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Raadpleger Jaarwisseling

1. Aanleiding
Voor u ligt de rapportage van de Raadpleger over de komende jaarwisseling (2020). Dit onderzoek is
uitgevoerd door onderzoeksbureau Toponderzoek onder de inwoners van Limburg.
Onderzoeksbureau Toponderzoek en De Limburger zijn op 11 november 2020 een onderzoek gestart
naar de komende jaarwisseling (2020). Beide partijen zijn benieuwd naar hoe de inwoners uit
verschillende Limburgse gemeenten de jaarwisseling verwachten te gaan vieren.
Hoe staan Limburgers tegenover het algeheel vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling? Hoe
gaan Limburgers de jaarwisseling vieren? Wat heeft volgens Limburgers de meeste prioriteit waarop
de politie, gemeente en/of andere toezichthouders moeten handhaven?
Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in hoe inwoners de jaarwisseling gaan
vieren. Onderzoeksbureau Toponderzoek en De Limburger willen inzicht krijgen in het gedrag en de
verwachtingen van inwoners tijdens de jaarwisseling. Het onderzoek is op een aantal punten te
vergelijken met het vuurwerkonderzoek over de jaarwisseling van 2019/20201. Daarnaast biedt het
onderzoek handvatten voor het aanscherpen van beleidskaders omtrent de jaarwisseling.

2. Betrouwbaarheid
Aan het onderzoek hebben 12.786 Limburgers deelgenomen. Dit betekent dat meer dan één op de
honderd Limburgers heeft deelgenomen aan dit onderzoek. In de onderzoekverantwoording
(hoofdstuk 5) wordt de representativiteit van het onderzoek toegelicht. De respons wordt hier
vergeleken met de populatie inwoners in Limburg o.b.v. geslacht, leeftijd, gemeente en regio.
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3. Samenvatting
Uw eigen jaarwisseling
Aan respondenten is gevraagd op welke manier zij overwegen om de komende jaarwisseling te
vieren. Stel één van de risiconiveaus, waakzaam, zorgelijk of ernstig, is van kracht tijdens de
komende jaarwisseling, dan overweegt 53% van de respondenten om de komende jaarwisseling
alleen met het huishouden te vieren. Bij één van deze risiconiveaus overweegt 39% van de
respondenten om de komende jaarwisseling thuis met een klein gezelschap te vieren (eigen
huishouden + maximaal vier gasten). 10% van de respondenten overweegt om de komende
jaarwisseling niet te vieren wanneer één van de risiconiveaus waakzaam, zorgelijk of ernstig van
kracht is tijdens de komende jaarwisseling. Zie pagina 14 voor de resultaten.
Ook bij de risiconiveaus zeer ernstig en lockdown is aan respondenten gevraagd op welke manier zij
overwegen om de komende jaarwisseling te vieren. Stel één van de risiconiveaus, zeer ernstig of
lockdown, is van kracht tijdens de komende jaarwisseling, dan overweegt 65% van de respondenten
om de komende jaarwisseling alleen met het huishouden te vieren. Bij één van deze risiconiveaus
overweegt 24% van de respondenten om de komende jaarwisseling thuis met een klein gezelschap te
vieren (eigen huishouden + maximaal vier gasten). 13% van de respondenten overweegt om de
komende jaarwisseling niet te vieren wanneer één van de risiconiveaus zeer ernstig of lockdown van
kracht is tijdens de komende jaarwisseling. Zie pagina 15 voor de resultaten.
Bijna één op de drie respondenten (32%) verwacht dat het risiconiveau tijdens de komende
jaarwisseling ernstig zal zijn. Een vergelijkbaar percentage respondenten (31%) verwacht dat het
risiconiveau tijdens de komende jaarwisseling zorgelijk zal zijn. Het risiconiveau dat het minst wordt
verwacht door respondenten is het risiconiveau lockdown. 3% van de respondenten verwacht dat
het risiconiveau tijdens de komende jaarwisseling lockdown zal zijn. Zie pagina 16 voor de resultaten.
Vuurwerk
Het kabinet besloot over een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk tijdens de
komende jaarwisseling. In dit onderzoek is gevraagd hoe Limburgers tegenover het instellen van het
algeheel vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling staan. Een ruime meerderheid (81%) van
de respondenten geeft aan positief of zeer positief tegenover het algeheel vuurwerkverbod te staan.
14% van de respondenten geeft aan negatief of zeer negatief tegenover het algeheel
vuurwerkverbod te staan. Zie pagina 17 voor de resultaten.
Aan respondenten die negatief of zeer negatief tegenover het algeheel vuurwerkverbod
staan (14% van de respondenten op vraag 4) is naar de redenen gevraagd waarom zij (zeer)
negatief tegenover het algeheel vuurwerkverbod staan. De meest gekozen reden is
‘Vuurwerk is een traditie’ (68% van de respondenten die aangeeft (zeer) negatief te staan
tegenover het algeheel vuurwerkverbod). De reden ‘Het is leuk om naar te kijken’ wordt door
49% van de respondenten die aangeeft (zeer) negatief te staan tegenover het algeheel
vuurwerkverbod, genoemd. Zie pagina 18 voor de resultaten.
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Aan respondenten die positief of zeer positief tegenover het algeheel vuurwerkverbod staan
(81% van de respondenten op vraag 4) is naar de redenen gevraagd waarom zij (zeer) positief
tegenover het algeheel vuurwerkverbod staan. De meest gekozen reden is ‘Mensen en
dieren hebben minder overlast’ (84% van de respondenten die aangeeft (zeer) positief te
staan tegenover het algeheel vuurwerkverbod). De reden ‘Het ontlast de zorg in tijden van
corona’ wordt door 72% van de respondenten die aangeeft (zeer) positief te staan tegenover
het algeheel vuurwerkverbod, genoemd. Zie pagina 19 voor de resultaten.
Het merendeel van de respondenten (94%) is dit jaar niet van plan om vuurwerk af te gaan steken.
3% van de respondenten geeft aan wel vuurwerk te gaan afsteken tijdens de komende jaarwisseling.
Zie pagina 20 voor de resultaten.
Door het algeheel vuurwerkverbod blijven vuurwerkverkopers zitten met de vuurwerkvoorraad.
Vuurwerk ligt veelal opgeslagen op vuurwerkopslagplaatsen. Respondenten is gevraagd wat er
gedaan kan worden met de vuurwerkvoorraden. Ongeveer de helft van de respondenten (49%) geeft
aan dat de vuurwerkvoorraden vernietigd kunnen worden. Zie pagina 21 voor de resultaten.
Als laatste vraag uit het onderzoek is respondenten gevraagd welke prioriteit de politie, gemeente
en/of andere toezichthouders moeten handhaven. Hierbij konden respondenten een top 3
rangschikking van antwoorden maken. Respondenten geven de hoogste prioriteit aan ‘Agressie tegen
politie en/of hulpverleners’. Daarna volgen de antwoorden ‘Verbod op afsteken van vuurwerk’,
‘Vandalisme’ en ‘De coronaregels die op dat moment gelden’ in de prioriteitenlijst. Zie pagina 22
voor de resultaten.
Dit en meer blijkt uit de Raadpleger over de komende jaarwisseling, waaraan 12.786 respondenten
deelnamen.
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4. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

Raadpleger over de komende jaarwisseling
Uw eigen jaarwisseling
Vuurwerk
11 november 2020 tot 1 december 2020
9
12.786
0,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
December 2020

4.1 Methodiek
De Limburger en onderzoeksbureau Toponderzoek hebben gezamenlijk de vragenlijst opgesteld. Vanaf
11 november 2020 tot 1 december 2020 hebben inwoners van de provincie Limburg deel kunnen
nemen aan het onderzoek. Deelname kon op twee manieren; 1) De Limburger heeft het onderzoek
onder de aandacht gebracht via: de gemeentelijke portals, de lokale Facebookgroepen en via de
nieuwsbrieven. 2) Onderzoeksbureau Toponderzoek heeft de 31 Limburgse Tip-burgerpanels ingezet.
Inwoners kunnen zich periodiek uitspreken over lokale actuele thema’s via de Tip-burgerpanels. Alle
deelnemers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek.

