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Achtergrond onderzoek

Methode

Online onderzoek: de respondenten zijn 

uitgenodigd per brief. In de brief was een 

open link naar het online onderzoek 

opgenomen. Daarnaast bevatte elke brief een 

unieke code. In de resultaten zijn alleen 

unieke respondenten opgenomen.

Naar ongeveer N=40 inwoners is op hun 

eigen verzoek een papieren versie van de 

vragenlijst verstuurd.

Periode

4 oktober 2017 t/m 7 november 2017

Doel onderzoek

Gemeente Bloemendaal wilde meer inzicht in 

wat inwoners van de gemeente vinden van 

vuurwerk en hoe ze omgaan met vuurwerk. 

Daarnaast is uitgevraagd wat inwoners als 

goede oplossingen zien om vuurwerkoverlast 

te verminderen en of zij eventueel bereid zijn 

hieraan bij te dragen.

Doelgroep

Het onderzoek is uitgestuurd onder inwoners 

van 18 jaar en ouder van de gemeente 

Bloemendaal. 

Respons

› Bruto steekproef: N>11.000

› Netto steekproef: n=3.643

De netto steekproef is representatief voor 

de populatie van de gemeente 

Bloemendaal gebleken op het gebied van 

geslacht en woonkernen. Op het gebied 

van leeftijd is een zwaartepunt in de 

oudere leeftijdscategorieën te zien:

Leeftijd (jr) % inwoners % respondenten
18-28 11% 5%
28-48 21% 19%
48-68 38% 48%

68+ 30% 29%



Conclusies en aanbevelingen

Belangrijkste conclusies

• De betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Bloemendaal is uitzonderlijk hoog. Dit 

blijkt uit de hoge respons op het onderzoek en de moeite die men neemt om uitgebreid de 

vragen te beantwoorden.

• De meerderheid van de inwoners steekt zelf vuurwerk af of geeft aan van vuurwerk van 

anderen te genieten. Toch geeft ook bijna een derde aan niet van vuurwerk te houden.

• Drie kwart van de inwoners geeft aan (soms) overlast te ervaren. Het gaat hier vooral om 

afval- en geluidsoverlast. Uit open antwoorden komt naar voren dat men overlast ervaart 

doordat vuurwerk buiten de toegestane tijden en gebieden wordt afgestoken.

• Als belangrijkste oplossingen ter bevordering van de veiligheid rondom Oud & Nieuw en 

vermindering van de overlast wordt strengere handhaving, een centrale vuurwerkshow en 

meer voorlichting genoemd. Het draagvlak voor deze oplossingen is vooral groot onder de 

inwoners die zelf geen vuurwerk afsteken. Inwoners die zelf ook groot vuurwerk afsteken, 

ondersteunen deze oplossingen veel minder. Het draagvlak voor grote uitgaven voor 

aanpassing van het Oud en Nieuw feest is klein.

Aanbevelingen

• Koppel de resultaten van het huidige 

onderzoek terug aan inwoners, zo blijft 

de betrokkenheid behouden.

• Zorg voor meer handhaving omtrent de 

handhaving van het veilig afsteken van 

vuurwerk en afsteken binnen 

toegestane tijden. Dit wordt zelfs door 

vuurwerkafstekers wenselijk geacht.

• Steek niet te veel (nieuwe) uitgaven in 

aanpassing van het Oud en Nieuw 

feest; er is geen draagvlak voor grote 

uitgaven vanuit de gemeente. 



65%

17%

7%

11%

Totaal

Ja, alleen klein vuurwerk

Ja, ook groter vuurwerk

Nee

N.v.t. (ik heb geen minderjarige kinderen)

Minderjarige kinderen vuurwerk afsteken

Afsteken van vuurwerk
Ongeveer een kwart van de inwoners steek klein of groter vuurwerk af. Bijna de helft van de 

inwoners steekt zelf geen vuurwerk af, maar geeft wel aan graag naar vuurwerk van anderen te 

kijken. Een derde geeft aan ook liever niet naar vuurwerk van anderen te kijken. Twee derde 

heeft geen minderjarige kinderen die vuurwerk afsteken. Van de inwoners met minderjarige 

kinderen steekt van bijna twee op de tien klein of groter vuurwerk af.

Vraag: Steekt u zelf vuurwerk af tijdens Oud & Nieuw? (n=3643)

Vraag: Steken uw minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar) vuurwerk af? (n=3643)

30%

46%

16%

7%

Totaal

Ja, alleen klein vuurwerk

Ja, (ook) groter vuurwerk

Nee, maar ik kijk wel graag naar het vuurwerk
van anderen

Nee, en ik kijk ook niet graag naar vuurwerk
van anderen

Zelf vuurwerk afsteken



46%

28%

26%

Ja

Soms

Nee

Type vuurwerkoverlast

Ervaren vuurwerkoverlast
Drie kwart van de inwoners geeft aan (soms) vuurwerkoverlast te ervaren tijdens Oud en Nieuw. 

