Publieke raadpleging onder de inwoners van Oss over
vuurwerk
8 november 2019
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Samenvatting
Vuurwerk
Op vraag 1 Steekt u zelf vuurwerk af dit jaar? Antwoordt 78% van de respondenten “nee”.
Aan de hand van vraag "2 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij
vuurwerk?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Leuk om naar te kijken (58%)
2. Geluidsoverlast/knallen (55%)
3. Gevaar / ongelukken (55%)
Op stelling 3 'In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen' antwoordt in
totaal 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 24% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Aan de hand van vraag "3.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?"
komt de volgende top drie naar voren:
1. In natuurgebieden (70%)
2. Rondom uitlaatgelegenheden van huisdieren (65%)
3. Rondom speeltuinen - en plaatsen voor kinderen (63%)

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipOss, waarbij 376 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Vuurwerk
Het nieuwe jaar staat alweer bijna voor de deur. De jaarwisseling gaat meestal gepaard met
veel vuurwerk.

1 Steekt u zelf vuurwerk af dit jaar?

(n=372)
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Nee

Weet ik nog niet

Weet ik niet

Toelichting
Ja

•
•

Ik was vroeger groot fan van vuurwerk. Nu zal ik waarschijnlijk nog maar een
paar pijlen afsteken vanuit traditie. Ik minder ermee.
Traditie om altijd iets te knallen, meestal een paar potjes en een paar pijlen,
goedkoop.

Nee

•
•
•
•
•

Geen leeftijd meer voor.
Ik heb met huisdieren al jaren overlast en ontvlucht mijn woning voor een week!
Ik stook nooit geen vuurwerk aan
Milieu- en dieronvriendelijk, geld beter te besteden.
Onze kinderen wel maar …..mede gezien de leeftijd en het vele kabaal en de
angst voor ongelukken blijf ik liever binnen

