiteenlopen, en bijna half-half 

verdeeld zijn. Dat blijkt uit de volgende gegevens: 

- Een ruime meerderheid vindt vuurwerk leuk en ervaart weinig of geen overlast;  

- De minderheid van wie vuurwerk niet hoeft en die veel overlast ervaart is echter ook niet 

gering: het gaat om ongeveer één op de drie Almeerders. Iets minder dan één op de drie 

Almeerders steekt zelf vuurwerk af; 

- Meer dan de helft van de Almeerders is vóór een uitbreiding van locaties waar een 

vuurwerkverbod geldt en vóór een algeheel vuurwerkverbod in combinatie met een centrale 

vuurwerkshow. Tezelfdertijd is bijna de helft van de Almeerders hier tégen. 

- Het draagvlak voor een algeheel vuurwerkverbod is gering: negen op de tien Almeerders 

zijn hier tegen. 

In beide ‘kampen’ bevinden zich zowel gematigde als zeer uitgesproken voor- of tegenstanders van 

vuurwerk.  

Wel blijkt dat een groot deel van de vuurwerkliefhebbers ook vindt dat excessen en illegaal 

knalvuurwerk aangepakt moet worden. Ook vuurwerkliefhebbers ervaren overlast, vooral op 

momenten dat er niet afgestoken mag worden, in het bijzonder in de drie laatste dagen van het 

jaar. Overlast wordt niet zo zeer ervaren tijdens oud en nieuw, al moet bedacht worden dat de 

echte tegenstanders van vuurwerk het afsteken tijdens de jaarwisseling wel degelijk ook als 

overlastgevend ervaren. 

 

Houding tegenover vuurwerk is sterk leeftijdsgebonden 

Uit dit onderzoek blijkt dat leeftijd een belangrijke rol speelt in hoe men zich verhoudt tot 

vuurwerk. Uiteraard is de leeftijd of generatie niet de enige verklarende factor die bepaalt hoe 

mensen zich verhouden tegenover vuurwerk.  

De jongere generatie, in het bijzonder tot en met 25 jaar is, het meest actief met vuurwerk bezig, 

ziet minder negatieve kanten, ervaart minder overlast en is minder voorstander van meer regels en 

beperkingen. Het is niet zo dat jongeren geen negatieve kanten zien van vuurwerk, maar wel 

duidelijk minder dan gemiddeld.  

Het zijn met name ouderen (van 65 jaar en ouder) die vuurwerk veelal maar niks vinden en die 

geen positieve kanten van vuurwerk zien. Deze groep is dan ook de grootste voorstander van meer 

regels en beperkende maatregelen.  
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Draagvlak voor overlast beperkende maatregelen 

Er is veel draagvlak voor meer en betere handhaving van regels. Tegelijkertijd is het vertrouwen in 

het effect van handhaving niet groot: acht op de tien Almeerders menen dat de pakkans van 

overtreders erg klein is en ongeveer de helft meent dat er niks gedaan wordt met hun melding van 

vuurwerkoverlast. 

 

Het sociale aspect (ontmoeting) van vuurwerk tijdens de jaarwisseling mag niet onderschat worden 

in de zin van ‘gezamenlijkheid’ en ontmoeting. Een algeheel vuurwerkverbod zou dit mogelijk 

kunnen doorkruisen. Wellicht zou de gemeente kunnen propageren om, als bewoners dan toch 

willen afsteken, dat vooral met anderen te doen en daarna ook samen de rotzooi op te ruimen. 

 

Voor vuurwerkvrije zones is zeker interesse: ongeveer de helft van de Almeerders voelt hier voor. 

Bewoners die hier iets voor zouden voelen zijn meer voorstander van een verplichting of verbod 

dan van vrijblijvende onderlinge afspraken.  

 

Er bestaat substantiële belangstelling voor een publieksvuurwerkshow op een centrale plek (het 

Weerwater) in Almere: ongeveer één derde van de Almeerders zegt zo’n show waarschijnlijk te 

gaan bezoeken. Het is echter niet onmogelijk dat dit als een ‘extra’ wordt gezien, en dat daarom de 

overlast niet zal indammen. Zeker aangezien vuurwerkoverlast vooral wordt ervaren op andere 

momenten dan tijdens de jaarwisseling. 

Het is vooralsnog ook koffiedikkijken wat een dergelijke maatregel zou betekenen voor het 

aankoop- en afsteekgedrag van vuurwerk. Lokale maatregelen –die per gemeente in aard en 

omvang kunnen verschillen– zou mogelijk ongewenst ‘shopgedrag’ in de hand kunnen werken. 

Want bezoekers die de show bezoeken én daarnaast (elders) ook vuurwerk kopen, zullen hun 

vuurwerk op een ander moment afsteken. En daar zitten bewoners die vuurwerkoverlast ervaren 

nou net niet op te wachten.   
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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding en vraagstelling 
In 2016 hield de Raad een eigen onderzoek naar het draagvlak onder Almeerders voor 

verschillende alternatieven van handhaving of beperking van het afsteken van vuurwerk rondom de 

jaarwisseling (Raad van Almere, 2016).
1
 Er is tijdens de jaarwisseling van 2018-2019op 

bescheiden schaal geëxperimenteerd met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Inmiddels is in Nederland 

de publieke opinie over het afsteken van vuurwerk veranderd (Klein Kranenburg en Kanne, 

2019).
2
 De Raad heeft dit jaar het college verzocht om te onderzoeken in hoeverre er draagvlak is 

voor verschillende vormen van beperking of regulering van het afsteken van vuurwerk bij de 

jaarwisseling. 

 

Het doel van het onderzoek dat voor u ligt is om tegemoetkomen aan deze vraag door middel van 

een representatief kwantitatief onderzoek dat antwoord geeft op de volgende onderzoeksvragen: 

1) Hoe gedragen Almeerders zichzelf met betrekking tot het afsteken van vuurwerk en de beperkingen 

daaromtrent? 

2) In hoeverre ervaren Almeerders overlast van vuurwerk? 

3) Hoe veel Almeerders zijn voor- of tegenstander van verschillende varianten van maatregelen om 

overlast van vuurwerk te beperken? 

4) Wat zijn de verschillen ten opzichte van 2016? 

5) In hoeverre zijn er verschillen tussen verschillende relevante doelgroepen? 

 

1.2 Methodologische verantwoording 
Het onderzoek werd gedaan door een schriftelijke en online enquête onder Almeerders van 16 jaar 

en ouder. 
 

Steekproefopbouw 

Er werden twee steekproeven getrokken, namelijk uit het Basisregister personen (BRP) en uit het 

onderzoekspanel van Onderzoek en Statistiek. Uit het BRP werden willekeurig 3.311 mensen 

getrokken, waarbij de volgende personen werden uitgesloten: –per adres werd één persoon 

benaderd; –kinderen van 15 jaar en jonger en personen van 91 jaar en ouder; –personen die in een 

instelling wonen; –mensen met geheim adres of personen die bij team Onderzoek & Statistiek 

hebben aangegeven dat ze niet mee willen doen aan onderzoeken. 