4.2 Representativiteit
In totaal hebben 12.786 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. De onderzoeksresultaten op
basis van dit aantal respondenten zijn representatief. Bij het betrouwbaarheidsniveau van 95% is de
foutmarge 0,9%. Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de
meting onder gelijke omstandigheden, eenzelfde resultaat wordt verkregen. 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 0,9%. Dit betekent dat de gemeten percentages met 0,9%
kunnen afwijken.
Op basis van de afspiegeling van de respons ten opzichte van de populatie is het onderzoek niet
representatief maar indicatief. Op de volgende pagina’s van deze rapportage wordt de afspiegeling
van de respons ten opzichte van de populatie toegelicht.
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4.3 Vergelijking van respons met populatie
In dit hoofdstuk wordt de respons op verschillende punten vergeleken met de populatie. De
onderliggende waardes volgen hieronder, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de populatie
(de verdeling rondom inwoners van Limburg) en de respons (de verdeling rondom de respondenten).

Respons en populatie naar geslacht
(n respons = 12187)
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In bovenstaande grafiek staat de afspiegeling op basis van geslacht. In de grafiek is een
oververtegenwoordiging te zien in het percentage mannelijke respondenten. Ook is een
ondervertegenwoordiging te zien in het percentage vrouwelijke respondenten.
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Respons en populatie naar leeftijd
(n respons = 11557)
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In bovenstaande grafiek staat de afspiegeling op basis van leeftijd. In de grafiek is een
ondervertegenwoordiging te zien in het percentage respondenten onder de 40 jaar oud. Ook is een
oververtegenwoordiging te zien in het percentage respondenten van 65 jaar en ouder.
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Respons en populatie naar woonplaats

(n respons = 12140)
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In bovenstaande grafiek staat de afspiegeling op basis van verdeling naar woonplaats. In de grafiek is
een oververtegenwoordiging te zien in het percentage respondenten uit de gemeente Horst aan de
Maas.

8

Raadpleger Jaarwisseling

Verdeling naar woonplaats
(n respons = 12140)
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In bovenstaande grafiek staat de afspiegeling op basis van verdeling naar regio. In de grafiek is een
oververtegenwoordiging te zien in het percentage respondenten uit Zuid-Limburg. Tevens is een
ondervertegenwoordiging te zien van het percentage respondentenuit Noord- en Midden-Limburg.
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4.4 Leeswijzer
In deze rapportage zijn alle respondenten meegenomen. Het merendeel van de respondenten heeft
het gehele onderzoek ingevuld maar dit geldt niet voor alle respondenten. Per vraag is geanalyseerd
hoeveel respondenten die betreffende vraag hebben ingevuld, op basis daarvan is de analyse
uitgevoerd. Dit verklaart het verschil in het aantal respondenten per vraag en het verschil met het
totaalaantal respondenten.
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
In de samenvatting staan de hoofdresultaten in vogelvlucht. Aan het eind van elke vraag wordt
verwezen naar het paginanummer van de grafiek van de vraag.
Er zijn verschillende rankingvragen opgenomen in het onderzoek. Op deze rankingvragen hebben
respondenten een ranking aangebracht op verschillende antwoordmogelijkheden. Een leeswijzer voor
deze grafieken is hieronder opgenomen.

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

<Thema>

(n=....)
3
2
1

100%
80%
60%

2,0
2,4

2,3

40%
3,6

20%
0%

Mogelijkheid 1 Mogelijkheid 2 Mogelijkheid 3 Mogelijkheid 4 Geen voorkeur
(anders)

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen

Weet niet

Mogelijkheid voor
respondent om geen
voorkeur of weet niet aan
te geven. Bij deze
antwoordmogelijkheden
wordt de rangschikking
gewist.
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Onder de ranking grafiek staat een tabel weergegeven. Deze tabel laat zien hoe vaak een antwoord op
welke plaats in de top drie is gezet. Ook is het gemiddelde cijfer per antwoordmogelijkheid opgenomen
in zowel de grafiek als de tabel van een rankingvraag.
LET OP! Een laag gemiddelde betekent dat het antwoord vaak op de eerste plaats in de top drie is
genoemd. Het antwoord met het laagste gemiddelde is dus het antwoord dat het vaakst op ‘1’ is gezet.
Bij een top drie is het hoogst (slechtst) mogelijk gemiddelde een 4. Dit komt doordat antwoorden die
niet in een top drie worden meegenomen wel meegenomen worden in de berekening van het
gemiddelde.
Bij een rankingvraag wordt een uitgebreide analyse uitgevoerd, omdat deze vraag op verschillende
manieren geanalyseerd kan worden. Zo kan een analyse gemaakt worden op basis van het gemiddelde,
op basis van hoe vaak een antwoord opgenomen is in de top drie en op basis van hoe vaak een
antwoord op de eerste plek is gezet. Onder de tabel van de rankingvragen zullen de drie analyses
worden toegelicht.
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5. Resultaten
Risiconiveau waakzaam, zorgelijk of ernstig
Stel dat tijdens de jaarwisseling één van de volgende risiconiveaus van kracht is, waakzaam, zorgelijk
of ernstig, dan kan de jaarwisseling er als volgt uitzien:
- U mag erop uit met maximaal vier personen (inclusief uzelf) of u mag erop uit zonder beperkingen.
- U mag maximaal 3 gasten, 6 gasten of een onbeperkt aantal gasten ontvangen buiten uw
huishouden.
- De horeca is geopend (mogelijk tot 22.00 uur).
- Bijeenkomsten en kleine evenementen mogen (max. 30 mensen binnen en max. 40 mensen
buiten).
Naast deze maatregelen (op basis van de routekaart), kunnen er ook landelijke maatregelen van
kracht zijn tijdens de jaarwisseling. Zo kan het zijn dat de horeca gesloten blijft, een algeheel
vuurwerkverbod wordt ingevoerd, een negatief reisadvies voor het buitenland wordt afgegeven of
dat er andere landelijke maatregelen worden genomen.

5.1 Uw eigen jaarwisseling
Op dit moment zitten we in de 'coronacrisis'. Het kabinet heeft een routekaart gemaakt,
waarin per risiconiveau te zien is welke maatregelen van kracht zijn. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen vijf risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig en lockdown.
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1 Stel één van de risiconiveaus, waakzaam, zorgelijk of
ernstig, is van kracht en de maatregelen zien eruit zoals
hierboven beschreven. Welk van onderstaande jaarwisselingen
overweegt u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=12716)

Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren

53%

Ik overweeg om het thuis met een klein gezelschap
te vieren (eigen huishouden + maximaal vier gasten)

39%

Ik overweeg om het thuis met een groter gezelschap
te vieren (eigen huishouden + meer dan vier gasten)

7%

Ik overweeg om te gaan uiteten of om het in een
kroeg of café te vieren

2%

Ik overweeg naar een klein, georganiseerd
evenement te gaan

1%

Ik overweeg om op vakantie of wintersport te gaan

1%

Ik ga (waarschijnlijk) werken

2%

Ik overweeg om het niet te vieren

10%

Anders

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan respondenten is gevraagd op welke manier zij overwegen om de komende jaarwisseling te
vieren. Stel één van de risiconiveaus, waakzaam, zorgelijk of ernstig, is van kracht tijdens de
komende jaarwisseling, dan overweegt 53% van de respondenten om de komende jaarwisseling
alleen met het huishouden te vieren.
Bij één van deze risiconiveaus overweegt 39% van de respondenten om de komende jaarwisseling
thuis met een klein gezelschap te vieren (eigen huishouden + maximaal vier gasten).
10% van de respondenten overweegt om de komende jaarwisseling niet te vieren wanneer één van
de risiconiveaus waakzaam, zorgelijk of ernstig van kracht is tijdens de komende jaarwisseling.
Zie toelichtingen op pagina 28 en verder.
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Risiconiveau zeer ernstig of lockdown
Stel dat tijdens de jaarwisseling één van de volgende risiconiveaus van kracht is, lockdown of zeer
ernstig, dan kan de jaarwisseling er als volgt uitzien:
- U mag erop uit met maximaal twee of vier personen (inclusief uzelf).
- U mag geen bezoek ontvangen of maximaal 1 bezoek per dag ontvangen waarvan maximaal 3
gasten.
- De horeca is gesloten, afhaalfunctie wel mogelijk.
- Bijeenkomsten en evenementen zijn niet toegestaan of bijeenkomsten zijn beperkt toegestaan
(max. 30 mensen binnen) en kleine evenementen zijn niet toegestaan.
Naast deze maatregelen (op basis van de routekaart), kunnen er ook landelijke maatregelen van
kracht zijn tijdens de jaarwisseling. Zo kan het zijn dat er een algeheel vuurwerkverbod wordt
ingevoerd, een negatief reisadvies voor het buitenland wordt afgegeven of dat er andere landelijke
maatregelen worden genomen.