Weet ik
nog niet

•

Ten hoogste kleinvuurwerk

4

2 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het
beste bij vuurwerk?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=372)
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Anders
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Aan de hand van vraag "2 Welke van de onderstaande woorden passen volgens u het beste bij
vuurwerk?" komt de volgende top drie naar voren:
1. Leuk om naar te kijken (58%)
2. Geluidsoverlast/knallen (55%)
3. Gevaar / ongelukken (55%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsteken door burgers lijkt mij niet meer van deze tijd
Blijft lastig enerzijds ben ik ook jong geweest en genoten van het vuurwerk. Alleen worden de
dingen zwaarder en zwaarder.
Dierenleed
Een uit de hand gelopen traditie
En iedereen maar zeuren dat ze te weinig geld hebben, maar wel zoveel de lucht inknallen.
Enorme uitstoot aan schadelijke stoffen voor het milieu. Uitstoot van Cadmium, perchloraat,
barium, antimoon, strontium en koper enzovoort
Er wordt lang niet altijd door aanstekerrs ook opgeruimd en soms brandende resten
achtergelaten.
Het ilegale mooet veel strenger worden aangepakt.
Het zou fijn zijn als iedereen gewoon aan de regels zouden houden en hun eigen rotzooi
opruimen dan is en blijft het een mooie traditie. Daar ligt ook een taal bij opvoeding.
Hooguit 15 minuten leuk om naar te kijken, maar het mag van mij ook op 1 plek in Nederland
en de rest afschaffen
Illegaal vuurwerk
Jammer alleen dat sommige het door vandalisme weer verknallen
Kinderen getekend voor rest van hun leven. Kinderen die zonder vader verder moeten
Lucht verontreiniging
Luchtverontreiniging op leefniveau uiterst schadelijk
Overlast ver voor en na
Vuile lucht
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Toelichting
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Alleen op de toegestane tijd. Daarbuiten moet het heel zwaar bestraft worden.
Als het alleen werd afgestoken met oud en nieuw zou ik er geen probleem mee hebben. Maar
doordat het (illegale) vuurwerk maanden van te voren al wordt afgestoken snap ik dat er over
een verbod wordt gesproken. Ook dat veel ouderen en dieren er last van hebben, vind ik een
reden om het in te perken.
Als je zegt traditie dan moeten we op gaan letten... Traditie is iets wat heeeeeeeel lang
geleden ooit eens is begonnen. Daar wil ik niet aan meedoen. Traditie kan heel veel narigheid
brengen
Belachelijk dat dit nog mag. De rotzooi in de lucht en op de bodem, dieren die weg moeten
vluchten. Bizar dat dat onder het mom van 'traditie' moet blijven bestaan. Heksen verbranden
was ook ooit traditie.
De jeugd kent geen grenzen, heeft geen fatsoen meer.
Enerzijds snap ik dat mensen de traditie in stand willen houden, het heeft zeker een bepaalde
sfeer. Jammer genoeg merken we ook dat het ongelukken en milieuschade tot gevolg heeft.
Wellicht zijn er ook mogelijkheden om milieuvriendelijker vuurwerk te produceren.
Er wordt gemeten met twee maten. Denhaag heeft de mond vol van milieu en
luchtverontreiniging bouw moet daarvoor stil en de boeren weg maar vuurwerk laten ze toe
omdat er lekker veel aan verdient wordt. En in elk geval BETER DE REGELS HANDHAVEN. Je
kunt wel regels bedenken maar als er geen handhaving is hebben regels geen zin. En bij
overtreding zwaarder straffen en duidelijk uitleggen wat de consequenties zijn van een
strafblad voor de toekomst.
Gezien het gebruik van de meest uiteenlopende chemicaliën waardoor zeer giftige gassen zich
op leefniveau verspreiden is potentieel sprake van vergiftiging
Het consumentenvuurwerk vormt, naar mijn mening geen of een minimaal gevaar. Het illegale
vuurwerk, daar zou meer naar gekeken moeten worden.
Ik ben niet voor verbod, maar wel voor harder optreden. Zowel tegenover jeugd als
volwassenen.
Ik ervaar veel overlast door vuurwerk dat BUITEN nieuwjaarsnacht, zelfs siervuurwerk wordt
deze tijd al soms afgestoken.
Ik vind het zeker een traditie maar we moeten wel onze hersenen gebruiken
Ik woon aan een straat, met een paaltje aan het einde zodat er geen autoverkeer door kan
maar wel fietsers.
Ieder jaar is er een bewoner die voor kapitalen afsteekt niet bij zijn eigen huis maar midden
op straat en tot vroeg in de nacht.
Vorig jaar lag de as , nog rood smeulend, 's morgens om 10.00 uur na te gloeien.
Mijn man moest ergens heen (naar Vita Nova naar het koor en dat is natuurlijk niet handig als
de troep nog midden op straat ligt.
Wij hebben al jaren , ver voor de jaarwisseling in onze straat veel overlast en dit is ook bij de
politie gemeld.
Wat betreft het aanspreken en opruimen...…..daar wordt om gelachen.
Mijn autistische, verstandelijk beperkte kind is dagenlang in grote angst vanwege de
plotselinge knallen. Alsjeblieft, schaf het af. Het richt zoveel meer schade aan voor de
gezondheid, welzijn, omgeving en milieu dan te verantwoorden is. Het zijn explosieven.
Komop.
Op oudjaar is vuurwerk kei mooi !
rest van het jaar hier streng tegen optreden,
Verschil tussen siervuurwerk en knalvuurwerk. Het eerste is leuk om naar te kijken, het
tweede geeft alleen maar ellende.
Vuurwerk heeft een traditie. Hoe lang kan je een slechte traditie handhaven?
6

•
•

Vuurwerk is gevaarlijk, moet je het daarom verbieden..nee dat denk ik ook niet
Vuurwerk moet centraal
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Tegenwoordig hebben gemeentes de mogelijkheid om bepaalde gebieden als vuurwerkvrije
zone aan te wijzen. Dit zijn gebieden waar het ook binnen de wettelijk toegestane
afsteektijden (31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur) verboden is vuurwerk af te
steken. Buiten de wettelijk toegestane afsteektijden is het overal verboden om vuurwerk af te
steken.

3 'In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden
aangewezen'

(n=369)

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling 3 'In onze gemeente moeten vuurwerkvrije zones worden aangewezen' antwoordt in
totaal 63% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 24% van de respondenten:
"(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als ze dit niet willen, dan graag handhaven en bekeuren op illegaal bezit en tijden.
Geen vuurwerk alleen door de gemeente op een plek
Hele gemeente vuurwerkvrij, hooguit professioneel op een centrale plek.
Helemaal verbieden die troep
Het zou fijn zijn als een vuurwerkshow door de gemeente wordt georganiseerd en
al het particuliere vuurwerk wordt verboden.
Ik vindt dat er gewoon op een plek een vuurwerk georganiseerd moet worden,
een moment een dag herrie en stank en klaar.
In Oss wordt heel het jaar door vuurwerk afgestoken, dus dat mag wel eens aan
banden gelegd worden.
Liefst geheel vuurwerkvrij Nederland/ Europa. Het is GEEN traditie maar een
aanwensel
Liefst gewoon de hele gemeente
Maar daar moet dan wel op worden gecontroleerd.hier word het halve jaar
vuurwerk afgestoken en heb nog nooit 1 agent hierop zien aanspreken of
controleren
Maar dan ook handhaven
Overal verbieden en in plaats hiervan een mooi groot vuurwerk organiseren.
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•
•