Het onderzoekspanel van team Onderzoek & Statistiek is een bestand van ruim 2.900 volwassen 

Almeerders die in eerdere onderzoeken of bij wervingsacties hebben gezegd dat ze benaderd mogen 

worden voor onderzoeken van de Gemeente Almere. De response onder dit panel is over het 

algemeen hoog. Uit het onderzoekspanel werd een steekproef getrokken van 1.359 personen. De 

bruto steekproef betrof daarmee in totaal 4.670 Almeerders van 16 tot 91 jaar. 

 

Het was belangrijk dat er voldoende jongeren zouden meedoen aan het onderzoek. Uit eerder 

onderzoek blijkt namelijk dat jongeren anders omgaan met vuurwerk dan ouderen. De response 

onder tieners en jonge volwassenen is over het algemeen lager dan onder senioren. Daarom werden 

de steekproeven gestratificeerd naar leeftijd: naar verhouding werden er meer jongeren benaderd 

dan senioren.  

 

Vragenlijst en uitnodiging 

Het onderzoek werd gehouden door een gestructureerde gesloten vragenlijst (een enquête) te 

versturen aan de steekproef van Almeerders van 16 tot en met 90 jaar. De vragenlijst vindt u in 

Bijlage 1. 

 

De vragenlijst werd eind augustus per post verzonden aan de steekproef uit het BRP. Bij de 

vragenlijst was een uitnodigingsbrief en een kaartje toegevoegd (Bijlage 2). Mensen die de enquête 

invulden konden kans maken op een cadeaubon ter waarde van €30,- . Op de uitnodigingsbrief 

                                                

1
 Raad van Almere (2016), Uitkomsten enquête vuurwerk Raad van Almere. 

2
 Klein Kranenburg, L., en P. Kanne (2019), Draagvlak voor afsteken vuurwerk. Analyse in opdracht van het 

Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Enschede: I&O Research. 
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stond ook een unieke code waarmee men de vragenlijst desgewenst online kon invullen. De 

panelleden kregen uitsluitend een mail met een unieke link naar de online vragenlijst.  

Drie weken later werd naar de steekproef uit het BRP een herinneringsbrief gestuurd met het 

verzoek om de vragenlijst alsnog in te vullen als men dat nog niet had gedaan. Aan de panelleden 

die nog niet geantwoord hadden werd een herinneringsmail gestuurd.  

Schriftelijke enquêtes werden handmatig ingevoerd. Begin oktober werd de vragenlijst gesloten.  

 

Response 

Van de 4.670 aangeschreven mensen beantwoordden 1.794 mensen de vragenlijst. Dat is een 

response van 38%. Iets meer dan de helft van de respondenten komt uit het onderzoekspanel, en 

de grote meerderheid van de respondenten vulden de onlineversie van de vragenlijst in (figuur 1.1). 

Figuur 1.1 Response, steekproefkader en methode 

Kader Bruto 
steekproef 

Response (n) Response (%) Online Schriftelijk 

BRP 3.311 884 27% 531 353 
Panel 1.359 910 67% 910 - 
Totaal 4.670 1.794 38% 1.441 353 

 

Representativiteit en weging 

Uit de non-response analyse blijkt dat een aantal bevolkingsgroepen de vragenlijst relatief meer 

beantwoordden en andere relatief minder. Hierdoor kunnen uitkomsten vertekend worden. 

Verschillende achtergrondkenmerken bleken namelijk van invloed te zijn op de mening en gedrag 

over vuurwerk: zo steken vrouwen bijvoorbeeld minder vuurwerk af dan mannen en ouderen 

minder dan jongeren. Om te zorgen dat de antwoorden een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling 

geven van wat de hele Almeerse bevolking denkt –en niet alleen degenen die de vragenlijst 

invulden–, is hiervoor gecorrigeerd met een weegfactor. 

De weegfactor varieerde van 0,7 (voor mannen en vrouwen van 55-64 jaar zonder thuiswonende 

kinderen) tot 1,9 (voor de enkele man van 75 jaar of ouder met thuiswonende kinderen).
3
 Over het 

algemeen deden vrouwen beter mee aan de vragenlijst dan mannen, waardoor mannen iets 

zwaarder zijn mee gewogen dan vrouwen. Het effect van de weegfactor is overigens beperkt: 

ongewogen zegt 25% van de respondenten de afgelopen jaarwisseling vuurwerk afgestoken te 

hebben, en gecorrigeerd met weegfactor is dat 27%. 

Betrouwbaarheid 

Door de hoge response zijn de uitkomsten betrouwbaar. Met deze response kunnen met 95% 

betrouwbaarheid uitspraken worden gedaan met een maximaal betrouwbaarheidsinterval van 2 

procentpunten. Dat betekent dat wanneer uit de enquête blijkt dat 50% van de respondenten het 

eens is met een stelling, dit percentage in werkelijkheid -met 95% kans- tussen de 48 en 52% zal 

liggen. Het betrouwbaarheidsinterval wordt kleiner (dus de betrouwbaarheid groter) naarmate 

respondenten het meer met elkaar eens zijn, dus wanneer percentages dichter bij 0 of 100 liggen. 

 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 komt de eerste onderzoeksvraag aan bod: welke houding en gedrag 

hebben Almeerders ten aanzien van vuurwerk. De tweede onderzoeksvraag: in hoeverre men 

overlast ervaart, is het onderwerp van hoofdstuk 3. Het draagvlak voor verschillende overlast 

beperkende maatregelen (de 3
e
 onderzoeksvraag) wordt besproken in hoofdstuk 4. De 

toelichtingen en opmerkingen die respondenten gaven over vuurwerk(overlast) komen aan bod in 

hoofdstuk 6. Verschillen tussen leeftijdsgroepen en mensen die zelf vuurwerk afsteken of niet (de 5
e
 

onderzoeksvraag) worden besproken waar relevant. Vergelijking met het onderzoek uit 2016 (de 4
e
 

onderzoeksvraag) bleek moeilijk vanwege de verschillen in de steekproefopbouw.  

                                                

3
 De totale gemiddelde weegfactor is 1. De weegfactor wordt berekend door de fractie (het percentage) van 

de doelgroep in de populatie te delen door de fractie van de doelgroep in de response. 
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2. Houding ten aanzien van vuurwerk 
 

2.1 Wat vinden Almeerders van vuurwerk? 
Zeven op de tien Almeerders vinden vuurwerk zelf leuk, maar slechts twee op de tien vinden het 

leuk om zelf vuurwerk af te steken (figuur 2.1).
4
 Tieners (16-18 jaar) en jonge volwassenen (19-

24 jaar) vinden het vaker dan gemiddeld leuk om zelf vuurwerk af te steken, senioren minder vaak 

dan gemiddeld. Er zijn meer mannen (28%) die het leuk vinden om vuurwerk af te steken dan 

vrouwen (15%). In Almere Haven zijn meer mensen dan in andere stadsdelen van wie vuurwerk 

niet hoeft: 37% van de bewoners van Almere Haven zegt ‘leuk voor anderen, maar voor mij hoeft 

het niet’, dan wel ‘niet leuk, voor mij hoeft het niet’, tegen 29% gemiddeld. 

