Onderzoeksresultaten TipMooiLaarbeek.nl
Vuurwerk

Nog even en dan luiden we het nieuwe jaar in.

1 Schiet u dit jaar vuurwerk af?
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Klein sier vuurwerk voor ons kind
Wel mooi om te zien maar niet zelf.
Weggegooid geld
van mij mogen ze dat centraal gaan doen op het kerkplein...
Op vakantie.
jammer van het geld, slecht voor het milieu en de dieren
Ik vind vuurwerk dieronvriendelijk. Wij hebben 2 honden, waarvan de ene ontzettend bang is voor
vuurwerk. Daarom mag het van mij afgeschaft worden.
Ik heb nog nooit vuurwerk afgeschoten. Dat vind ik veel te eng.
Ik geef het geld liever ergens anders aan uit
Gevaarlijk, duur en slecht voor milieu
Enorme milieuvervuiling en overlast
Een centraal punt zou veel leuker zijn ,ik steek nooit vuurwerk af
Ben er bang van
Het hoort er eigenlijk toch wel bij
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In welke mate bent u het (on)eens met de volgende stellingen?

2.1 `In onze gemeente zou er per dorp maar
één, centrale, afsteekplek moeten zijn’
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2.2 `Vuurwerk mag wat mij betreft worden
afgeschaft`
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Toelichting op stelling 2.1 en 2.2





















Regulatie geeft minder problemen plus als professionals of een groep het afsteekt is het
duurder dus mooier
Onze honden zijn doodsbang voor dat geknal. Elk jaar een bezoek aan de dierenarts voor
rustgevende medicijnen. En onze honden zijn echt niet de enige!!! Op 1 centraal punt vuurwerk
afsteken is daarvoor de oplossing. Beter nog; al dat vuurwerk verbieden en het bedrag wat de
lucht in gaat schenken aan de verzorging van onze ouderen waar de gemeente straks geen geld
meer aan wil/kan uitgeven.
Eens per jaar een vuurwerk onder leiding van deskundigen.
Ik zelf steek geen vuurwerk af. Ik wil anderen het plezier niet ontnemen, echter erger ik me
eraan dat de rotzooi daarna nog weken lang op straat blijft liggen. Als mensen de ochtend erna
netjes even de troep opruimen en de straat vegen, dan heb ik er geen problemen mee als
iedereen vuurwerk mag afsteken waar hij wil.
Deze vaste traditie mag niet verloren gaan als men maar veilig te werk gaat!!!
Vuurwerk hoort bij Oud&Nieuw. Één centrale plek per dorp maakt dat het veiliger is en
mogelijk minder ongelukken gebeuren dus ben ik wat dat betreft voor een centrale plek.
Tegelijkertijd ben ik tegen een centrale plek, omdat iedereen zelf moet weten wat hij/zij doet,
zolang diegene maar niet anderen in gevaar brengt.
Ik vind vuurwerk dieronvriendelijk. Wij hebben 2 honden, waarvan de ene ontzettend bang is
voor vuurwerk. Daarom mag het van mij afgeschaft worden.
Bespaart ongelukken
Vuurwerk hoort er gewoon bij. Afspreken op één plaats is niet fijn. Niet iedereen is in de
gelegenheid om daar naar toe te gaan...je zit gezellig thuis en dan opeens moet je een eind
fietsen of lopen...dit in tegenstelling tot een grote plaats of stad waar sowieso al veel meer
oud/nieuw binnen horeca gevierd wordt. Denk bijv. ook aan mensen die niet mobiel zijn of
kinderen.
Voor- en nadelen zitten hieraan. Qua gezelligheid en mooi is 1 plek wel beter, vooral in ons
dorp Mariahout. Maar ik denk dat het ook daar onveilig van wordt. En is denk ik ook niet echt
realiseerbaar. Mensen zitten toch thuis (met visite) en komen niet veel verder (ook door de
kinderen op bed wellicht?)
Mits erop verantwoorde manier ermee omgegaan wordt, gewoon bij het oude laten. mijn
kinderen schieten vuurwerk af maar mogen op 1 januari altijd de stoep vegen en alles op
ruimen.
Ik zou wel voorstander zijn van korte tijd afsteken, bijvoorbeeld tussen 0.00 en 1.00 uur op 1
januari. En niet de hele dag op 31 december omdat dit met veel overlast voor dieren en
mensen gepaard gaat.
Te bezopen voor woorden. Alles wordt verboden. Laat ze lekker hun gang gaan en wijs ze op
hun verantwoordelijkheid! Ze moeten immers zelf (met wat hulp) leren om volwassen te
worden. Wijs ze wel op de gevaren die er aan vast hangen en dat ze deugdelijk vuurwerk
moeten kopen!!
Ik vind het de vrijheid van mensen zelf om vuurwerk te mogen afsteken waar hun zelf willen.
Alle mensen op een plek vuurwerk af laten steken is zeer gevaarlijk. Mocht er iets fout gaan dan
heb je ineens een grote groep slachtoffers ongewenst. Ik zou alles gewoon zo laten als het nu is.

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op woonplaats en
geslacht.
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