2 Stel één van de risiconiveaus, zeer ernstig of lockdown, is van
kracht en de maatregelen zien eruit zoals hierboven
beschreven. Welk van onderstaande jaarwisselingen
overweegt u?
(n=12275)
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik overweeg om met alleen het huishouden te
vieren

65%

Ik overweeg om het thuis met een klein gezelschap
te vieren (eigen huishouden + maximaal vier gasten)

24%

Ik overweeg om het thuis met een groter gezelschap
te vieren (eigen huishouden + meer dan vier gasten)

3%

Ik overweeg om op vakantie of wintersport te gaan

1%

Ik ga (waarschijnlijk) werken

1%

Ik overweeg om het niet te vieren

13%

Anders

3%
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20%

40%
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80%
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Ook bij de risiconiveaus zeer ernstig en lockdown is aan respondenten gevraagd op welke manier zij
overwegen om de komende jaarwisseling te vieren. Stel één van de risiconiveaus, zeer ernstig of
lockdown, is van kracht tijdens de komende jaarwisseling, dan overweegt 65% van de respondenten
om de komende jaarwisseling alleen met het huishouden te vieren.
Bij één van deze risiconiveaus overweegt 24% van de respondenten om de komende jaarwisseling
thuis met een klein gezelschap te vieren (eigen huishouden + maximaal vier gasten). 13% van de
respondenten overweegt om de komende jaarwisseling niet te vieren wanneer één van de
risiconiveaus zeer ernstig of lockdown van kracht is tijdens de komende jaarwisseling.
Zie toelichtingen op pagina 68 en verder.
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Momenteel geldt in Veiligheidsregio Limburg-Noord het risiconiveau zeer ernstig en in
Veiligheidsregio Zuid-Limburg het risiconiveau ernstig. Ondanks de verschillende
risiconiveaus zijn er landelijke maatregelen van kracht in heel Nederland.
Meer informatie over de risiconiveaus kunt u hier vinden.

3 Welk risiconiveau verwacht u dat tijdens de komende
jaarwisseling van kracht is?

(n=12236)
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15%
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31%
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Aan de hand van vraag "3 Welk risiconiveau verwacht u dat tijdens de komende jaarwisseling van
kracht is?" is de volgende top drie aan antwoorden naar voren gekomen:
1. Ernstig (32%)
2. Zorgelijk (31%)
3. Waakzaam (15%)
Het risiconiveau dat het minst wordt verwacht door respondenten is het risiconiveau ‘Lockdown’. 3%
van de respondenten verwacht dat het risiconiveau tijdens de komende jaarwisseling ‘Lockdown’ zal
zijn.
Zie toelichtingen op pagina 90.
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5.2 Vuurwerk
Traditiegetrouw mag op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk af
worden gestoken, maar dat is komende jaarwisseling anders. Onlangs besloot het kabinet
over een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk tijdens de komende
jaarwisseling. Dit betekent dat het overal in Nederland verboden is om vuurwerk af te steken
tijdens de komende jaarwisseling. Dit om de druk op de zorg (in tijden van corona) te
ontlasten. Alleen vuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes en knalerwten mogen dan nog
worden afgestoken. Daarnaast is carbidschieten toegestaan.
De politie, de zorgsector en de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zijn voorstanders van
een algeheel vuurwerkverbod. De vuurwerkbranche is daarentegen tegenstander om dit jaar
een algeheel vuurwerkverbod in te stellen.

4 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod tijdens komende jaarwisseling?
Zeer positief

(n=12285)

68%

Positief

13%

Neutraal

6%

Negatief

6%

Zeer negatief

8%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende
jaarwisseling?" antwoordt in totaal 81% van de respondenten: "Positief" of “Zeer positief”. In totaal
antwoordt 14% van de respondenten: "Negatief" of “Zeer negatief”.
Zie toelichtingen op pagina 108.
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Vraag 4.1 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 4 hebben beantwoordt met: “Negatief” of
“Zeer negatief”.

4.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=1682)
Vuurwerk is een traditie

68%

Het is leuk om af te steken

23%

Het is leuk om naar te kijken

49%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de
economie

27%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

43%

Verbod is een inperking van vrijheid

41%

Verbod is lastig te handhaven

43%

Anders

14%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "4.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" is de volgende top drie aan antwoorden naar voren gekomen:
1. Vuurwerk is een traditie (68%)
2. Het is leuk om naar te kijken (49%)
3. Je kunt beter echte overlast aanpakken (43%)
Verbod is lastig te handhaven (43%)
Zie toelichtingen op pagina 161 en verder.
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Vraag 4.2 is alleen gesteld aan respondenten die vraag 4 hebben beantwoordt met: “Zeer positief” of
“Positief”.

4.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod?
(n=9853)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Mensen en dieren hebben minder overlast

84%

Beter voor het milieu

61%

Minder rommel en afval op straat

56%

Vuurwerk is gevaarlijk

58%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

29%

Vuurwerk is zonde van het geld

33%

Het ontlast de zorg in tijden van corona

72%

Anders

4%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "4.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" is de volgende top drie aan antwoorden naar voren gekomen:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (84%)
2. Het ontlast de zorg in tijden van corona (72%)
3. Beter voor het milieu (61%)
Zie toelichtingen op pagina 173 en verder.
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5 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod, om
vuurwerk af te gaan steken tijdens de komende jaarwisseling?
(n=12228)
Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik steek (bijna)
nooit vuurwerk af en komende jaarwisseling ook
niet.

85%

Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik houd me
komende jaarwisseling aan het verbod.

9%

Ja, ik ga wel vuurwerk afsteken. Ik maak komende
jaarwisseling mijn oude voorraad op.

1%

Ja, ik ga wel vuurwerk afsteken. Ik schaf komende
jaarwisseling nieuw (illegaal) vuurwerk aan.

1%

Ja, ik ga wel vuurwerk afsteken. Ik maak komende
jaarwisseling mijn oude voorraad op en schaf nieuw
(illegaal) vuurwerk

1%

Anders

2%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Het merendeel van de respondenten (94%) is dit jaar niet van plan om vuurwerk af te gaan steken.
3% van de respondenten geeft aan wel vuurwerk te gaan afsteken tijdens de komende jaarwisseling.
Het antwoord "Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik steek (bijna) nooit vuurwerk af en komende
jaarwisseling ook niet." wordt door 85% van de respondenten gekozen en is daarmee het meest
gekozen antwoord op vraag 5.
Zie toelichtingen op pagina 192 en verder.
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Door een algeheel vuurwerkverbod, is het verboden om vuurwerk af te steken. Een aantal
vuurwerkverkopers hebben hun vuurwerkvoorraad al in hun huis voor komende
jaarwisseling. Vuurwerk ligt veelal opgeslagen op vuurwerkopslagplaatsen en deze moeten
voldoen aan strenge criteria.
Locaties waar vuurwerk ligt opgeslagen vormen een risico door het mogelijk gevaar als er
opgeslagen vuurwerk tegelijk ontbrandt en ontploft.

6 Wat kunnen we volgens u doen met deze
vuurwerkvoorraden?

(n=12152)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Afsteken op een ander geschikt moment (indien
de situatie dit toelaat)

19%

Bewaren tot volgende jaarwisseling (ondanks het
risico)

14%

Verkopen aan andere relevante partijen (aan het
buitenland bijvoorbeeld)

19%

De overheid moet het opkopen

23%

Vernietigen

49%

Anders

9%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 Wat kunnen we volgens u doen met deze vuurwerkvoorraden?" antwoordt 49% van de
respondenten: "Vernietigen".
Zie toelichtingen op pagina 203 en verder.
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Een leeswijzer voor vraag 7 is opgenomen in hoofdstuk 4.4.