•
Mee eens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neutraal

•
•
•
•

•
•
Mee
oneens

•

Vuurwerk verkopen zou verboden moeten zijn tot een week of twee voor oud en
nieuw!!
Wat mij betreft zijn woonwijken geen plekken waar vuurwerk afgestoken zou
moeten worden. Als het echt gewoon één uurtje zou zijn rond middernacht dan is
het geen heel groot probleem want dan is het geen probleem om de keuze te
maken om binnen te blijven. Maar er wordt overdag weinig gehandhaafd en de
straat is op oudjaarsdag (en soms daarvóór al) net een slagveld.
Behalve de knallen en het gevaar voor ongelukken hangt er ook veel rook.
Mensen met luchtwegklachten (zoals mijn zoontje die astma heeft) hebben daar
echt enorm veel last van.
Zeer mee eens als deze vuurwerkvrije zones woonwijken betreffen.
Afschaffen van zwaar vuurwerk vind ik ook het overwegen waard. In plaats
hiervan kan de gemeente een centrale vuurwerkshow organiseren.
Beter nog dan vuurwerkvrije zones: tijdens de jaarwisseling 1 georganiseerd
vuurwerk in Oss en voor de rest alle vuurwerk verboden.
Beter nog landelijk verbod opnparticulier vuurwerk
Er moet wel goed gehandhaafd worden. Buiten de genoemde tijden wordt ook al
veel vuurwerk afgestoken, hier mag wat mij betreft veel strenger tegen
opgetreden worden.
Geen vuurwerk vrije zones maar juist aangewezen plekken voor vuurwerk.
uitsluitend dáár gedurende beperkte tijd toestaan en toezicht houden.
In het centrum en winkelcentra lijkt het me niet verkeerd om een stook verbod af
te kondigen zodat iedereen gewoon boodschappen kan doen zonder bekogeld te
worden met vuurwerk.
Indien er ook budget is voor handhaving, anders leidt het alleen tot frustratie.
Mee eens als er controle plaatsvindt. Is dit niet het geval dan geen vuurwerkvrije
zones aanwijzen
Moeten? het is een keuze van de gemeente of men dit wil. Ik ben er wel voor om
vuurwerk zone's te maken MITS het handhaafbaar is.
Op bepaalde plekken (bejaardenhuizen, ziekenhuis, hondenuitlaatplekken) wel,
maar niet in algemene woonwijken.
Als mensen (bijv de bele bejaarden die tegenwoordig in het centrum hun oude
dag slijten) ergens last van ondervinden kunnen deze gebieden worden
vrijgesteld. Waarom niet.
Geen garantie dat het vandalisme daarmee afneemt. Vrije verkoop moet dan ook
aan banden.
Handhaving gaat toch niet gebeuren...
Ik heb te weinig kennis van dit onderwerp om een goede locatie aan te kunnen
wijzen en de voordelen en nadelen hiervan tegen elkaar af te wegen. Er zal een
zeer goede onderbouwing moeten liggen, omdat men, zeker in Oss, vaak negatief
kan reageren op zo'n vuurwerkvrije zone.
Met vuurwerkvrije zones op zich is niks mis, het is alleen erg moeilijk te
handhaven. Tussen 18:00 en 2:00 is zo'n beperkte tijd dat verdere maatregelen
niet nodig zijn.
Wel verbod maar daarbij uiteraard controle op zwaar en illegaal vuurwerk
Heeft geen nut, niet te handhaven, beter andersom, vuurwerk zones instellen.
Alleen in die kleine zones vuurwerk afsteken. Daarbuiten overtreders aanpakken
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•

Hou Nederland met de tradities in ere, we " luisteren" al te veel naar Amerika.