Figuur 2.1 Attitude ten opzichte van vuurwerk, Almere, 2019 

 

 

2.2 Welke negatieve of minder leuke kanten heeft vuurwerk?  
Door zes op de tien Almeerders worden gevaar en risico’s door brand, ontploffingen of letsel 

genoemd als negatieve of minder leuke kant van vuurwerk (figuur 2.2). Huisdierenleed komt op 

een gedeelde tweede plek, samen met meer algemene maatschappelijke gevolgen, zoals 

milieuschade, afval en vandalisme. Opmerkelijk genoeg komt overlast van geluid/licht/geur pas op 

de vijfde plek als negatief aspect van vuurwerk. 

Figuur 2.2 Negatieve kanten van vuurwerk, meer antwoorden mogelijk, Almere, 2019 

 

                                                

4
 In 2016 is een vergelijkbare vraag gesteld aan een selecte niet representatieve groep van ruim 2.000 

Almeerders. Onder die verzameling mensen waren de meningen over vuurwerk ongeveer gelijk verdeeld als 

in het voorliggende onderzoek, alleen waren er in die groep meer mensen die zelf ook vuurwerk afstaken dan 

in het voorliggende onderzoek. 
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Als andere negatieve kanten zijn onder meer genoemd (citaten): 

• Luchtkwaliteit, Rook die Benauwdheid/Ademnood (vanwege astma, COPD)) 

• Het vroegtijdig Afsteken  

• Kinderen die niet buiten willen/kunnen/durven spelen, asociaal gedrag 

• De zware knallen (’s-avonds) 

• Voor mensen met ptss, oorlogservaringen (ouderen, vluchtelingen) 

• Brievenbussen moeten een maand dicht. 

• Conflicten met buren en overtreders 

• De troep (die de veroorzakers niet zelf opruimen) 

• Noodzaak/kosten om een vuurwerkvrije plek te zoeken 

• Gehoor- en oogschade 

• Gevaarlijk illegaal vuurwerk 

• Duurt te lang op O&N 

• Kinderleed (worden wakker, zijn angstig) 

• Onprofessioneel gebruik, niet verantwoordingsbesef. 

• Onveilig thuiskomen na afloop 

• Stress bij dieren, vogels etc. 

• Gebrek aan handhaving. 

• Eng om langs te lopen, fietsen etc. 

• Openbare geweldpleging! Openbare dronkenschap! 

Verder geeft een aantal bewoners aan siervuurwerk wél mooi te vinden. 

 

Wat men als negatief ervaart, hangt samen met leeftijd 

Sommige negatieve kanten van vuurwerk worden door verschillende leeftijdsgroepen anders 

beoordeeld, andere niet. Hoe ouder mensen zijn, hoe vaker zij geluidsoverlast noemen als negatief 

aspect. Geluidsoverlast speelt voor 24% van de tieners jonger dan 18 jaar voor 54% van de 75-

plussers. Hetzelfde geldt voor de overlast voor huisdieren, die meer door ouderen als negatief 

aspect wordt benoemd dan door jongeren. Negatieve maatschappelijke gevolgen spelen pas vanaf 

25 jaar en ouder. Geldverspilling is alleen bij oudere senioren (van 75 jaar en ouder) een belangrijk 

issue. Zaken die door alle leeftijdsgroepen in ongeveer gelijke mate genoemd worden zijn ‘risico en 

gevaar’ en milieuschade. 
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2.3 Welke leuke of positieve kanten heeft vuurwerk? 
Bijna driekwart van de Almeerders vindt vuurwerk mooi om te zien (figuur 2.3). Voor ruim zes op 

de tien Almeerders is de traditie van het vuurwerk afsteken een leuk aspect van vuurwerk. De 

sociale functie van vuurwerk komt op de derde plek, voor ruim een kwart van de Almeerders. Het 

‘bezig zijn’ met vuurwerk scoort veel lager. Dit is te verklaren doordat slechts een kwart ook zelf 

vuurwerk afsteekt. 

Figuur 2.3 Positieve kanten van vuurwerk, meer antwoorden mogelijk, Almere, 2019 

 

 

 

Als andere positieve kanten zijn onder meer genoemd:  

• brengt mensen bij elkaar, saamhorigheidsgevoel 

• goed voor de economie 

• groot siervuurwerk is mooi om naar te komen kijken 

• stuk vrijheid 

• vuurwerk geeft wat extra’s (zonder vuurwerk is het een gewone avond) 

• gezelligheid en sfeer 

• het geluid 

• professioneel vuurwerk is mooi om te zien 

• leuk voor kinderen 

 

Wat men leuk vindt aan vuurwerk, hangt samen met leeftijd 

Aan vuurwerk toegeschreven positieve kanten hangen ook nauw samen met leeftijd. Zo ziet 54% 

van de oudere senioren (75 jaar en ouder) niets positiefs aan vuurwerk, terwijl slechts 5% van de 

tieners (jonger dan 18 jaar) niets positiefs ziet. Verder blijkt onder de 44 jaar slechts een kleine 

groep (<10%) geen positieve kant te zien. Ook ‘traditie’ als positief aspect hangt sterk samen met 

leeftijd, maar wellicht anders dan verwacht: vooral voor jongeren is de traditie van vuurwerk een 

positief aspect en veel minder voor ouderen. Een grote meerderheid van 86% van tieners (jonger 

dan 18 jaar) vindt vuurwerk een mooie traditie, tegen 28% van de oudere senioren van 75 jaar en 

ouder. Voorpret en spanning hangt eveneens samen met leeftijd, en speelt vooral bij de jongere 

generatie. Dat geldt ook voor het contact met buurtbewoners  

 

Niet verrassend is dat mensen die zelf vuurwerk afsteken, veel meer positieve kanten aan vuurwerk 

zien dan mensen die zelf geen vuurwerk afsteken. Vooral het contact met buurtbewoners ervaren 

zij als leuk aan vuurwerk afsteken. 

  

15%

3%

11%

13%

27%

63%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Geen positieve kanten
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Mooi om te zien

Positieve kanten van vuurwerk (N=1758)         
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3. Ervaren van overlast 
3.1 De mate van ervaren overlast van vuurwerk 
De meeste Almeerders (64%) ervaren geen of weinig overlast van vuurwerk; bijna vier op de tien 

(37%) ervaren tamelijk of heel veel overlast (figuur 3.1).  

Figuur 3.1 De mate van ervaren overlast van vuurwerk, Almere, 2019 

 

 

Naarmate Almeerders ouder worden, ervaren ze vaker tamelijk veel overlast en minder vaak weinig 

of geen overlast. Echter, het ervaren van heel veel overlast blijkt niet leeftijdsgebonden. Alleen 

onder tieners zijn er nauwelijks mensen die heel veel overlast ondervinden en onder de oudste 

senioren iets meer dan gemiddeld. Hoewel er in Almere Haven meer mensen wonen van wie 

vuurwerk niet hoeft, ervaren bewoners van Almere Haven niet waarneembaar meer overlast van 

vuurwerk dan bewoners van de andere stadsdelen in Almere.  