7 Wat heeft volgens u de meeste prioriteit waarop de politie, gemeente en/of
andere toezichthouders moeten handhaven?
(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de prioriteit is die uw meeste voorkeur heeft. Wanneer u op
'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)
100%

(n=12137)

90%
80%

1,7

70%
60%
50%
40%

3,0

3,1

30%

3,3

20%

3,6

3,6

10%

3,9

1

Prioriteit
Agressie tegen politie en/ of hulpverleners
Verbod op afsteken van vuurwerk
Verbod op verkopen van vuurwerk
Verbod op kopen van vuurwerk (in het
buitenland)
Vandalisme
De coronaregels die op dat moment gelden
Andere prioriteit
Geen voorkeur
Weet niet

2

3

Weet niet

Geen voorkeur

Andere prioriteit

De coronaregels die op
dat moment gelden

Vandalisme

Verbod op kopen van
vuurwerk (in het
buitenland)

Verbod op verkopen van
vuurwerk

Verbod op afsteken van
vuurwerk

Agressie tegen politie en/
of hulpverleners

0%

1
65%
9%
4%

2
14%
23%
10%

3
7%
21%
11%

Niet
opgenomen
in top drie
14%
47%
75%

3%

8%

12%

77%

3,6

6%
9%
2%

26%
13%
1%

19%
18%
2%

48%
60%
95%

3,1
3,3
3,9

Gemiddelde
1,7
3,0
3,6

1%
0%
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Vraag “7 Wat heeft volgens u de meeste prioriteit waarop de politie, gemeente en/of andere
toezichthouders moeten handhaven?” kan op verschillende manieren worden geanalyseerd,
namelijk: op basis van de gemiddelde score, op basis van hoe vaak een antwoord op de eerste plaats
wordt gezet en hoe vaak een antwoord in de top drie wordt benoemd.
Als gekeken wordt naar de gemiddelde score, komt de volgende top drie naar voren:
1. Agressie tegen politie en/ of hulpverleners (1,7)
2. Verbod op afsteken van vuurwerk (3,0)
3. Vandalisme (3,1)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord op de eerste plek wordt gezet, komt de volgende top
drie naar voren:
1. Agressie tegen politie en/ of hulpverleners (65%)
2. Verbod op afsteken van vuurwerk (9%)
3. De coronaregels die op dat moment gelden (9%)
Als gekeken wordt naar hoe vaak een antwoord genoemd wordt in de top drie, komt de volgende top
drie naar voren:
1. Agressie tegen politie en/ of hulpverleners (86%)
2. Verbod op afsteken van vuurwerk (53%)
3. Vandalisme (52%)
Zie toelichtingen op pagina 243 en verder.
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6. Kruising vraag 2 x gemeente
In de volgende tabbladen zijn de resultaten van de Raadpleger Jaarwisseling te zien op gemeente-niveau. Bij de resultaten zijn alle respondenten
meegenomen. Het meerendeel van de respondenten heeft het gehele onderzoek ingevuld, maar dit geldt niet voor alle respondenten.
Per vraag is geanalyseerd hoeveel respondenten de betreffende vraag hebben ingevuld. Op basis hiervan is de analyse uitgevoerd. Dit verklaart het verschil
in het aantal respondenten per vraag en het verschil met het totaalaantal respondenten.
De gemeenten staan gesorteerd op de regio's Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, de verdeling van deze regio's is gebaseerd op de gegevens van het CBS.
Onder deze regio's vallen de volgende gemeenten:
Noord-Limburg
Mook en Middelaar
Gennep
Bergen
Venray
Horst aan de Maas
Venlo
Peel en Maas
Beesel

Midden-Limburg
Leudal
Roermond
Weert
Maasgouw
Roerdalen
Echt-Susteren

Zuid-Limburg
Sittard-Geleen
Stein
Beek
Beekdaelen
Brunssum
Meerssen
Heerlen
Landgraaf

Maastricht
Valkenburg aan de Geul
Voerendaal
Kerkrade
Simpelveld
Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem
Vaals

In de tabellen is te zien welk percentage van de respondenten per gemeente een antwoord heeft gegeven.
In de tabellen zijn de volgende gegevens opgenomen:
- Het totaalaantal respondenten per gemeente.
- Onderaan de tabellen zijn de percentages t.o.v. het totaal toegevoegd.
- In de tabellen wordt elke gemeente als 100% gezien. Per gemeente wordt gekeken hoe respondenten de vraag hebben beantwoord.
Per gemeente is een kleurschaal aangebracht. Zo wordt het hoogste percentage per gemeente aangeduid met de donkerste kleur blauw in de horizontale
rij.
Het laagst scorende percentage per gemeente wordt aangeduid met de lichtste kleur blauw in de horizontale rij.
Indien het totaalaantal respondenten per gemeente onder de 100 respondenten ligt, dan zijn deze resultaten minder betrouwbaar en zijn deze rood
gearceerd.
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Gemeente
Mook en Middelaar
Gennep
Bergen
Venray
Horst aan de Maas
Venlo
Peel en Maas
Beesel
Nederweert
Leudal
Roermond
Weert
Maasgouw
Roerdalen
Echt-Susteren
Sittard-Geleen
Stein
Beek
Beekdaelen
Brunssum
Meerssen
Heerlen
Landgraaf
Maastricht
Valkenburg aan de Geul
Voerendaal
Kerkrade
Simpelveld
Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem
Vaals
Ik werk in de provincie Limburg, maar woon elders
Onbekend
Totaal

Ik overweeg om
met alleen het
huishouden te
vieren
71%
58%
62%
66%
65%
65%
64%
68%
58%
70%
64%
64%
66%
66%
66%
67%
64%
69%
70%
64%
72%
62%
64%
61%
78%
71%
63%
62%
68%
71%
59%
35%
50%
65%

Ik overweeg om het
thuis met een klein
gezelschap te vieren
(eigen huishouden +
maximaal vier gasten)
24%
31%
31%
30%
29%
23%
24%
23%
33%
23%
23%
26%
21%
24%
23%
24%
23%
24%
23%
27%
19%
23%
25%
24%
18%
20%
23%
26%
22%
20%
30%
29%
28%
24%

Ik overweeg om het thuis
Ik overweeg
met een groter gezelschap
om op
te vieren (eigen
vakantie of
huishouden + meer dan
wintersport te
vier gasten)
gaan
1%
1%
4%
1%
3%
0%
4%
0%
3%
1%
3%
1%
5%
1%
3%
0%
4%
0%
2%
1%
4%
0%
4%
1%
3%
1%
4%
0%
3%
1%
3%
1%
3%
0%
5%
1%
4%
1%
4%
1%
4%
0%
4%
1%
2%
0%
3%
1%
2%
1%
2%
0%
4%
1%
4%
3%
2%
0%
3%
0%
5%
2%
13%
3%
9%
0%
3%
1%

Ik ga
(waarschijnlijk)
werken
2%
2%
3%
1%
2%
1%
3%
1%
2%
2%
2%
1%
2%
3%
2%
1%
1%
2%
0%
1%
0%
3%
1%
1%
1%
2%
0%
3%
1%
1%
2%
0%
1%
1%

Ik overweeg
om het niet
te vieren
15%
14%
9%
12%
10%
13%
14%
13%
14%
13%
14%
13%
14%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
15%
16%
16%
10%
9%
13%
9%
14%
11%
12%
26%
15%
13%

Anders
5%
5%
3%
2%
3%
5%
2%
4%
0%
2%
4%
4%
3%
2%
3%
3%
5%
2%
3%
2%
2%
3%
3%
5%
1%
2%
4%
3%
3%
3%
3%
6%
4%
3%
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n=100%
132
109
117
408
1121
734
363
201
90
384
562
538
231
284
504
806
404
194
315
321
285
621
497
954
208
248
536
117
317
237
128
31
278
12275