Inwoners ervaren vooral overlast door vuurwerkafval of geluid. Daarnaast geeft ook ongeveer de 

helft aan te vrezen voor schade aan natuur en milieu of lichamelijk letsel door afgestoken 

vuurwerk. Er zijn enkele kleine significante verschillen te zien tussen woonkernen. Zo ervaren 

inwoners van Bennebroek meer geluidsoverlast.

Vraag: Ervaart u vuurwerkoverlast tijdens Oud & Nieuw (voor uzelf of voor uw omgeving)? (n=3643)

Vraag: Welk vuurwerkoverlast ervaart u tijdens Oud & Nieuw voor uzelf of voor uw omgeving? (n=2696)

Ervaren vuurwerkoverlast

73%

69%

54%

48%

38%

37%

5%

5%

2%

2%

10%

Afval

Geluidsoverlast

Schade aan natuur/milieu

(Angst voor) Lichamelijk letsel
door afgestoken vuurwerk

Mijn huisdieren hebben last van
vuurwerk

Stankoverlast

Lichtoverlast

Angst voor brandgevaar (i.v.m.
rieten dak)

Afsteken buiten toegestane
tijden

Materiele schade

Anders

Bennebroek: 74%

Overveen: 54%

Vogelenzang: 45%

Bennebroek: 49% // Overveen: 59%

= significant verschil ten opzichte van het totaal

Vuurwerkafstekers ervaren aanzienlijk 

minder overlast (11% zegt ‘ja/soms’) 

dan niet-afstekers (63% zegt ‘ja/soms’) 



Oplossingen vuurwerkoverlast
Ruim drie kwart van de inwoners is het ermee eens dat strengere handhaving zal bijdragen aan een 

vermindering van de ervaren vuurwerkoverlast. Daarnaast is bijna twee derde voorstander van een 

centrale vuurwerkshow. Vuurwerkvrije zones of een vuurwerkvrije gemeente kan van de helft op 

ondersteuning rekenen. Oplossingen worden sterker ondersteund door niet-afstekers en minder door 

groot vuurwerk afstekers. Het draagvlak voor extra uitgaven is klein.

Vraag: Kunt u aangeven in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende oplossingen? (n=3643)

Vraag: Vindt u dat de gemeente geld moet uitgeven aan het aanpassen van het Oud & Nieuw feest? (n=3643)

Beoordeling optionele oplossingen vuurwerkoverlast

55%

44%

39%

27%

22%

18%

12%

21%

11%

13%

13%

15%

4%

9%

14%

15%

5%

13%

20%

19%

3%

3%

3%

4%

Strenger handhaven

Centrale vuurwerkshow

Vuurwerkvrije zone in hele
gemeente

Vuurwerkvrije zones in
delen van de gemeente

Helemaal eens Eens Neutraal Oneens Helemaal oneens Weet niet/ geen mening

62%

51%

48%

77%

Top 2-box*:

*Top 2-box = % helemaal eens + % eens)

45%
55% Ja

Nee

Extra geld uitgeven?

Van de inwoners die een concreet bedrag noemen, vindt 

ongeveer de helft een bedrag van €10.000 - € 49.999 

geoorloofd. Het draagvlak voor besteding van grote 

bedragen is erg klein (6%).

Groot vuurwerk: 34%

Niet-afstekers: 78%

Groot vuurwerk: 16%

Niet-afstekers: 89%

Groot vuurwerk: 59%

Groot vuurwerk: 30%

Bedrag %

< € 10.000 24%

€ 10.000 - € 49.999 47%

€ 50.000 + 28%

Ongeveer de helft noemt 

een concreet bedrag:



Strengere handhaving:

• ‘De vroegen knallers  meer oppakken en strenger straffen.’

• Meer politietoezicht. Een week voor en een week na Oudjaar wordt er bij mij in de buurt al 

vuurwerk afgestoken.’

• ‘Achter de jeugd aan die maar blijft doorgaan voor en na Oud en Nieuw.’

• ‘Afsteektijd beperken tot 23:30 tot 01:00u, in combinatie met echt strenge handhaving.’

• ‘Handhaven; vooral in de weken voorafgaand aan oudejaarsdag.’

Centrale vuurwerkshow:

• "Vuurwerk verbieden. Centraal georganiseerde vuurwerkshows.’

• ‘Geen verkoop meer aan particulieren.’

• ‘Een of meerdere centrale plekken in ons dorp heft de voorkeur.’

Voorlichting: 

• ‘Het is mijn inziens een kwestie van opvoeding. Maar zolang ouders de kinderen maar laten 

doen wat zij willen zullen we niet afkomen van het onnodig slopen van dingen door het op te 

blazen of iets dergelijks.’

• ‘Betere voorlichting over het verbod op afsteken van vuurwerk in de buurt van huizen met 

rieten daken.’

Vuurwerkverbod instellen:

• ‘Het zou wettelijk verboden moeten worden.’