 

  

21%

43%

26%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Geen vuurwerkoverlast
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Tamelijk veel overlast
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De mate van ervaren overlast van vuurwerk
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3.2 Momenten van overlast 
Almeerders die overlast van vuurwerk ervaren, doen dit vooral in de drie dagen dat vuurwerk mag 

worden verkocht (figuur 3.2). Ongeveer de helft ervaart (ook) overlast in de avonduren richting de 

jaarwisseling en/of de dag erna en op andere momenten in het jaar. Een veel kleinere groep (31%) 

ervaart (ook) overlast tijdens de jaarwisseling. 

Figuur 3.2 Ervaren overlast op specifieke momenten, percentages van Almeerders die overlast ervaren, 2019 

 

 (*) = wanneer vuurwerk mag worden afgestoken 

(**) = wanneer vuurwerk mag worden verkocht 

 

Ouderen ervaren meer overlast dan jongeren tijdens oud en nieuw 

Het ervaren van overlast op genoemde specifieke momenten is, niet verbazend, ook 

leeftijdsgebonden. Zo ervaart 49% van de oudste senioren (75 jaar en ouder) die enige mate van 

overlast ervaren, deze overlast tijdens de jaarwisseling en slechts 11% van de tieners. Van de oudste 

senioren die enige mate van overlast ervaren, ervaart 91% deze op de drie dagen voorafgaand aan 

oud en nieuw tegen 49% van de tieners die weleens overlast ervaren.  

 

3.3 Veranderingen in de beleving van vuurwerk(overlast)  
Voor vier op de tien Almeerders is de ‘heftigheid’ van vuurwerk tijdens oud en nieuw niet veranderd 

in vergelijking met voorgaande jaren. Er zijn meer Almeerders die vinden dat vuurwerk heftiger is 

geworden (29%) dan mensen die menen dat het vuurwerk juist rustiger is geworden (19%) (figuur 

3.3).
5
 Er lijken iets meer Almeerders te zijn die menen dat het vuurwerk op andere momenten 

heftiger is geworden dan tijdens oud en nieuw, al zijn de verschillen klein. Op andere momenten zijn 

er ongeveer even veel Almeerders die menen dat het vuurwerk heftiger is geworden als dat het niet 

is veranderd. In de beleving van een kleine groep is het op andere momenten juist rustiger 

geworden (14%).  

  

                                                

5
 In de niet-representatieve verzameling Almeerders die in 2016 zijn bevraagd, werd dezelfde vraag ook 

gesteld. Toen meenden meer mensen dan in het voorliggende onderzoek dat het vuurwerk de laatste jaren 

heftiger was geworden. 
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54%
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82%
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Ervaren overlast op specifieke momenten
(N=1119-1314)
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Figuur 3.3 De beleving van vuurwerk in de buurt tijdens de jaarwisseling en op andere momenten, in vergelijking met 

voorgaande jaren, Almere, 2019
a
       

 
a Tijdens de eerste dag van het veldwerk bleek deze vraag helaas verkeerd geprogrammeerd in de onlineversie van de 

vragenlijst. Respondenten konden toen niet dezelfde antwoorden invullen voor ‘tijdens oud en nieuw’ en ‘op andere 

momenten’ (bijvoorbeeld op beide momenten ‘vrijwel niet veranderd’). Dit is diezelfde dag nog gecorrigeerd. 373 

mensen kregen de verkeerde vraag. Hun antwoorden zijn wel meegeteld in deze grafiek. In Bijlage 3 zijn de percentages 

getoond zonder deze 373 mensen. 
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4. Regelgeving, handhaving en mogelijke maatregelen 
 

4.1 Opinie over huidige (landelijke) regelgeving 
Een krappe meerderheid kan zich vinden in de huidige regelgeving. Bijna vier op de tien 

Almeerders zijn voorstander van strengere regelgeving, een kleine groep vindt de huidige 

regelgeving te streng (figuur 4.1). Ongeveer één derde van de tieners meent dat de huidige 

regelgeving te streng is, en dat is meer dan gemiddeld.  

 

Figuur 4.1 Mening over huidige regelgeving, Almere, 2019 

 

 

Onder mensen die zelf geen vuurwerk afsteken zijn de meningen meer verdeeld dan onder 

Almeerders die wel vuurwerk afsteken. Zeven op de tien mensen die vuurwerk afsteken vindt de 

huidige regelgeving goed, tegen de helft van de mensen die geen vuurwerk afsteken (figuur 3.2). 

Figuur 3.2 Mening over huidige regelgeving, per groep: of men tijdens laatste jaarwisseling zelf vuurwerk heeft 

afgestoken of niet, Almere, 2019 
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4.2 Opinies over mogelijke maatregelen 
Almeerders zijn voorstander van meer handhaving en hogere boetes en een verbod op zwaar 

knalvuurwerk. Hierover zijn de grote meerderheid van Almeerders het eens: respectievelijk 90 tot 

82% van de Almeerders is hier vóór (figuur 4.3). Dat houdt in dat deze maatregelen kunnen 

rekenen op draagvlak onder de verschillende leeftijdsgroepen en zowel onder mensen die zelf 

vuurwerk afsteken als onder mensen die geen vuurwerk afsteken. 

Twee andere maatregelen die ook op groot draagvlak kunnen rekenen, zijn meer vuurwerkvrije 

zones (69% is hier voor) en een verbod op alle knalvuurwerk (62%). Maar voor een algeheel 

verbod op alle consumentenvuurwerk is geen draagvlak. Echter, indien dit zou worden 

‘gecompenseerd’ met een professionele vuurwerkshow, zijn de meningen hieromtrent meer 

verdeeld.  

Figuur 4.3 Percentages voorstanders van overlast beperkende maatregelen, naar maatregel, Almere 2019 

 

* voorstanders van meer handhaving kregen een vervolgvraag over waar meer op gehandhaafd moet worden, zie §4.5 

 

Gemiddeld zijn Almeerders voorstander van 5,3 van de 10 genoemde maatregelen in figuur 4.3. 

Daarbij moet bedacht worden dat de spreiding rond dit gemiddelde groot is, zoals blijkt uit figuur 

4.4. Er zijn mensen die voor geen of een enkele maatregel zijn, maar er zijn ook mensen die voor 

verregaande beperkingen zijn. Elke waarde tussen de 3 en 8 maatregelen is in ongeveer gelijke mate 

vertegenwoordigd met elk ongeveer 10% voorstanders. Er is een groep van 15% van de Almeerders 

die voorstander is van 9 van de 10 genoemde maatregelen. 
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Figuur 4.4 Percentages voorstanders van overlast beperkende maatregelen, naar aantal maatregelen, Almere 2019 

 

 

 

Hoe ouder, hoe meer maatregelen men wil 

Tieners zijn gemiddeld voor 2,7 maatregelen, jonge volwassenen voor 4 maatregelen, 25- tot 45-

jarigen voor 5 maatregelen, 45- tot 75-jarigen voor 6 maatregelen, en 75-plussers voor 6,8 van de 

10 maatregelen.  