Opmerkingen om rekening mee te houden
Uit één van de eenendertig Limburgse gemeenten is de respons lager dan 100 respondenten
woonachtig in de gemeente. Deze gemeente is in de tabel rood gekleurd. Door het lage aantal
respondenten zijn de resultaten niet tot minder betrouwbaar.
Bevindingen
Op basis van bovenstaande gegevens is een trend te herkennen.
In alle gemeenten wordt het antwoord ‘Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren’ het
vaakst genoemd. Het antwoord ‘Ik overweeg om het thuis met een klein gezelschap te vieren (eigen
huishouden + maximaal vier gasten)’ wordt hierna het vaakst genoemd.
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7. 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),
het overheidspanel ‘Overheid in Nederland’ en het ‘Ambtenarenpanel’.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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8. Bijlage: toelichtingen
1 Stel één van de risiconiveaus, waakzaam, zorgelijk of ernstig, is van
kracht en de maatregelen zien eruit zoals hierboven beschreven. Welk van
onderstaande jaarwisselingen overweegt u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

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

‘s Nachts kort na middernacht de straat op te gaan en met de buren die buiten zijn op gepaste
afstand een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.
4 pers incl onszelf
6 gasten
A
Aan de stookton buiten met een paar andere mensen drinken
Afhankelijk van de dan vigerende regels
Afhankelijk van de regels die dan gelden. Als het kan met onze vriendengroep 12 personen
Afhankelijk van het niveau
Al geruime tijd thuis ,met de huisdieren, de jaarwisseling vieren
Al jaren alleen samen met mijn echtgenote.
Al jaren in eigen huiselijke kring, geen feestbezoek of groot gezelschap
Al jaren met 2 en om 12 uur even buren nieuwjaars groe5 brengen
Alleen (8x)
Alleen met mijn echtgenoot, geen gasten
Alleen en heel tevreden.
Alleen met 2 gasten
Alleen met echtgenote vier ik het. kinderen wonen verder weg en het is niet verantwoord dan
naar limburg te reizen.
Alleen met huishouden maar na 12 uur wel even de buren een gelukkig nieuwjaar wensen.
Alleen met mijn vrouw
Alleen met z'n tweetjes
Alleen mijn man en ik dit jaar
Alleen of met z'n tweeën
Alleen samen met man thuis
Alleen thuis (2x)
Alleen thuis ,is nodig in deze tijd
Alleen thuis en met een gast
Alleen thuis met echtgenote en eventueel mijn zoon
Alleen thuis met huisdier
Alleen thuis met mijn man en even bezoek van kinderen
Alleen thuis met partner vieren.
Alleen thuis voor de buis
Alleen thuis. (2x)
Alleen tuis
Alleen, ik vierde altijd de jaarwisseling alleen thuis.
Alleen, thuis
Alleen, zonder huishouden! Zoals zoveel alleenstaanden
Als alleenstaand gewoon het normale dag/nacht ritme aan te houden, niets te vieren
Ben alleenwonend en vier het vermoedelijk alleen. Met wat lekkers en de t.v.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben altijd alleen met die dag !
Ben dan 20 jaar getrouwd vier het met kinderen
Ben en blijf alleen
Ben in Spanje en overwinter daar
Ben maar alleen
Bij bevriend echtpaar thuis
Bij dochter in Holland
Bij een ander koppel met mijn vrouw
Bij een der kinderen
Bij een van mijn kinderen thuis te vieren in gezinsverband
Bij en met vrinden
Bij fam
Bij familie , in totaal max. 5 personen
Bij familie ( huishouden + max 4 gasten)
Bij familie totaal 4 mensen
Bij familie vieren
Bij iemand anders te vieren (eigen huishouden + andere huishouden)
Bij mijn alleenstaande zus
Bij mijn moeder van 88.
Bij mijn paard in de stal. om te kijken of er niks gebeurd met vuurwerk en carbid schieten
Bij mijn vriendin met maar 3 personen
Bij ouders
Bij vrienden (2x)
Bij vrienden in een klein gezelschap.
Bij vrienden max 6 personen
Bij vrienden met 3 stellen
Bij vrienden met maximaal toegestane personen
Bij vrienden totaal 4 personen
Blijf alleen thuis.
Blijf fijn alleen thuis
Blijf gewoon thuis
Blijf thuis
Buiten
Buiten met buren
Bullshit
Corona of niet, als alleenstaande zit ik altijd alleen thuis
De mensen hebben angst voor elkaar denk dat ik al in bed liga
Deur open en jeugd van middelaar ontvangen op 1,5 meter. Ik heb hapjes en drankjes thuis in
de huiskamer. Max 3 tegelijk en we hanteren de maatregelen zoals ze gelden.
Deze vraag is niet echt duidelijk, je kunt namelijk aan de hand van verschillende risiconiveaus
verschillende antwoorden verwachten.
Deze vragen zijn oneerlijk, onzinnig en crimineel
Dikke party
Dit doe ik altijd. Geen enkele behoefte aan dit soort festiviteiten. N mens kan echt zonder!,
Dit hangt ook af van welk risico niveau op dat moment geldt.
Doe niet mee aan jaarwisseling iedere dag is er een nieuwjaarsdag.
Door een ziekte lig ik dan meestal in bed. Wil echter wel dat anderen hun plezier hebben
Echt anders
Eigen huishouden + 2 gasten (2x)
Eigen huishouden + Max. 2 pers.
29

