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1. Aanpak



Verspreid via Facebookadvertentie

• De advertentie had een bereik van 15.947 mensen. 1067 respondenten klikten
op de link. 

• 2.077 van 18 jaar of ouder vulden de wegingsvragen volledig en correct in.

• De antwoorden van 1.257 respondenten zijn meegenomen in deze analyse.

• Periode:  de data werd verzameld in februari 2019. 



Verspreid via Facebookadvertentie



2. Respondenten



Weging naar leeftijd



Weging naar geslacht



Weging naar opkomstgedrag



3. Uitkomsten



Steekt u zelf vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?

Meer dan de helft van de

respondenten (62 procent)

steekt nooit zelf vuurwerk af

tijdens de jaarwisseling.

De overige respondenten

antwoordde op deze vraag

alsvolgt:

● 13 procent zelden

● 4 procent regelmatig

● 5 procent meestal

● 15 procent altijd

N = 1.257



Heeft u hinder of last van het vuurwerk in uw straat of buurt?

Meer dan de helft van de

respondenten ervaart hinder of

last van vuurwerk in de straat

of buurt.

● 22 procent heel veel

● 18 procent veel

● 17 procent enigszins

42 procent van de

respondenten ervaart

nauwelijks hinder of last.

● 24 procent helemaal niet

● 18 procent weinig

N = 1.257



Wie heeft er hinder of last van het vuurwerk? (meerdere 
antwoorden mogelijk)

Degene die, naar zeggen van de

respondenten, het meest last of hinder

van vuurwerk ervaren zijn:

1. Uzelf, 51 procent

2. (huis)dieren, 50 procent

3. Huisgenoten, 31 procent

4. niemand/niet van toepassing, 26

procent

5. Andere mensen uit de buurt, 23

procent

N = 1.257



Mocht de gemeente overgaan naar vuurwerkvrije zones, hoe staat
u daar dan tegenover?

● Bijna tweederde (65 procent) van de

respondenten staat positief tegenover

vuurwerkvrije zones, waarvan 52

procent heel positief.

● 24 procent van de respondenten staat

negatief tegenover vuurwerkvrije

zones, waarvan 15 procent heel

negatief.

● 9 procent van de respondenten is

neutraal.

N = 1.257



Stel dat uw woonbuurt er vrijwillig voor kiest vuurwerkvrij te 
worden. In welke mate bent u het daarmee dan eens of oneens?

● Het merendeel (64 procent) van de

respondenten is het eens met een

vrijwillig vuurwerkvrije woonbuurt,

waarvan 53 procent het hier zeer mee

eens is.

● 29 procent van de respondenten is het

oneens met een vrijwillig vuurwerkvrije

woonbuurt, waarvan 19 procent het hier

zeer mee eens is.

● 7 procent is neutraal.

N = 1.257



Denkt u dat de mensen in uw straat/buurt voorstander zijn van 
een vrijwillig vuurwerkvrije buurt?

Op deze vraag is verdeeld geantwoord.

● Bijna de helft van de respondenten (45

procent) denkt dat de meeste mensen in

hun buurt/straat voorstander zijn van een

vrijwillig vuurwerkvrije buurt. 18 procent

denk dat de meeste mensen zeker wel

voorstander zijn.

● Eén derde (33 procent) denkt dat de

meeste mensen geen voorstander zijn

van een vrijwillig vuurwerkvrije buurt. 14

procent denk dat de meeste mensen

zeker geen voorstander zijn.

● 22 procent heeft geen mening of weet

het niet.

N = 1.257



Denkt u dat de mensen in uw straat of buurt bereid zijn om met 
elkaar afspraken te maken over vuurwerk afsteken?

● Bijna de helft van de respondenten (46

procent) denkt dat de meeste mensen

in hun buurt/straat bereid zijn om

afspraken met elkaar te maken over

vuurwerk afsteken. 11 procent denk dat

de meeste mensen zeker wel bereid

zijn.

● Ruim een kwart (27 procent) denkt dat

de meeste mensen niet bereid zijn om

afspraken te maken. 12 procent denk

dat de meeste mensen zeker niet

bereid zijn.

● Ruim één vierde (27 procent) heeft

geen mening, of weet het niet.

N = 1.257



Welke ondersteuning vanuit de gemeente zou kunnen helpen om 
onderling afspraken te maken over vuurwerk afsteken? (meerdere 

antwoorden mogelijk)

● 39 procent van de respondenten is voorstander

van communicatie via website/buurtkrant over

mogelijkheden om overlast tijdens oud&nieuw

terug te dringen.

● 47 procent van de respondenten denkt dat de

gemeente goed zou kunnen ondersteunen door

folders te verspreiden in de buurt.