 

Vuurwerkafstekers wel voor beperken zwaar knalvuurwerk 

Mensen die zelf vuurwerk afsteken zijn gemiddeld voorstander voor 2,9 van de 10 maatregelen (in 

meerderheid de top-3 in figuur 4.3), terwijl mensen die zelf geen vuurwerk afsteken gemiddeld 

voor 6 maatregelen zijn. Mensen die vuurwerk afsteken zijn in meerderheid voor een verbod op 

zwaar knalvuurwerk en tegen een publieksvuurwerkshow als compensatie van een vuurwerkverbod. 

Ook zijn mensen die vuurwerk afsteken tegen het nog verder beperken van afsteektijden en tegen 

een verbod op het afsteken van knalvuurwerk. Een meerderheid van degenen die geen vuurwerk 

afsteken is juist voorstander van deze maatregelen. 
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4.3 Bezoekintentie grote vuurwerkshow 
Iets meer dan de helft van de Almeerders is voorstander van een publieksvuurwerkshow op een 

centrale plek in de stad als compensatie voor een algeheel vuurwerkverbod. Van deze helft zegt 

59% dat zij zo’n vuurwerkshow waarschijnlijk gaan bezoeken, en 41% waarschijnlijk niet. Als 

percentage van álle Almeerders zou dat neer komen op 32% die ‘waarschijnlijk wel’ zo’n show zou 

bezoeken. Onder de voorstanders van de vuurwerkshow is het animo voor het bezoeken van zo’n 

show dus behoorlijk groot, al is het nooit zeker of ze deze intentie ook op oudejaarsavond vertalen 

naar een daadwerkelijk bezoek.  

  

Er zijn niet veel tieners die voorstander zijn van een publieksvuurwerkshow in combinatie met een 

algeheel vuurwerkverbod. Maar van hen is wel de grote meerderheid voornemens om zo’n show te 

bezoeken: 80% van hen. Ook onder jonge volwassenen (19-24-jarigen) die voorstander zijn van 

deze maatregel is de animo groot (71%). Onder 25-tot 74-jarigen varieert de bezoekintentie 

tussen de 51 en 65%. Onder de 75-plussers die voorstander zijn van een algeheel vuurwerkverbod 

denkt nog 36% waarschijnlijk wel naar een publieksshow in een centrale plek in de stad te gaan. 

 

Van de Almeerders steekt 4% zelf vuurwerk af en is desalniettemin voorstander van een centrale 

vuurwerkshow in combinatie met een algemeen vuurwerkverbod. Zij zijn in grote meerderheid van 

plan om die show te bezoeken. 

 

4.4 Houding ten aanzien van handhaving 
Negen op de tien Almeerders is voor meer handhaving van regels over vuurwerk. Aan hen zijn drie 

stellingen voorgelegd in hoeverre zij zelf bijdragen aan handhaving en de mate waarin zij 

vertrouwen hebben in handhaving door de overheid. De meeste bewoners zijn wel bereid om zelf 

actie te ondernemen, maar dan met name in ‘makkelijke’ situaties (eigen kinderen aanspreken en 

een melding doen). Het aanspreken van anderen is voor de meesten een stap te ver (figuur 4.4).  

Figuur 4.4 Mening over zelf handhaven, Almere, 2019 

 

* alleen respondenten met thuiswonende kinderen 

Een meerderheid heeft weinig fiducie in de handhaving van vuurwerkregelgeving, omdat de 

meesten menen dat de pakkans van overtreders klein is dan wel dat er niet veel gedaan wordt met 

een melding. Omtrent de ‘handhaafbaarheid’ van een vuurwerkverbod wordt uiteenlopend gedacht 

(figuur 4.5). 
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Figuur 4.5 Vertrouwen in handhaving door de overheid, Almere, 2019 

 

 

 

4.5 Welke keuzes moet de gemeente/handhaving maken 
Een grote meerderheid van de Almeerders (90%, figuur 4.4) is voorstander van meer handhaving 

en toezicht. Aan hen is gevraagd maximaal twee zaken te benoemen die prioriteit moeten krijgen 

bij het handhaven. Zie figuur 4.6. Volgens hen moet de focus van de handhavende instanties vooral 

liggen op optreden tegen het afsteken van  

• vuurwerk op momenten dat dit niet is toegestaan,  

• vuurwerk door jeugdigen
6
 en  

• illegaal vuurwerk.  

Handhaving op vervoer en opslag van illegaal vuurwerk krijgt weinig prioriteit. Dit is opmerkelijk, 

omdat Almeerders ‘gevaar’ als gevolg van ontploffingen en brand als belangrijkste negatieve aspect 

van vuurwerk benoemen en geluidsoverlast veel minder (figuur 2.2).  

Voor Almeerders staat het handhaven van de afsteektijden duidelijk op de eerste prioriteit. 

Daarmee lijkt de focus van de handhavingsprioriteiten van Almeerders af te wijken van het 

landelijke beeld uit 2017 (Klein Kranenberg en Kanne, 2019) (figuur 4.3). Vergelijking is echter 

niet goed mogelijk doordat de vragen anders gesteld zijn. 

Figuur 4.3 prioriteit handhaving volgens Almeerders in 2019 en volgens Nederlanders in 2017 

Almere 2019 Nederland 2017 
1. afsteektijden 1. handel in illegaal vuurwerk 
2. afsteken door jeugdigen 2. afsteken illegaal vuurwerk 
3. afsteken illegaal vuurwerk 3. verkoop aan minderjarigen 
4. vuurwerkvrije zones 4. vuurwerkvrije zones 

  

                                                

6
 Er is gevraagd naar ‘jeugdigen’; aan te nemen –maar zeker is dit niet– dat respondenten bij dit item denken 

aan ‘minderjarigen’/ 
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Figuur 4.6. Op welke punten gemeente en politie meer moeten handhaven, volgens voorstanders van meer 

handhaving, maximaal 2 antwoorden mogelijk, Almere, 2019  

 

 

4.6 Vuurwerkvrije zones in Almere 
Animo voor vrijwillige vuurwerkvrije zones 

In 2018 was het in Almere voor bewoners mogelijk om gezamenlijk een locatie aan te melden als 

vuurwerkvrije zone. Omdat dit vrijwillig was, werd in deze zone niet gehandhaafd door de 

gemeente of politie. Het idee was dat bewoners van de vrijwillige vuurwerkvrije zone elkaar zouden 

aanspreken wanneer iemand toch vuurwerk afstak.  