•

Maar er moet wel meer gehandhaafd worden op illegaal vuurwerk en
ongeoorloofd gedrag met vuurwerk. Zo blijft het voor iedereen leuk, veilig en
kost het de maatschappij een hoop minder geld
Mee oneens omdat de meeste mensen er verantwoord mee omgaan. Mochten er
plaatsen in de stad zijn met veel overlast kan daar alsnog een zone worden
aangewezen.
Nu al volop bommen die afgaan in midden oktober eerst pakkans vergroten .
Totaalverbod. Het is een zeer vervuilend gebruik waar snel een eind aan mag
komen van mij.
Weer een regel waar bijna niet op gecontroleerd kan worden.
Zones zijn een doekje voor het bloeden. De hele gemeente moet vuurwerkvrij
worden. Daarbij zijn de knallen dermate hard, dat je ze van ver hoort. Terwijl ik
dit typ, wordt er in het Sibeliuspark weer het nodige in de lucht geschoten.
Aangezien wat binnen en buiten de zone valt bijna niet te handhaven is, een zero
tolerance beleid voeren.Daarmee is vuurwerk op zak hebben al strafbaar en dus
beter te handhaven. Ter info: in het park wordt al vanaf medio oktober tot medio
januari vuurwerk afgestoken. Klagen, politie bellen, het helpt allemaal niet.. Zet
de hondenpoepboa's beter in voor dit soort overtredingen. Kan me niet
voorstellen dat mensen géén hinder van knalvuurwerk hebben. Eraan ontsnappen
kun je niet, en je dieren zijn maandenlang gestrest, kun je niet alleen thuislaten
etc. En dat niet alleen met oudjaar, maar maandenlang.
Zulke regels werken alleen als er streng gehandhaaft kan worden. Er wordt nu al
enkele weken flink geknald in en rond onze woonwijk, als hier al nauwelijks lukt
om te handhaven, dan lukt het met de jaarwisseling ook niet.

•
•
•
•
•

•

Zeer mee
oneens

•

•
•
•
•

•
•

DR: behalve dat dat waarschijnlijk nooit in overleg gaat met alle mensen die
binnen dat gebied wonen, kan zo'n verbod toch niet gehandhaafd worden. Het
huidige verbod op wanneer er vuurwerk mag worden afgestoken en het huidige
verbod op bepaald soort vuurwerk zijn al niet te handhaven, laat staan wanneer
daar nog een verbod bijkomt. Sowieso is een verbod niet de juiste manier om te
voorkomen dat iets niet gebeurt, zie roken, alcohol, drugs, maximumsnelheid,
zwartwerken, etc etc.
Extra handhaven. Als een winkel beschoten wordt sluit je toch ook niet de winkel.
Gebrek aan cOntrole op fout vuurwerk en illegalen handel is de oorzaak van
overlast dus dat aanpakken.
Geen vuurwerk meer afsteken... wel door gemeente op een grote openbare
plaats.
In onze gemeente wordt het hele jaar door vuurwerk afgestoken. Met de piek in
de maand december. Ik vind dat er veel strenger opgetreden moet worden tegen
dat afsteken buiten de afsteektijden. Als het bij die ene dag blijft, blijf ik wel
binnen en heb ik er geen probleem mee
N.a.v. mijn keuze op punt 8 vind ik dat de gemeente de vrijheid van dit thema aan
de burgers moet laten. Bovendien dit is slechts een keer per jaar. M.a.w.: Laat
a.u.b. de inwoners lekker genieten van het Oud- en Nieuwjaar.
Verbod op vuurwerk in hele gemeente en zone aanwijzen waar wel vuurwerk mag
worden afgestoken met oud en nieuw

10

Weet niet

•

Handhaaf eerst maar eens normaal op het afsteken buiten de vertrektijden.
Niemand doet iets aan die overlast

•

Ik denk dat dit niet te realiseren is. Tot nu toe werd er al jaren ver voor Oud Jaar
door een bewoner heel veel vuurwerk afgestoken dat in een garage bewaard
werd.
Wel zou het fijn zijn als er ook in onze straat ook een keer gepatrouilleerd wordt.
Vorig jaar was er veel overlast en ook 's morgens vroeg om 10.00 uur nog
brandende troep midden op straat. Bij een huis niet ver van ons
vandaan...…..moest een ruit het ontgelden.
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3.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan
willen wijzen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
70%
57%

65%

63%

(n=230)
59%
32%
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Weet niet
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uitlaatgelegenheden
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uitgaansgelegenhede
n