• ‘Gewoon een totaal verbod, geld kan beter besteed worden.’

Suggesties oplossingen vuurwerkoverlast
Drie kwart van de inwoners geeft aan niet bereid te zijn bij te dragen aan een veiliger Oud & 

Nieuwfeest. Een klein deel is bereid financieel bij te dragen of als vrijwilliger actief te worden. In de 

overige suggesties noemt men vaak strengere handhaving. Hierbij gaat het zowel om handhaving van 

de toegestane afsteektijden als handhaving van de veiligheidsnormen. Ook worden een centrale 

vuurwerkshow, meer voorlichting en zelfs een geheel vuurwerkverbod als suggesties genoemd.

Vraag: Bent u bereid om zelf bij te dragen aan een veiliger Oud & Nieuw feest? (n=3643)

Vraag: Heeft u nog andere suggesties die vuurwerkoverlast kunnen verminderen of voorkomen? (n=3643)

Overige suggesties (n=1445)

14%

5%

10%

73%

Ja, financieel

Ja, als vrijwilliger

Ja, op een andere manier

Nee

• Door zelf geen vuurwerk af te steken

• Door mijn kinderen voor te lichten

• Door melding te maken van vuurwerkoverlast

• Door mijn eigen vuurwerk veilig af te steken

Heeft geen overige suggesties60%Eigen bijdrage veiligheid



Overige opmerkingen 
In de overige opmerkingen geeft een deel (nogmaals) de wens voor meer en strengere handhaving 

rondom de jaarwisseling aan. Daarnaast wordt ook de wens voor een centrale vuurwerkshow 

uitgesproken. Een klein deel laat een tegengeluid horen en vindt dat vuurwerk afsteken een traditie is 

waar niet aan getornd mag worden. Tot slot uit een klein deel inwoners de waardering voor de enquête. 

Vraag: Wilt u verder nog iets kwijt aan de gemeente over vuurwerk rond Oud & Nieuw? (n=3643)

Heeft geen opmerkingen
71%

Centrale vuurwerkshow:

• ‘Lijkt me geweldig om op een centrale plaats een "groot" 

vuurwerk af te steken voor alle bewoners van 

Bennebroek.’

• ‘Het lijkt mij erg leuk als er een vuurwerkshow wordt 

georganiseerd maar dit moet niet betekenen dat er geen 

vuurwerk afgestoken mag worden door de mensen zelf.’

• ‘Centrale regie onder toezicht van gemeente 

brandweer/politie.’

• ‘Een centrale plaats voor vuurwerk op een plaats die 

voor iedereen bereikbaar is.’

Wens voor meer handhaving:

• ‘Meer handhaven voor dat de tijd er is voor het afsteken, meer gemeente 

mensen op straat.’

• ‘Dat er betere controle is. Zeker bij het Hertenkamp en waar andere dieren 

aanwezig zijn.’

• ‘Heb in de meer dan de 40 jaar dat ik in de gemeente woon, niets gemerkt 

van handhaving.  Overschrijding van tijd vuurwerk afsteken gebeurt ieder 

jaar.’

• ‘Handhaven, vooral de dagen vooraf en oudejaarsdag.’

• ‘Wijs mensen op hun plicht dat als zij vuurwerk afsteken, zij het afval dienen 

op te ruimen. Dit ontneemt ook de lust om af te steken...en verhoogt de 

sociale druk.’

Voortzetting vuurwerktraditie

• ‘Vuurwerk is een traditie, laat dit 

gebruik ongemoeid, er wordt al teveel 

aan tradities getornd in Nederland.’

• ‘Sommige tradities zijn de moeite 

waard om te worden bewaard.’

Waardering enquête

• ‘Heel goed dat deze enquête gehouden 

wordt.’

• ‘Blij dat dit gedaan wordt. En ik hoop dat 

het mag leiden tot een acceptabele 

situatie.’

• ‘Heel fijn dat ik mag mee denken en hoop 

dat er een voor ieder bevredigende 

oplossing wordt gevonden.’



51%

49%

Man Vrouw

Doelgroepprofiel
n=3643

Geslacht Woonkern

Leeftijd

5%

19%

48%

29%

18 tot 28 jaar

28 tot 48 jaar

48 tot 68 jaar

68 jaar of ouder

20%

23%

28%

19%

9%

Aerdenhout

Bennebroek

Bloemendaal-dorp

Overveen

Vogelenzang

Type huis

10%

58%

28%

4%

Hoogbouw

Rijtjeshuis

Vrijstaand huis

Vrijstaand huis met rieten kap



Contactgegevens

Gemeente Bloemendaal

E-mail: n.wouterse@bloemendaal.nl

Telefoon: 14023

Contactpersoon: Noor Wouterse

Marktonderzoeksbureau Directresearch

E-mail: kelly@directresearch.nl

Telefoon: 020 - 770 75 79

Contactpersoon: Kelly de Heij
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