Iets minder dan de helft van de Almeerders (47%) zou willen dat hun straat of nabije 

woonomgeving –op initiatief van bewoners– wordt aangemeld als vrijwillige vuurwerkvrije zone 

(figuur 4.7). Dat is meer dan verwacht, aangezien bij de laatste jaarwisseling (2018/ 2019) maar 

weinig aanmeldingen waren voor de vrijwillige vuurwerkvrije zones. De animo voor een vrijwillige 

vuurwerkvrije zone is onder vuurwerkafstekers –niet verrassend– aanmerkelijk minder dan onder 

mensen die zelf geen vuurwerk afsteken: van degenen die het afgelopen jaar zelf vuurwerk hebben 

afgestoken is 15% voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone in hun straat en 85% tegen. 

Animo voor verplichte vuurwerkvrije zones 

Er is meer animo voor een verplichte vuurwerkvrije zone in de eigen straat dan voor een vrijwillige: 

ruim de helft (56%) zou willen dat het mogelijk zou zijn om in hun straat een verplicht 

vuurwerkverbod in te stellen wanneer een meerderheid van de bewoners daar voorstander van is 

(figuur 4.7). Van degenen die het afgelopen jaar zelf vuurwerk hebben afgestoken is 21% voor een 

vrijwillige vuurwerkvrije zone in hun straat en 79% tegen. 

 

Figuur 4.7. Animo voor vuurwerkvrije zones in de eigen straat, Almere, 2019 
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5. Achtergrondkenmerken 
 

5.1 Verblijfslocatie en afsteken van vuurwerk tijdens laatste jaarwisseling 
Bijna negen op de tien Almeerders (88%) waren tijdens de laatste jaarwisseling in Almere. Er 

waren iets minder jonge volwassenen (19-24 jaar) dan gemiddeld in Almere (80%), terwijl 

senioren (65 jaar en ouder) meer dan gemiddeld in Almere waren (96%). 

 

Zeven op de tien Almeerders (73%) staken tijdens de laatste jaarwisseling niet zelf vuurwerk af en 

drie op de tien (27%) deed dat wel. Zij deden dat net als alle Almeerders in meerderheid in Almere 

(figuur 5.1). 

 

Figuur 5.1. Zelf vuurwerk afsteken en verblijfslocatie tijdens laatste jaarwisseling, Almere, 2019 

 

 

Het percentage van de Almeerders dat het afgelopen jaar vuurwerk af stak lijkt hoog in vergelijking 

met landelijke cijfers uit 2017 (Klein Kranenburg en Kanne, 2019). Zonder de tieners (16- tot 

18-jarigen) heeft 23% van de Almeerders van 18 jaar en ouder zelf vuurwerk afgestoken. In 2017 

was 17% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder in sterk stedelijke gemeenten ‘waarschijnlijk’ of 

‘zeker’ van plan om bij de komende jaarwisseling vuurwerk af te steken. 

 

5.2 Gebruikte soorten vuurwerk 
De grote meerderheid van Almeerders die tijdens de laatste jaarwisseling vuurwerk hebben 

afgestoken, stak siervuurwerk (potten) af. Ruim de helft stak (ook) vuurpijlen, kindervuurwerk en 

knalvuurwerk af. Veel kleiner zijn de aantallen Almeerders die zeiden illegaal of professioneel 

vuurwerk of carbid te hebben afgestoken (figuur 5.2). Gemiddeld staken vuurwerkafstekers 2,7 

soorten vuurwerk af. 

 

Figuur 5.2 Soorten vuurwerk die Almeerders tijdens laatste jaarwisseling afstaken, in percentages van mensen die 

vuurwerk hebben afgestoken, meerdere antwoorden mogelijk, Almere, 2019 
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5.3 Ervaringen met vuurwerk 
Twee op de tien Almeerders (20%) hebben ooit schade gehad aan eigendommen door vuurwerk. 

Eén derde (34%) heeft andere nadelige gevolgen gehad, waarbij niet bekend is welke dat zijn 

(figuur 5.3). Ongeveer één op de tien heeft overlast gemeld, en iets minder dan één op de tien 

kreeg wel eens lichamelijk letsel door vuurwerk. In totaal heeft de helft (52%) van alle Almeerders 

een of meerdere van de gevraagde persoonlijke ervaringen met vuurwerk gehad.  

 

Figuur 5.3. Persoonlijke ervaringen met/door vuurwerk (afsteken) in het verleden, meerdere antwoorden mogelijk, 

Almere, 2019 
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5.4 Respondentgegevens 
De leeftijdsverdeling, het geslacht, de huishoudsamenstelling en het stadsdeel van de respondenten 

is representatief voor de bevolkingsopbouw van Almere vanaf 16 jaar en ouder (figuren 5.4 tot en 

met 5. 

 

Figuur 5.4 leeftijden respondenten  
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Figuur 5.5 geslacht respondenten 

 

 

Figuur 5.6 huishoudensamenstelling respondenten  

 

 

Figuur 5.7 stadsdeel waar respondenten wonen 
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6. Opmerkingen over vuurwerk(overlast) 
Op de laatste vraag, of men nog opmerkingen had over het thema vuurwerkoverlast, hebben 719 

respondenten opmerkingen gemaakt (figuur 6.1). Deze zijn desgewenst op te vragen bij de 

onderzoekers: het is te veel om als bijlage op te nemen. De meeste opmerkingen betreffen 

herhalingen of onderstrepingen van eerder in dit rapport besproken uitkomsten.  

Figuur 6.1 woordwolk opmerkingen 

 

Gemaakt met woordwolk.nl. 1423 woorden werden niet opgenomen in de woordwolk. In afnemende volgorde: overlast 

(107); vind (103); veel (82); meer (80); afgestoken (72); verbod (71). 

 

• De meeste opmerkingen benadrukken een standpunt over vuurwerk, van: ‘afschaffen die 

zooi’ tot: ‘Vuurwerk is top!!!’; 

• De daarna meest genoemde categorie betreffen argumenten waarom men vóór of juist 

tégen vuurwerk is. Bijvoorbeeld: ‘laat de rotte appels het niet verpesten voor de 

vuurwerkliefhebber die zich keurig aan de regels houdt’ Of: ‘stress voor dieren. Gaat zeker een 

week door, het afsteken van vuurwerk.’ Een aantal andere voorbeelden: 

Afsteken beperken Afsteken behouden 

- de rotzooi die niet door de veroorzakers 

wordt opgeruimd 

- de zware knallen van illegaal vuurwerk 

dat op andere momenten wordt afgestoken 

- bewoners die de laatste dagen voor O&N 

niet meer op straat durven 

- overlast voor (kleine) kinderen 

- overlast begint al na de zomer 

- het gehele jaar door overlast door 

vuurwerk tijdens feesten, bruiloften en bij 

partycentra 

- de luchtverontreiniging is heftig 

- te veel betutteling 

- buren die gezamenlijk vuurwerk inkopen 

en afsteken 

- traditie moet behouden blijven 

- het is maar een paar dagen per jaar 

- kinderen vinden vuurwerk leuk 

- de meeste mensen houden zich aan de 

regels 
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• Op de derde plek komen suggesties en toelichtingen op maatregelen, waaronder: 