Raadpleger Jaarwisseling

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigen huishouden +2 gasten
Eigen huishouden 2 pers. + 7 familieleden. Op 1,5 mrt afstand
Eigen huishouden en 2 gasten
Eigen huishouden en maximaal 2 gasten
Eigen huishouden en twee gasten
Eigen huishouden met maximaal 2 gasten
Eigen huishouden zoals elk jaar. Dus geen overweging
Eigen huishouden: 2 personen + 2 personen bezoek
Eigen huishuden + twee gasten
Elders bij vrienden en enkele gasten.
Elders met 4 personen vieren
Elders vieren
Elders vieren (bij iemand thuis), klein gezelschap
Emigreren
Er is maar één goede aanpak en dat is de weg die Zweden volgt!
Er is niets te vieren toch.
Er is waarschijnelek geen andere mogelekheib
Eten halen
Even om 12 uur proosten met de buren
Familie bezoek in het buitenland
Ga naar bed
Ga naar Duitsland daar zijn met de kerst de horeca open.
Ga naar mijn zus die ook alleen is.
Ga op tijd slapen
Gaat jullie niets aan.
Gaat jullie niks aan imbecielen
Geef flinke boeten aan sullen die toch vuurwerk afknallen
Geef flinke boetes aan al dat tuig dat toch vuurwerk afsteekt en vergader niet zobveel maar zeg
er wordt niet geschoten jullie lullen te veel
Geen enkel probleem, gewoon lekker gaan slapen en gezond weer op
Geen idee hoe het te vieren.
Geen overweging, wij vieren het met 6 volwassenen uit 3 gezinnen zoals elk jaar.
Gewoon lekker in m'n uppie thuis
Gewoon lekker thuis
Gewoon lekker thuis met mijn echtgenote zoals elk jaar, niets bijzonders.
Gewoon met mijn partner (echtgenoot) thuis
Gewoon rustig voor mezelf.
Gewoon thuis/binnen blijven, geen gasten
Gewoon vieren als voorheen
Gewoon vieren zoals eij het nou ook doen......met een groot gezelschap.
Gewoon zoals wij, mijn vrouw en ik het al meer dan 30 jaar vieren, thuis onder ons beiden en
om half 2 naar bed.
Gezellig met ons tweetjes
Gezellig thuis
Gezellig thuis met de poes, zoals elk jaar.
Groot feestje 20 mensen
Heb een dierenhotel en waarschijnlijk gasten, dus daar moet ik voor zorgen (2x)
Heb nog geen idee (2x)
Hebben nog geen plannen
Heelijk tv kijken.alleen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helemaal niet
Helemaal Niets
Her afsluiten van het meest dramatische jaar aller tijden verdient geen feest!
Het te vieren bij vrienden.
Het te vieren in mijn Instelling met 33 zieken + 1 nachtdienst
Hotel geboekt
Ik
Ik ben alleen (2x)
Ik ben alleen en blijf alleen
Ik ben alleen en ga het in heel kleine kring bij vrienden vieren
Ik ben alleen en geef niets om de jaarwisseling. Lig bijtijds in bed
Ik ben alleen ga altijd vroeg naar bed
Ik ben alleen in het huis
Ik ben alleen staand dus vier het alleen
Ik ben alleen thuis en vier het niet
Ik ben alleenstaand en vier het alleen geen punt
Ik ben alleenstaand en zal het in mijn eentje thuis vieren om mijn honden te troosten die als de
dood zijn voor knallen
Ik ben alleenstaande dus, ik vier het thuis, alleen!
Ik ben alleenstaande en ben alleen thuis
Ik ben alleenstaande en vier kerst thuis alleen. Geen probleem.
Ik ben altijd al op tijd naar bed. Ik vier het nooit
Ik ben altijd alleen thuis ivm e dieren
Ik ben dan alleen
Ik ben maar alleen en ben tevreden met een rustige avond zonder vuurwerk en een mooii
televisieprogramma
Ik ben single, dus ik ‘vier’ het alleen.
Ik ben werken in de nieuwjaars nacht
Ik ben zo wie zo alleen staand normaal nodig ik iemand uit blijf nu alleen
Ik blijf al jaren thuis voor mijn dieren
Ik blijf alleen thuis
Ik blijf alleen thuis met mijn man en onze twee honden
Ik blijf alleen thuis zonder familie of ander bezoek
Ik blijf alleen.
Ik blijf altijd thuis met oud en nieuw.
Ik blijf dit jaar alleen thuis, en vind dat ook prima
Ik blijf gewoon thuis (2x)
Ik blijf thuis en ontvang geen bezoek
Ik blijf thuis met alle dieren
Ik blijf thuis met alleen huisgenoten
Ik blijf thuis met mijn vriend.
Ik blijf vast en zeker thuis en er komt niemand op bezoek
Ik blijf zoals de voorgaande jaren alleen thuis.
Ik doe gewoon niks dit jaar
Ik doe hetzelfde als andere jaren
Ik doe niet anders dan andere jaren.
Ik doe wat ik altijd doe. thuis blijven bij de kat.
Ik doe zoals ieder jaar: mijn man en ik samen en niemand anders
Ik eet bij een vriendin met maximaal totaal van 4 personen
Ik ga alleen met het huishouden jaarwisseling vieren
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Ik ga alleen naar familie (Maximaal 4 gasten in verblijf).
Ik ga bij mijn vader door houden met mijn gezin
Ik ga ergens anders vieren met klein gezelschap
Ik ga het bij een bevriend koppel vieren.
Ik ga het bij een vriend vieren.
Ik ga het bij mijn ouders vieren aangezien ik een 1 persoonshuishouden heb, wil ik het niet
alleen vieren.
Ik ga het elders buiten vieren
Ik ga het met een vriend in diens huis vieren
IK GA HET NIET VIEREN!
Ik ga het vieren in Duitsland bij mijn zus en haar gezin.
Ik ga het vieren met één ander familielid, buiten Limburg.
Ik ga in een hotel rustig ergens aan zee.
Ik ga lekker op tijd naar bed
Ik ga met mijn zoon naar vrienden toe
Ik ga naar 4 vrienden (2 stellen)
Ik ga naar Duitsland op bezoek bij familie om vuurwerk af te steken. Maar ik ga minder dan 24
uur naar Duitsland en dan hoef ik niet quarantaine.
Ik ga naar een vriendin in beuningen
Ik ga naar familie en we vieren het allemaal samen met ongeveer 6 volwassenen en 2 kids
Ik ga naar mijn kinderen
Ik ga naar mijn tweede huis in Oostenrijk
Ik ga naar mijn zus en schoonbroer, in totaal 3 personen, en maken een gezellige avond.
Ik ga naar vrienden.
Ik ga niks “vieren” . Blijf thuis zonder bezoek. Hoef dat niet te overwegen
Ik ga op vakantie
Ik ga verstandig op tijd naar bed.
Ik ga wel om 22 u naar bed en hopelijk is dan 1 januari alle onzin voorbij en kunnen we allemaal
normaal doen
Ik heb 4 honden wat denkt u?
Ik heb drie kinderen en die zijn voor ij het allerbelangrijkste dus zou ik het men hen vieren
Ik heb een eenpersoonshuishouden dus ; lekker veilig alleen thuis
Ik heb in augustus al geboekt voor vier dagen met vier vrienden in Düsseldorf. Bij annulering
door de organisatie blijven we samen thuis; zonder bezoek.
Ik hoef het niet te overwegen, ik vier het niet.
Ik hoop het met 2 vrienden cq vtien en vriendin te vieren
Ik hoop in de gelegenheid te zijn de jaarwisseling bij familie doorzet brengen
Ik hou mij niet aan de maatregelen omdat ik niet vind dat de overheid op deze manier met
burgers mag omgaan.
Ik kijk al jaren naar de buis thuis op Oudejaarsavond met drank en eten en alleen. Dat zal dit
jaar niet anders zijn, voor mij dus geen verschil.
Ik laat het op me afkomen en me te houden aan de regelgeving van dat moment
Ik moet gaan werken
Ik moet werken
Ik moet werken : Openbaar Vervoer
Ik nodig 1 persoon uit.
Ik overweeg bij vrienden te gaan vieren, mits dat veilig is
Ik overweeg een appartement te huren in de Randstad om de kinderen te ontvangen
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Ik overweeg helemaal niks, ik doe gewoon zoals altijd, ik doe niet mee aan die bangmakerij van
jullie ambtenaren om ons nog meer geld afhandig te maken. De kans is groter dat je onder een
auto komt dan dat je overlijdt aan Corona.
Ik overweeg het bij iemand anders thuis te vieren met 3 vrienden.
Ik overweeg het bij vrienden thuis te vieren. Met ons erbij 4 personen totaal.
Ik overweeg het gewoon zoals altijd te vieren
Ik overweeg het in kleine familiekring buiten de deur te vieren
Ik overweeg het niet; wij blijven zéér zeker onder ons tweeën!
Ik overweeg het niet: ik vier het alleen in huishoudelijke kring!
Ik overweeg naar 1 van mijn kinderen te gaan. kleinkinderen al maanden niet gezien
Ik overweeg naar de kinderen te gaan (eigen huishouden + max vier kinderen / kleinkinderen)
Ik overweeg naar mijn dochter te gaan in een klein gezelschap
Ik overweeg naar vrienden te gaan, wij zijn dat met max. 4 personen
Ik overweeg niets, ik weet zeker dat ik met mijn vrouw alleen de jaarwisseling hou,
Ik overweeg niets, we vieren het met het huishouden, geen risico voor anderen
Ik overweeg niks zoals elk jaar.
Ik overweeg niks, ik ga gewoon heel klein rustig aan met vieren het nieuwe jaar in, hopenlijk
Ik overweeg om het elders met een klein gezelschap te vieren
Ik overweeg om het met familie in klein gezelschap te vieren
Ik overweeg om het met mijn vriendin te vieren indien dit dan mag.
Ik overweeg om mijn eigen plan te trekken, wat dat dan ook moge zijn. Wat ik in ieder geval
niet overweeg, is meegaan in de waanzin van dat hele corona gedoe.
Ik overweeg om naar anderen te gaan om het daar in klein gezelschap te vieren.
Ik overweeg om naar het grootst mogelijk georganiseerd evenement te gaan
Ik overweeg om naar mijn dochter tegaan
Ik overweeg om thuis met een klein gezelschap te vieren(eigen huishouden +maximaal 5
personen.
Ik overweeg om vuurwerk afsteken
Ik overweeg over de grens vuurwerk af te stekennaar Duitsland te gaan.
Ik probeer de geldende regels te respecteren
Ik vier al jaren geen jaarwisseling meer, dus dit jaar ook niet. Heeft niets met Corona van doen.
Ik vier al jaren met een kennis
Ik vier alleen
Ik vier alleen met eigen huishouden
Ik vier alleen met mijn eigen huishouden. Dit hoef ik niet te overwegen.
Ik vier alleen.
Ik vier bet met mijn vrienden groep war ik mee ben op gegroeid! Totaal met 10
Ik vier de feestdagen zowieso niet.
Ik vier de jaarwisseling altijd alleen met mijn honden
Ik vier de jaarwisseling nooit, dus er verandert voor mij niets
Ik vier de jaarwisseling nooit. dus voor mij maakt het allemaal niets uit.
Ik vier dit niet meer.
Ik vier dit nooit
Ik vier geen jaarwisseling.
Ik vier het al jaren in een (heel) klein gezelschap
Ik vier het al jaren niet meer
Ik vier het al jaren niet meer!
Ik vier het al niet dus
Ik vier het alleen (2x)
Ik vier het alleen (alleenwonend)
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Ik vier het alleen met partner zoals altijd
Ik vier het alleen, met mijn partner
Ik vier het alleen, omdat ik niet wil dat mijn kinderen onnodig risico lopen door reizen met OV
én ik ook niet met OV reis. Ik heb me vanaf het begin in maar keurig aan alle regels gehouden
en mijn kinderen dus ook al sindsdien niet meer bezocht of hier op bezoek laten komen,
ondanks de vele aso's die ik om me heen zie, die overal schijt aan hebben. Hun vrijheid is onze
onvrijheid.
Ik vier het alleen.
Ik vier het als elk jaar , helemaal alleen .
Ik vier het altijd alleen.
Ik vier het altijd gewoon thuis met mijn vriend en de diertjes
Ik vier het altijd met 2 broers en hun partner. Klein gezelschap dus.
Ik vier het de laatste jaren zo wie zo al thuis met onze honden en katten ivm het vuurwerk
Ik vier het elders bij familie