Rondom speeltuinen
- en plaatsen voor
kinderen

Rondom het
ziekenhuis
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Aan de hand van vraag "3.1 Welk(e) gebied(en) zou u als vuurwerkvrije zone(s) aan willen wijzen?"
komt de volgende top drie naar voren:
1. In natuurgebieden (70%)
2. Rondom uitlaatgelegenheden van huisdieren (65%)
3. Rondom speeltuinen - en plaatsen voor kinderen (63%)

Ander gebied, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen, organiseer centraal vuurwerkshow
Alles
Alles vuurwerkvrij!
Appartementen en woon gebieden ook geen vuurwerk, je wordt gek van die herrie en stank
Bebouwde kom (2x)
Bij gemeentehuis
Buiten bebouwde zones
Centraal punt
Centrum (2x)
Daar waar de overlast in voorgaande jaren zeer groot is geweest
De gemeente weten dat ht beste
De hele gemeente
Dichtbevolkte wijken
Druk stedelijk gebied.
Drukke woonwijken
Een gebied waar vuurwerk afgestoken mag worden, rest van de gemeente vuurwerk vrij
Een groet vuurwerksow op een groot plain in Oss. met een band.
Graag algeheel verbod
Heel de gemeente. Gemeente regelt zelf vuurwerk show
Heel Nederland
Heel NL vuurwerkvrij!
Heel oss (2x)
Heel Oss (3x)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hekemaal geen vuurwerk meer voor consumenten meer afsteken
Hele gemeente (3x)
Heuvel
Ik ben voor een centrale vuurwerkshow op een daarvoor aangewezen geschikte plek
Ik ben voor een totaal vuurwerkverbod
Ik ben vooral voor vuurwerkzones: een paar gebieden waar het wel mag.
In een gebied waar mensen makkelijk naar toe kunnen gaan om eventueel te kijken, vergeet
niet dat veel mensen vuurwerk mooi vinden
In woonwijken (2x)
In woonwijken. Vooral als je bange huisdieren hebt helpt een gebiedsverbod niet. Dan moet je
nog een lange weg door straten lopen waar wel geknalt wordt
Liever omdraaien. Op sommige pleinen bij uitgaangsgelegenheden mogelijk wel en verder
nergens
Midden in de polder
Op (rijbanen van) hoofdwegen die voornamelijk als aanrijroutes van hulpdiensten zijn
Overal (6x)
Overal behalve centraal vuurwerk
Overal, als het om particulieren gaat
Overal. 1 plek waar een mooie vuurwerkshow gegeven wordt is beter
Parkeerterrein.
Parken
Pleinen
Pleinen en polder
Poldergebied of afgelegen industriegebied
Rondom kinderboerderijen.
Rondom molens. zeer brandgevaargevaarlijk. en rondom andere brandgevoelige gebouwen
Rondom winkelgebied en winkelcentra
Toegewezen centraal gelegen gebieden waar mensen per dorpskern of wijk naar toe kunnen
Totaal vuurwerkverbod zoals in Apeldoorn is het beste
Van mij mag het helemaal afgeschaft worden.
Volledig vuurwerk vrij
Waar de minste overlast is en geen gevaar dus ook liever door bevoegde mensen afgestoken.
Wijken
Woon wijken
Woongebieden
Woonwijken (5x)
Woonwijken , overal
Woonwijken en scholen