● Ruim de helft van de respondenten (53 procent)

is voorstander van bordjes die een

vuurwerkvrije buurt markeren.

● 27 procent van de respondenten geeft een

andere optie aan.

N = 1.257



339 respondenten gaven een aanvullende reactie op de vraag 
welke ondersteuning vanuit de gemeente zou kunnen helpen om 

onderling afspraken te maken over vuurwerk afsteken?

• “Alleen vuurwerkvrij bij verpleeghuizen e. D. Verder aub geen bemoeienis 
van de gemeente.”

• “Buurtbijeenkomsten bijwonen en het gesprek begeleiden”
• “ondersteun de mensen nou eens die zich aan de regels houden, ga 

handhaven”
• “Er is momenteel geen probleem. Er wordt met elkaar gesproken en 

rekening met elkaat gehouden.”
• “Goede surveillance”
• “ik eis mijn volle recht om 8 uur per jaar vuurwerk af te steken, voor mijn 

eigen voordeur”
• “info: kapitaalverspilling, dierenleed, milieu, fijnstof, gewonden”
• “Knal vuurwerk verbieden”
• “Ook echt patrouilleren en als politie echt optreden bij overtreding. Ook 

als er overdag op verkeerde tijden wordt afgestoken”



Welke ondersteuning vanuit de gemeente zou kunnen helpen om 
onderling afspraken te maken over vuurwerk afsteken?

Meest genoemde antwoorden

Globaal aantal 

keer genoemd

(Betere) handhaving van de regels, o.a door handhaving buiten de legale tijden, aanpak van illegaal vuurwerk. +/- 100

Geen bemoeienis van de gemeente (betutteling)/ geen vuurwerkvrije zones/ geen vuurwerkverbod/ 1 keer per jaar, die 8 uurtjes, moet 

kunnen

+/- 60

Verbeteren van de communicatie, in gesprek gaan/ bijeenkomst met de buurt/straat. Beter informeren over veilig afsteken van vuurwerk, 

gevolgen van vuurwerk en vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld tijdens een voorlichtingsavond, via sociale media, een buurtapp, krant, 

buurtvereniging, radio, tv-west, Midvliet TV

+/- 50

Helemaal verbieden of verbod op knalvuurwerk/ vuur stoken +/- 40 

Geen behoefte aan ondersteuning en/of verandering van de regels +/- 40

Speciale vuurwerk zones of ten minste vuurwerkvrije zones bij o.a. zorginstellingen, hondenuitlaatgebieden, woonwijken, winkelcentra, 

speeltuinen, scholen, gemeentehuis, kinderdagverblijven, en boerderijen.

+/- 30

Eén (groot) centraal vuurwerk +/- 20

Deze beslissing niet terugleggen bij de inwoners. Een gemeentelijke verordening. +/- 10



Mocht er een algeheel verbod komen op het zelf afsteken van 
vuurwerk. Hoe staat u daar dan tegenover?

● Ruim de helft van de respondenten (61

procent) is positief over een algeheel

verbod op het zelf afsteken van

vuurwerk, 48 procent is zelfs heel

positief.

● 31 procent van de respondenten is

negatief over een algeheel verbod op

het zelf afsteken van vuurwerk, 24

procent is zelfs heel negatief.

● 7 procent van de respondenten is

neutraal.

N = 1.257



Als het zelf afsteken van vuurwerk wordt verboden hoe staat u dan 
tegenover het organiseren van een vuurwerkshow door de 

gemeente?

● Bijna tweederde van de respondenten

(64 procent) staat positief tegenover het

organiseren van een vuurwerkshow

door de gemeente. 38 procent is zelfs

heel positief.

● 18 procent van de respondenten staat

negatief tegenover het organiseren van

een vuurwerkshow door de gemeente.

13 procent is zelfs heel negatief.

● 16 procent van de respondenten is

neutraal.

● 2 procent van de respondenten weet 

het niet of heeft geen mening. 

N = 1.257



4. Groepsanalyse: 
beeld per postcode

1.180 respondenten zijn geïncludeerd in deze groepsanalyse- beeld per postcode. De resultaten zijn onderverdeeld in de 9

verschillende cijfercodes van Rijswijk: 2281 t/m 2289. (De postcodes die door meer dan 50 respondenten zijn ingevuld zijn

meegenomen in de analyses) NB: de data zijn gewogen op leeftijd, geslacht, en opkomstgedrag. Niet op het postcode gebied



Respondenten zijn gegroepeerd op basis van 4-cijferige postcode

● 2282 23%

● 2286 16%

● 2281 15%

● 2285 13%

● 2283 7%

● 2284 7%

● 2285 5%

● 2289 5%

● 2288 3%

● 2275 1%

● 2280 1%

● 1151 1%

● Other 5%

Postcodes die door meer dan 30

respondenten zijn ingevuld, zijn

meegenomen in de regio-analyses.