- er moet meer gecontroleerd en gehandhaafd worden,  

- dat vuurwerk veel te goedkoop is 

- dat vuurwerk steeds zwaarder wordt 

- verkrijgbaarheid van vuurwerk nog verder beperken; of het aankoopbedrag 

- vergelijk met het rookverbod: dat leek er eerst ook nooit te komen 

- een vuurwerkvrij moment op oudejaarsavond om de hond even te kunnen uitlaten 

Een deel hiervan betreft opmerkingen over vuurwerkvrije zones en professionele 

vuurwerkshows, zoals: 

- een centraal punt in de wijk waar iedereen mag afsteken 

- verbod per straat zorgt voor conflicten 

- parken vuurwerkvrij houden 

- een publieksvuurwerkshow op het Weerwater 

- vuurwerkshows op meerdere plekken (soms zelfs voorkeur voor: per wijk) 

 

Er zijn ook mensen die benadrukken dat de gemeente zich niet met vuurwerk moet 

bemoeien en dat burgers zich zelf verantwoordelijk moeten gedragen: 

- niet bij elk gepiep uit de samenleving proberen om het door wet- en regelgeving op te 

lossen 

- niet verbieden, maar voorlichten 

• Tot slot worden er positieve en negatieve opmerkingen over de vragenlijst gemaakt: ‘Goed 

initiatief om een enquête over vuurwerkoverlast te houden’ tot ‘sturende vragen richting “vuurwerk 

geeft o zo veel overlast”’ 
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Bijlage 1: Vragenlijst 
Gemeente Almere – Onderzoek & Statistiek 

Bewonersonderzoek vuurwerk(overlast) 2019 
projectnummer 2019-053 

 

1. Wat vindt u van vuurwerk? 

 (1)   Leuk om zelf af te steken  

 (2)   Leuk om naar te kijken, maar ik steek het niet zelf af 

 (3)   Leuk voor anderen, maar van mij hoeft het niet 

 (4)   Niet leuk, van mij hoeft het niet 
 
 
2. Welke negatieve of minder leuke kanten heeft vuurwerk voor u persoonlijk? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 

 (1)   Geen negatieve kanten 

 (2)   Geluidsoverlast, lichtflitsen, knallen, stank 

 (3)    Gevaar en risico’s (kans op brand, ontploffingen, letsel, schade) 

 (4)    Maatschappelijke gevolgen, vandalisme en de kosten daarvan 

 (5)    Gevolgen voor het milieu en/of woonomgeving door vuurwerkafval 

 (6)    Zonde van het geld, geldverspilling 

 (7)    Huisdierenleed (angst, stress) 

 (8)    Andere negatieve kanten, nl. ……………………………………………………….……………………….. 
 
 
3. Welke leuke of positieve kanten heeft vuurwerk voor u persoonlijk? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 

        (1)   Geen positieve kanten 

 (2)   Traditie, vuurwerk hoort bij de jaarwisseling 

 (3)   Mooi om te zien 

 (4)   De voorpret (vuurwerkkrantjes, bestellen, enz.) 

 (5)   Spanning/opwinding van het afsteken 

 (6)   Goed voor het contact tussen buurtbewoners 

 (7)   Andere positieve kanten, nl. …………………………………………………………………………………… 
 
 
4.           In welke mate ervaart u overlast van vuurwerk? 

 (1)   Ik ervaar heel veel overlast  -> vraag 5 

 (2)   Ik ervaar tamelijk veel overlast  -> vraag 5 

 (3)   Ik ervaar weinig overlast  -> vraag 5 

 (4)   Ik ervaar geen vuurwerkoverlast  -> doorgaan naar vraag 6 
 
5.  In hoeverre ervaart u overlast door vuurwerk op onderstaande momenten? 
 wel overlast geen overlast     n.v.t. 
   (1)   (2)   (3) 

a)  Tijdens de jaarwisseling tussen 0.00 en 02.00 uur (*)    

b)  Op oudejaarsavond tussen 18.00 en 24.00 uur (*)    

c)  Op de drie laatste dagen van het jaar (**)    

d)  In de Nieuwjaarsnacht (1/1) tussen 02.00 en 05.00 uur    

e)  Op Nieuwjaarsdag (overdag)    

f)   Op andere momenten in het jaar    
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  (*) = wanneer vuurwerk mag worden afgestoken 
(**) = wanneer vuurwerk mag worden verkocht 

 
6. Wat is uw beleving van vuurwerk in uw buurt tijdens de jaarwisseling en op andere momenten, in 

vergelijking met voorgaande jaren? 
 Tijdens O&N     op andere momenten 

   (6a)   (6b) 

- Het Is veel heftiger geworden  (1)  (1) 

- Het Is iets heftiger geworden  (2)  (2) 

- het Is vrijwel niet veranderd  (3)  (3) 

- Het is iets rustiger geworden  (4)  (4) 

- Het is veel rustiger geworden  (5)  (5) 

- Onbekend, niet van toepassing, geen mening  (6)   (6) 
 
 
7 Volgens de huidige regels mag vuurwerk alleen de laatste drie dagen van het jaar worden 

verkocht, en worden afgestoken op 31/12-1/1 tussen 18.00 en 02.00 uur. 

Verder gelden er regels m.b.t. de minimumleeftijd voor kopers. 
Wat is uw mening over de huidige regelgeving? 

 (1)  Goed 

 (2)  Te streng, overdreven 

 (3)  Te zwak, onvoldoende 
 
 
8. Het kabinet heeft in 2018 besloten dat gemeenten zelf mogen beslissen over een eventueel 

vuurwerkverbod. Bent u voor- of tegenstander van de volgende, mogelijke maatregelen in Almere: 

 Voor       Tegen       Geen 
      mening 

(1)  (2) (3) 

a) (Meer) locaties of gebieden waar een vuurwerkverbod geldt     

b) Verbod op afsteken van knalvuurwerk voor consumenten     

c) Algeheel verbod op afsteken van alle consumentenvuurwerk     

d) Algeheel verbod voor alle vuurwerk (ook vuurwerkshows)      

e) Algeheel verbod op consumentenvuurwerk en in plaats daarvan      
een publieksvuurwerkshow om 0.00 uur op een centrale plek 
in de stad 
 

f) Verbod op afsteken van zwaar knalvuurwerk voor consumenten     

g) Verhoging van de aankoopleeftijd naar 25 jaar     

h) Meer handhaving (= toezicht op naleving van de regels, controles)      

i) Hogere boetes, strengere straffen     

j) Afsteektijden nog verder beperken      
 
9. Vraag 9 alleen beantwoorden indien u voorstander bent van een publiekvuurwerkshow, 

(= vraag 8, maatregel e), anders doorgaan naar vraag 10 
 U geeft aan voorstander te zijn van een publieksvuurwerkshow tijdens de jaarwisseling. 
 Zou u daar ook zelf naartoe gaan? 