Toelichting
•
•
•
•

Algeheel verbod op particulier vuurwerk, maar een vuurwerkshow vanuit de gemeente.
Beter is nog plekken aanwijzen waar het wel mag en verder niet!
Beter nog: nergens meer toestaan.
Bijvoorbeeld rond kinderboerderijen, dierenasiel. Misschien verzorgingstehuizen op
voorwaarde dat de bewoners dat op prijs zouden stellen.
Waarom wordt een ziekenhuis genoemd? Dat hebben we toch niet in Oss!
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•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Creeer plekken waar onder toezicht vuurwerk afgestoken mag worden, zoals op de grote
parkeerplaats bij de rusheuvel, schoolpleinen, en andere open ruimtes zoals weilanden
rondom oss. Op deze manier kunnen de woonwijken vrij gehouden worden van vuurwerk,
hierdoor hebben de dieren er minder last van.
De gemeente moet een vuurwerkshow geven waar iedereen gratis naar mag kijken. Voor de
rest moet dit compleet verboden worden - het staat in geen verhouding tot alle ellende die dit
elk jaar weer aanricht.
Er is nu veel geld nodig om alle schade te herstellen... Laat de gemeente een vuurwerkshow
regelen.. professioneel, geen ongelukken en overlast.. alleen genieten van het vuurwerk.
Er zit wel verschil tussen mooi siervuurwerk en hard knalvuurwerk. Ik zou me voor kunnen
stellen dat mensen (b.v. in een ziekenhuis of verzorgingshuis, maar ik vind het zelf ook wel) het
wel mooi vinden om naar siervuurwerk te kijken, maar hard knalvuurwerk vervelend vinden.
Gemeente kan op een veilige plek zelf een vuurwerkevenement organiseren
Gewoon op een plek een mooie vuurwerkshow het liefst buiten woon en leef gebied bv op een
bedrijventerrein of een open vlakte. Er is dan maar een dag van herrie en stank veel mensen
en dieren zullen er blij van zijn.
We lopen nu tegen november aan, we horen nu al 2 weken vuurwerk afsteken je schrikt je rot
en de huisdieren zijn nu al van slag en durven niet meer naar buiten.
Het is elk jaar weer een soort van oorlogsgebied, in oktober begint het en vooral in de late
uren. De veiligheid en rust voor de mensen en dieren is blijkbaar minder belangrijk dan wat ze
een traditie noemen, maar ik kan me nog herinneren dat vroeger om 12 uur een paar pijlen de
lucht in gingen en daarna verder gefeest. Nu gaat het om het afsteken van vuurwerk en de dat
maandenlang. Het wordt hoog tijd dat er een verbod komt op ,niemand is veilig rond oud en
nieuw. Schandalig ! Een paar jaar geleden is er illegaal vuurwerk door mijn brievenbus
gegooid met als gevolg een kapotte voordeur en een hoop schade in de hal. De politie gebeld
en ze beloofde te komen maar na een uur geen politie gezien. Toen ik belde en vroeg waar ze
bleven werd mij gezegd dat ze door de straat hadden gereden en geen verdachte hadden
gezien. ,vorig jaar werden er rotjes tegen mijn raam gegooid om m'niet honden op te jutten
en toen ik daar wat van ging zeggen kwamen er 5 aso's waarvan één met een mes en ze
dreigde vuurwerk bij mij naar binnen te gooien. Omdat ik me moest verweren tegen dat mes
heb ik 2 vingertoppen verloren en lag de hal vol bloed. Ik kon gelukkig de deur dichtgooien en
de politie gebeld maar die hadden het te druk en ik moest maar een keer naar het bureau
komen om aangifte te doen ,ik had ook de foto's naar de politie gestuurd van mijn
verwondingen en de ravage in m'niet hal. Dit jaar zorg ik voor een groot mes en dat ligt klaar
in de hal . Loat ze mar komme godverdomme. Ik ben er klaar mee.
Misschien is het beter om plekken aan te wijzen waar WEL vuurwerk mag worden
aangestoken. Lijkt me gemakkelijker om te realiseren.
Nieuwjaar Brugge: Podium in het centrum, vanaf 23u liedjes zingen en dansen, middernacht
vuurwerk en Abba's "Happy newyear", dan meer liedjes en alle café's open. Dat is leuk aan het
nieuwe jaar beginnen. Kan zoiets in Oss?
Ook graag betere handhaving van vuurwerk afsteken in de dagen voor oud en nieuw, maar ook
gedurende het hele jaar. Graag klachten serieus nemen.
Probeer uit te vinden waar er het meeste draagvlak voor is. Als er wijken zijn die dit willen en
misschien met wat hulp zelf kunnen handhaven zou dat mooi zijn. Maar let de meeste partijen
drinken die avond wel een borreltje of.......
Stadscentrum
Totaal afschaffen.
Altijd moeilijk doen over het milieu en over na elkaar om kijken.
Maar dan wel op 31 december elkaar bestoken met vuurwerk. Typisch Nederlands het ene
zeggen, het andere doen.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipOss
Weekblad Regio Oss
Vuurwerk
30 oktober 2019 tot 07 november 2019
376
5,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
4
8 november 2019

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±5,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Weekblad Regio Oss.
Op 30 oktober is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 5 november is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

15

3. TipOss
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Oss en omstreken
vergroten. Via het panel TipOss kunnen alle inwoners van Oss en omstreken hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tiposs.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipOss is een gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u marktonderzoekvragen of
andere vragen over burgerraadplegingen, dan kunt u
deze altijd stellen aan enquete@toponderzoek.com.
Het is ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipOss maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie
op te halen over Oss en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Arbeidsmigranten’, ‘Kermis’ en ‘Snelheidscontrole’.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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