Ik vier het elk jaar alleen thuis
Ik vier het gewoon alleen thuis met mijn hondje!
Ik vier het hoe dan ook met mij vriendin en de kinderen we wonen niet samen
Ik vier het hoe dan ook zeker niet.
Ik vier het met eigen huishouden + 2 gasten
Ik vier het misschien thuis met 2 gasten
Ik vier het naar believen, er is ons al genoeg afgenomen.
Ik vier het net als andere jaren gewoon thuis met mijn man.
Ik vier het niet
Ik vier het niet. (2x)
Ik vier het nooit (4x)
Ik vier het nooit, dus nu ook niet.
Ik vier het nooit, zal blij zijn als er dit jaar geen herrie, stank en troep is
Ik vier het samen met mijn man gezellig thuis zoals we dat al jaren doen.
Ik vier het samen met mijn vriendin
Ik vier het zelden. En als ik iets doe (speciale maaltijd of zo), dan is dat altijd alleen met ons
huishouden.
Ik vier het zo wie zo alleen met mijn partner
Ik vier het zoals altijd gewoon thuis. helaas zonder knallers op straat om middernacht
Ik vier het zoals gewoonlijk, dus bepaal zelf hoeveel mensen ik ontvang !
Ik vier nooit de jaarwisseling, behalve een cijfer in het jaartal verandert er niks. Waarom moet je
dat vieren?
Ik vier nooit de jaarwisseling, nu niet en in het verleden ook niet.
Ik vier nooit dus dit jaar zeker niet
Ik vind het al jaren heerlijk om de jaarwisseling alleen te vieren.
Ik wacht af
Ik weet het gewoon niet
Ik weet het niet
Ik weet het nog niet
Ik weet het nog niet, maar helemaal alleen zijn met Oud&Nieuw heb ik alle keren als
deprimerend ervaren.
Ik weet zeker dat ik alleen met mijn eigen huishouding ga vieren.
Ik woon alleen en blijf thuis, uit veiligheidsoverwegingen.
Ik woon alleen en dus geen opties
Ik woon alleen en verwacht ook geen enkele bezoek. Heb dus niets te vieren.
Ik woon alleen en vier niets
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Ik woon in een Appartementen gebouw van 22 woningen het op de gang met de buren te
vieren wel op gepaste afstand.
Ik zit thuis, alleen (zoals elk jaar)
Ik zou het thuis vieren met maximaal twee gasten.
Ikblijf zoals altijd alleen thuis.
Ikzelf, mijn vrouw en mijn alleenstaande moeder (84 jaar)
In een klein gezelschap
In groter gezelschap bij iemand anders thuis
Indien risiconiveau "ernstig" is, dan alleen het huishouden. Dat stellen zelfs onze kinderen voor.
Is niet veel mogelijk als alleen bent.
Jaarlijk bij bevriend echtpaar.
Jaarwiseling heeft voor mij geen betekenis
K overweeg om het thuis met een klein gezelschap te vieren (eigen huishouden + maximaal
twee gasten)
Kaarten met vrienden
Kan ook zijn dat ik, bij mijn dochter in Heerlen ben, wij houden ons in ieder geval aan de regels
..
Keuze bij waakzaam of zorgelijk/ernstig zou anders zijn, kan nu niet eenduidig kiezen.
Kindereen en kleinkinderen bij oma en opa vieren.
Klein gezelschap buiten de deur.
Klein, met 2 gasten
Lekker met tweetjes; glaasje wijn, hapje, boek en gezellig muziekje. Genieten van de rust!!
Lekker op de bank samen met mijn man en een goed glas wijn
Lekker thuis met gezin
Lekker thuis op de bank voor de tv.
Liever een kerst zonder mensen, als straks weer een nieuwe uitbraak.
Man werken en ik met de honden thuis
Max 2 gasten
Maximaal 6 gasten thuis
Meer als vier personen
Met
Met 1 persoon
Met 1 vriendenstel, dus 2 huishoudens samen. 4 personen totaal
Met 3 personen(gezin) naar mijn samenwonende broers en zus (3 pers)
Met bevriend stel (dus wij als 2 gasten gaan daar doorvieren)
Met de vriendengroep buiten in tuin/keet
Met deeltijd pleegdochter Maar wel thuis
Met eigen kinderen buiten mijn eigen thuis situatie
Met fucking veel vuurwerk
Met gezin uit eten en dan thuis jaarwisseling vieren
Met het gezin van onze zoon
Met mijn dochter en schoonzoon te vieren.
Met mijn echtgenote. Zoon die studeert in Tilburg en zal aldaar blijven.
Met mijn eigen gezin zoals altijd
Met mijn familie.
Met mijn gezin
Met mijn partner naar een hotel in Nederland
Met mijn vriend thuis
Met nog een ander echtpaar
Met oma en onze kinderen
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Met totaal 8 personen op een adres
Met vriend in Maastricht dus met z'n tweetjes
Met vrienden (2x)
Met vrienden zijn we met 3 personen
Met vuurwerk
Met z'n vieren
Met zijn tweeen en met ouders totaal 4 personen
Met zoveel mogelijk mensen samen te vieren
Mij voornamelijk bezig houden met mijn hond zo min mogelijk stress te laten krijgen. Is panisch
voor harde knallen
Mijn huishouden bestaat uit mijn vrouw en ik .
Mijn keuze gaat ervan uit dat het mag. Zo niet wordt het optie alleen huishouden
Mijn man en ik gaan naar mijn moeder.
Mijn vriend en ik vieren het samen
Mijn vrouw en een ander getrouwd stel
Misschien een van onze kinderdn
Misschien moet ik werken en anders vieren we het alleen met ons gezin thuis
Mocht er vuurwerk zijn sta ik bij mijn paarden en probeer ze te kalmeren. Mijn man zit binnen
en probeert de hond kalm te houden.
Mogelijk bij vrienden in Duitsland
Na 00:00 uur op straat vanaf een afstand onze buren gelukkig nieuwjaar te wensen
Naar duitsland te gaan waar het open gesteld wordt
Naar mijn broer te gaan en met maximaal 6 personen te zijn
Net als andere jaren. Gezellig met manlief thuis
Niet thuis, maar bij vrienden met ? gasten
Nog geen beslissing genomen
Nog geen idee
Nog geen idee.
Nog niet over nagedacht
Of eventueel bij vrienden (max 4 mensen op visite)
Of met 1 vriend thuis
Omdat ik alleen ben, blijf ik lekker thuis.
Ongeacht welke corona situatie, vier ik zoals ik dat altijd vier.
Op bezoek bij een ander gezin
Op bezoek bij ouders .
Op camping
Op familiebezoek in het buitenland
Opgedeeld om te voldoen aan de voorschriften
Oud op nieuw interseerd me helemaal niks het moet rustig en stil zijn
Overweeg oud en nieuw bij de schoonouders te vieren
Paar dagen weg in eigen land in een B&B
Rustig alleen thuis
Rustig met mijn katten
Rustig thuis
Samen met 2 vrienden
Samen met alle kinderen en aanhang
Samen met familie bij familie
Samen met het gezin van een van mijn kinderen bij hun thuis
Samen met kinderen en kleinkinderen aan huis (indien mogelijk)
Samen met mijn echtgenote gelet op de risico's
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Samen met mijn man (2x)
Samen met mijn man en ons hondje
Samen met mijn man kerst vieren
Samen met ons gezin uit eten
Samen met zoveel mogelijk mensen vieren
Samen vieren bij mijn broer en schoonzus thuis.
Terecht geen vuurwerk
Thuis blijven
Thuis blijven , vroeg naar bed
Thuis blijven.met echtgenote.
Thuis en ouderlijk huis
Thuis max 2 gasten
Thuis met (hulp) honden
Thuis met 2 gasten
Thuis met 2 personen
Thuis met echtgenoten
Thuis met eigen partner
Thuis met kinderen
Thuis met maximaal 2 gasten
Thuis met vuurwerk en vrienden
Thuis of bij een van de kinderen.
Thuis vieren met eigen huishouden en maximaal 2 gasten
Thuis zelf wat te bereiden
Tweede woning aan rustige Zeeuwse kust.
Uit eten maar niet in een kroeg
Uiteten met Max 4 ers
Uithuizig bij familie met totaal 8 personen.
Vier ? het in mijn eentje
Vier het alleen
Vier het bij iemand anders en zijn dan totaal met 8 personen maar we overleggen samen wat
wijsheid is en anders blijft een ieder thuis
Vier het nooit
Vier het sowieso nooit, vind ook vuurwerk buitenpropotioneel schadelijk en overlast
veroorzakend.
Vier het thuis in klein gezeldschap zoals altijd
Vier het zo wie zo niet
Vier het zoals ieder jaar thuis
Vier niets
Vier nooit oud en nieuw
Vier t gewoon niet
Vieren bij vrienden
Vieren het zoals we altijd gedaan hebben
Vieren met 2 gasten + 2kinderen onder 13
Vieren met veel vrienden en bekenden
Vieren nooit de jaarwisseling met vuurwerk.
Vieren zoals mij dat uitkomt op dat moment. Niemand bepaalt in mijn huis wat ik moet doen of
laten
Voor
Voor de TV in de rolstoel
Vr
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Vrees weer op de vloer bij mijn bange hond
Vrijwilligerswerk doen
Vroeg naar bed
VUUR WERK MOET BLIJVEN
Vuurwerk afsteken (2x)
Vuurwerk Stoken in Duitsland
Vuurwerkvrij vakantiepark
Waar mijn interesse op dat moment ligt
Waarschijnlijk met het gezin op onze boot
Waarschijnlijk naar mijn broer en schoonzus. Wij zijn dan de 2 gasten.
Wanneer het mogelijk zal zijn
Wat de maatregelen ook zijn, ik weet zeker dat ik dit jaar gewoon thuis ben met alleen partner
en dochter
We blijven heerlijk thuis
We doen wat wij willen en niet wat merk en Hugo willen
We kunnen het leven niet meer vieren sinds wij in een dictatuur leven.
We vieren het definitief alleen met het eigen gezin
We vieren het enkel met ons eigen huishouden
We vieren het gewoon met zijn tweeën en hebben de vakantie geannuleerd
We vieren het thuis en afh van het aantal gasten dat mag komen, misschien met onze vrienden.
We vieren oud op nieuw samen met één autistisch kleinkind dat elk jaar komt.
Weekende weg
Weekenje weg
Weet eigenlijk al vrijwel zeker om het alleen met mijn huishouden te vieren.
Weet het nog niet (2x)
Weet ik nog niet
Weet niet (2x)
Welke maatregel is van toepassing?
Wens de vraag niet te beantwoorden.
Werk met jaarwisseling in de zorg
Wij blijven met z’n tweeën thuis
Wij gaan vroeg naar bed
Wij overwegen het met de buren te vieren, samen drie stellen, als dat kan
Wij vieren het altijd thuis met gezin wegens drie katten die bang zijn voor het vuurwerk.
Wij vieren hetbij mijn dochter
Wij vieren niets
Wij vieren nooit een jaarwisseling met vuurwerk
Wij vieren oud en nieuw met z'n tweetjes thuis
Wij zijn met 2 personen, zoals het uitziet komen er 2 pers. Bij. Meerdere laat ik niet toe
Wij zouden net als ieder jaar met onze zwager en schoonzus vieren. Eten kan ipl uit, ook thuis
laten bezorgen
Wj ine ons genoodzaakt om Molenhoek te ontvluchten, vanwege het vele vuurwerk dat toch
wordt afgestoken. Ook al in september,oktober en deze maand, november. Handhaving is er
niet.
Woon alleen er vier niks
Woon niet samen, vier dit met alleen partner
Zal het niet vieren hoef dat dus ook niet te overwegen.
Zelfde als normaa
Zelfstandig ondernemer hotelier
Zie bij de extra toelichting
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Zie opmerking
Zit op dat moment in spanje
Zo als ieder jaar lekker gezellig thuis met mijn vrouw glaasje champagne en lekkere hapjes
beetje Tv en muziek.
Zo als ik het ieder jaar vier, gezelligheid staat voorop
Zo rustig mogelijk, met mijn man hond en kat
Zoals altijd
Zoals altijd met de buren
Zoals elk jaar
Zoals elk jaar ga ik nergens heen en ga ik op tijd naar bed.
Zoals elk jaar gewoon thuis vieren
Zoals elk jaar met 6 personen (3 echtparen, familie) bij een van deze stellen thuis thuis
Zoals elk jaar!!!!
Zonder poespas want volgens ons is er niets te vieren na al het verdriet en gedupeerde van dit
jaar en al helemaal niet met vuurwerk