Zo zijn 1853 respondenten zijn

geïncludeerd.



Steekt u zelf vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?

N = 1180



Heeft u hinder of last van het vuurwerk in uw straat of buurt?

N = 1180



Wie heeft er hinder of last van het vuurwerk? (meerdere 
antwoorden mogelijk)

N = 1180



Mocht de gemeente overgaan naar vuurwerkvrije zones, hoe staat 
u daar dan tegenover?

N = 1180



Stel dat uw woonbuurt er vrijwillig voor kiest vuurwerkvrij te 
worden. In welke mate bent u het daarmee dan eens of oneens?

N = 1180



Denkt u dat de mensen in uw straat/buurt voorstander zijn van 
een vrijwillig vuurwerkvrije buurt?

N = 1180



Denkt u dat de mensen in uw straat of buurt bereid zijn om met 
elkaar afspraken te maken over vuurwerk afsteken?

N = 1180



Welke ondersteuning vanuit de gemeente zou kunnen helpen om 
onderling afspraken te maken over vuurwerk afsteken? (meerdere 

antwoorden mogelijk)

N = 1180



Mocht er een algeheel verbod komen op het zelf afsteken van 
vuurwerk. Hoe staat u daar dan tegenover?

N = 1180



Als het zelf afsteken van vuurwerk wordt verboden hoe staat u dan 
tegenover het organiseren van een vuurwerkshow door de 

gemeente? N = 1180



5. Groepsanalyse: beeld voor 
mannen cq vrouwen



Steekt u zelf vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?

N = 1180



Heeft u hinder of last van het vuurwerk in uw straat of buurt?

N = 1180



Wie heeft er hinder of last van het vuurwerk? (meerdere 
antwoorden mogelijk)

N = 1180



Mocht de gemeente overgaan naar vuurwerkvrije zones, hoe staat 
u daar dan tegenover?

N = 1180



Stel dat uw woonbuurt er vrijwillig voor kiest vuurwerkvrij te 
worden. In welke mate bent u het daarmee dan eens of oneens?

N = 1180



Denkt u dat de mensen in uw straat/buurt voorstander zijn van 
een vrijwillig vuurwerkvrije buurt?

N = 1180



Denkt u dat de mensen in uw straat of buurt bereid zijn om met 
elkaar afspraken te maken over vuurwerk afsteken?

N = 1180



Welke ondersteuning vanuit de gemeente zou kunnen helpen om 
onderling afspraken te maken over vuurwerk afsteken? (meerdere 

antwoorden mogelijk)

N = 1180



Mocht er een algeheel verbod komen op het zelf afsteken van 
vuurwerk. Hoe staat u daar dan tegenover?

N = 1180



Als het zelf afsteken van vuurwerk wordt verboden hoe staat u dan 
tegenover het organiseren van een vuurwerkshow door de 

gemeente? N = 1180



6. Groepsanalyse: beeld per 
opkomstcategorie



Steekt u zelf vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?

N = 1180



Heeft u hinder of last van het vuurwerk in uw straat of buurt?

N = 1180



Wie heeft er hinder of last van het vuurwerk? (meerdere 
antwoorden mogelijk)

N = 1180



Mocht de gemeente overgaan naar vuurwerkvrije zones, hoe staat 
u daar dan tegenover?

N = 1180



Stel dat uw woonbuurt er vrijwillig voor kiest vuurwerkvrij te 
worden. In welke mate bent u het daarmee dan eens of oneens?

N = 1180



Denkt u dat de mensen in uw straat/buurt voorstander zijn van 
een vrijwillig vuurwerkvrije buurt?

N = 1180



Denkt u dat de mensen in uw straat of buurt bereid zijn om met 
elkaar afspraken te maken over vuurwerk afsteken?

N = 1180



Welke ondersteuning vanuit de gemeente zou kunnen helpen om 
onderling afspraken te maken over vuurwerk afsteken? (meerdere 

antwoorden mogelijk)
N = 1180



Mocht er een algeheel verbod komen op het zelf afsteken van 
vuurwerk. Hoe staat u daar dan tegenover?

N = 1180



Als het zelf afsteken van vuurwerk wordt verboden hoe staat u dan 
tegenover het organiseren van een vuurwerkshow door de 

gemeente? N = 1180



7. Groepsanalyse: beeld per 
leeftijdscategorie



Steekt u zelf vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?