 (1)   (Waarschijnlijk) wel 

 (2)   (Waarschijnlijk) niet 
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10. Vraag 10 alleen beantwoorden indien u (zie vraag 8, maatregel h) voorstander bent van meer 

handhaving m.b.t. vuurwerk(overlast), anders door naar vraag 11. 
Om meer te kunnen handhaven, moet de gemeente/politie keuzes maken. 
Waarop moet de gemeente/politie volgens u meer handhaven? 
(maximaal TWEE antwoorden a.u.b.) 

 (1)   Of vuurwerkwinkels zich aan de regels houden 

 (2)   Afsteken van vuurwerk op plekken waar dat niet mag / vuurwerkvrije zones 

 (3)   Afsteken van vuurwerk op momenten dat dit niet mag 

 (4)   Afsteken van (zwaar) vuurwerk door jeugdigen 

 (5)   Afsteken van illegaal vuurwerk 

 (6)   Vervoer van illegaal vuurwerk 

 (7)   Opslag van teveel of illegaal vuurwerk 

 (8)   Anders, nl ……………………………………………………………………………….………………………. 
 
 
11.   Bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken over vuurwerk? 
 eens oneens n.v.t., 
 geen mening 
  (1)  (2)  (3) 

a)   De pakkans van overtreders is erg klein     

b)   Ik zie er op toe dat mijn kinderen zich aan de regels houden     

c)   Ik spreek anderen er op aan als zij zich niet aan de regels houden     

d)   Melden van overlast heeft geen zin, er wordt toch niks mee gedaan       

e)   Vuurwerk verbieden is zinloos, want zo’n verbod is niet te handhaven     

f) Als ik afweet of een vermoeden zou hebben van (opslag of      
      afsteken van) illegaal vuurwerk, zou ik dat melden 
 
 
Vuurwerkvrije zones in Almere 
12 .  In 2018 was het in Almere voor bewoners mogelijk om gezamenlijk een locatie aan te melden als 

vuurwerkvrije zone.  Omdat dit vrijwillig was, werd in deze zone door de gemeente/politie niet 
gehandhaafd. 
Zou u willen dat uw straat of nabije woonomgeving (op initiatief van de bewoners) wordt 
aangemeld als vrijwillige vuurwerkvrije zone? 

 (1)  Wel 

 (2)  Niet 
 
13.  Zou u willen dat het mogelijk zou zijn om (bijv. indien een meerderheid van de bewoners hier 

voorstander van zou zijn) in uw straat een (verplicht) vuurwerkverbod in te stellen? 

 (1)   Wel 

 (2)   Niet 
 
Achtergrondvragen 
14. Was u tijdens de laatste jaarwisseling in Almere? 

 (1)   Wel 

 (2)   Niet 
 
15. Heeft u bij de afgelopen jaarwisseling vuurwerk afgestoken? 

  (1)   Wel  -> vraag 16 

 (2)   Niet -> doorgaan naar vraag 17 
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16. Welke soorten vuurwerk heeft u bij de laatste jaarwisseling afgestoken? 
 (meerdere antwoorden mogelijk) 

 (1)   Kindervuurwerk (voor kinderen tot 12 jaar) 

 (2)   (Legaal) knalvuurwerk 

 (3)   Vuurpijlen 

 (4)   Siervuurwerk (potten) 

 (5)   Professioneel vuurwerk (bedoeld voor vuurwerkshows) 

 (6)   Zelfgemaakt vuurwerk 

 (7)   Carbid 

 (8)   Illegaal vuurwerk (strijkers, nitraten, lawinepijlen, cobra’s, etc.) 

 (9)   Andere soorten 
 
 

17. Heeft u wel eens…. 
  Wel  Niet  Onbekend 

(1)  (2)      (3) 

a) Een waarschuwing gehad vanwege (te vroeg) afsteken van vuurwerk?      

b) Een boete of taakstraf (HALT) gehad vanwege afsteken van vuurwerk?       

c) Vuurwerk gerelateerde overlast gemeld bij gemeente of politie?       

d) Lichamelijk letsel of verwondingen gehad door vuurwerk (*)?       

e) Schade aan eigendommen (woning, auto, e.d.)  gehad door vuurwerk (*)      

f)   Andere nadelige gevolgen ondervonden door vuurwerk (*)?       
     (*) door eigen vuurwerk of dat van anderen 
 
18. Wat is uw leeftijd? 

 (1)   t/m 18 jaar     (5)   45 t/m 54 jaar 

 (2   19 t/m 24 jaar     (6)   55 t/m 64 jaar 

 (3)   25 t/m 34 jaar     (7)   65 t/m 74 jaar 

 (4)   35 t/m 44 jaar     (8)   75 jaar/ouder 
 
19. Bent u een: 

  (1)   Man 

  (2)   Vrouw 
 
20. Heeft u een/meerdere thuiswonende kinderen? 

  (1)   Wel 

  (2)   Niet 
 
21. Wat zijn de laatste twee cijfers van uw postcode?   13 .. ..  (niet uw huisnummer noteren) 
 
22. Eventuele opmerkingen over het thema 'vuurwerk(overlast)'? 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
23. Onder de deelnemers van deze enquête worden 10 cadeaubonnen van € 30,00 verloot. 

Wilt u meedoen aan deze verloting, noteert u dan hieronder uw emailadres of eventueel uw 
telefoonnummer. Dit wordt uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen indien u één van 
de winnaars bent en wordt niet gekoppeld aan uw antwoorden. 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 2: Uitnodigingsbrief 
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Bijlage 3: Beleving verandering vuurwerkoverlast, verschillende 
vraagstelling 
Tijdens de eerste dag van het veldwerk bleek deze vraag helaas verkeerd geprogrammeerd in de 

online versie van de vragenlijst. Respondenten konden toen niet dezelfde antwoorden invullen voor 

‘tijdens oud en nieuw’ en ‘op andere momenten’ (bijvoorbeeld op beide momenten ‘vrijwel niet 

veranderd’). Dit is diezelfde dag nog gecorrigeerd. 373 mensen kregen de verkeerde vraag. Hun 

antwoorden zijn wel meegeteld in grafiek 3.3. In deze bijlage worden de percentages getoond mét 

(zoals in de grafiek) en zonder de 373 mensen die de verkeerde vraag kregen. 

 

 

Tijdens Oud en Nieuw Inclusief personen die 
verkeerde vraag kregen 
(zoals getoond in grafiek 3.3) 

Alleen personen die de juiste 
vraag kregen 

Het is veel heftiger geworden 16 % 16 % 
Het is iets heftiger geworden 16 % 16 % 
Het is vrijwel niet veranderd 47 % 48 % 
Het is iets rustiger geworden 17 % 17 % 
Het is veel rustiger geworden 4 % 4 % 
n 1.542 1.282 

 

Op andere momenten Inclusief personen die 
verkeerde vraag kregen 
(zoals getoond in grafiek 3.3) 

Alleen personen die de juiste 
vraag kregen 

Het is veel heftiger geworden 18 % 17 % 
Het is iets heftiger geworden 26 % 23 % 
Het is vrijwel niet veranderd 40 % 45 % 
Het is iets rustiger geworden 10 % 10 % 
Het is veel rustiger geworden 6 % 5 % 
n 1.542 1.123 

 