N = 1180



Heeft u hinder of last van het vuurwerk in uw straat of buurt?

N = 1180



Wie heeft er hinder of last van het vuurwerk? (meerdere 
antwoorden mogelijk)

N = 1180



Mocht de gemeente overgaan naar vuurwerkvrije zones, hoe staat 
u daar dan tegenover?

N = 1180



Stel dat uw woonbuurt er vrijwillig voor kiest vuurwerkvrij te 
worden. In welke mate bent u het daarmee dan eens of oneens?

N = 1180



Denkt u dat de mensen in uw straat/buurt voorstander zijn van 
een vrijwillig vuurwerkvrije buurt?

N = 1180



Denkt u dat de mensen in uw straat of buurt bereid zijn om met 
elkaar afspraken te maken over vuurwerk afsteken?

N = 1180



Welke ondersteuning vanuit de gemeente zou kunnen helpen om 
onderling afspraken te maken over vuurwerk afsteken? (meerdere 

antwoorden mogelijk)
N = 1180



Mocht er een algeheel verbod komen op het zelf afsteken van 
vuurwerk. Hoe staat u daar dan tegenover?

N = 1180



Als het zelf afsteken van vuurwerk wordt verboden hoe staat u dan 
tegenover het organiseren van een vuurwerkshow door de 

gemeente? N = 1180



8. Groepsanalyse: beeld bij 
wie wel cq geen vuurwerk 

afsteekt



N = 1180

Zelf vuurwerk afsteken versus hinder/last van het vuurwerk

● Respondenten die nooit

vuurwerk afsteken ervaren

ook vaker hinder van

vuurwerk in de straat op buurt.

● Daarentegen, respondenten

die altijd vuurwerk afsteken

tijdens de jaarwisseling

ervaren weinig tot helemaal

nooit hinder of last van

vuurwerk

Steekt u zelf vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?



N = 1180

Zelf vuurwerk afsteken versus vuurwerkvrije zones

● Respondenten die altijd

vuurwerk afsteken

staan overwegend heel

negatief tegenover

vuurwerkvrije zones.

● Respondenten die nooit

vuurwerk afsteken

tijdens de jaarwisseling

staan overwegend heel

positief tegenover

vuurwerkvrije zones.

Steekt u zelf vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?



N = 1180

Zelf vuurwerk afsteken versus vrijwillige vuurwerkvrije woonbuurt

● Respondenten die

altijd vuurwerk

afsteken zijn het

overwegend zeer

oneens met een

vrijwillig vuurwerkvrije

woonbuurt.

● Respondenten die

nooit vuurwerk

afsteken zijn het

overwegend zeer eens

met een vrijwillig

vuurwerkvrije

woonbuurt.

Steekt u zelf vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?



N = 1180

Zelf vuurwerk afsteken versus denkt u dat de mensen in uw straat/buurt 
voorstander zijn van een vrijwillige vuurwerkvrije woonbuurt

● Respondenten die altijd

vuurwerk afsteken

denken dat de meeste

mensen in hun

buurt/straat zeker geen

voorstanders zijn van

een vuurwerkvrije

woonbuurt.

● Respondenten die nooit

vuurwerk afsteken

denken dat de meeste

mensen in hun

buurt/straat zeker wel

voorstanders zijn van

een vuurwerkvrije

woonbuurt.

Steekt u zelf vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?



Bijlage. Gewogen versus 
ongewogen hoofduitkomsten



Steekt u zelf vuurwerk af tijdens de jaarwisseling?



Heeft u hinder of last van het vuurwerk in uw straat of buurt?



Wie heeft er hinder of last van het vuurwerk? (meerdere 
antwoorden mogelijk)



Mocht de gemeente overgaan naar vuurwerkvrije zones, hoe staat 
u daar dan tegenover?



Stel dat uw woonbuurt er vrijwillig voor kiest vuurwerkvrij te 
worden. In welke mate bent u het daarmee dan eens of oneens?



Denkt u dat de mensen in uw straat/buurt voorstander zijn van 
een vrijwillig vuurwerkvrije buurt?



Denkt u dat de mensen in uw straat of buurt bereid zijn om met 
elkaar afspraken te maken over vuurwerk afsteken?



Welke ondersteuning vanuit de gemeente zou kunnen helpen om 
onderling afspraken te maken over vuurwerk afsteken? (meerdere 

antwoorden mogelijk)



Mocht er een algeheel verbod komen op het zelf afsteken van 
vuurwerk. Hoe staat u daar dan tegenover?



Als het zelf afsteken van vuurwerk wordt verboden hoe staat u dan 
tegenover het organiseren van een vuurwerkshow door de 

gemeente?
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