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

... want, als je niet kunt leven dan ben je op sterven na dood en dat laatste wordt bepaald door
het lot.
....omdat de buren ons al jaren terrorisieren met infrasoon en e.m.f. wapentuig .... metingen
van " Bureau Reubsaet " in opdracht van gemeente Kerkrade ,werden door de ambtenaar " van
de Wal " onder de tafel geveegt ....
1 echtpaar + 4 vrienden vd kinderen
1 of 2 afhankelijk van risiconiveau
1 persoonshuishouden. Mochten buren langs willen komen, is er genoeg plaats om 2m afstand
van elkaar te houden.
1 x in je leven geen oud en nieuw vieren moet toch kunnen.
2 + 2 personen
2 gasten
2 is voldoende
2 personen.
2 persoons huishouden
2x 4 verspreid over de twee kerstdagen
6 gasten
60 jaar terug wist je niet anders dan dat er geen vuurwerk was, wat is dan het probleem nu?
Alles wat ze zien moeten ze hebben, goedschiks of kwaadschiks. Men kan niet meer afzien,met
minder tevreden zijn. Het is een wereld van ...hebben..hebben, afschuwelijk!
76 en 74 jr. geen familie kleinkinderen of vrienden
Aangezien er geen test zijn (PCR is al door diverse landen afgekeurd en is niet betrouwbaar) en
dat de regering niet weet wat het doet, plus het feit dat de draconische maatregelen belachelijk
zijn voor die paar doden ten gevolge van wat dan ook(niet per definitie gelinkt aan corona) vind
ik dat we het normale leven moeten hervatten.
Aangezien m'n hond een traumatische ervaring heeft opgelopen door hangjongeren die illegaal
vuurwerk afsteken, zit ik de laatste jaren alleen thuis met m'n huisdier tijdens de jaarwisseling.
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Aangezien ons gezin, bestaande uit vrouw (70 COPD), man (73 Hartfalen en meer) en ernstig
verstandelijk gehandicapte pleegdochter (52) allen tot de risicogroep behoren, leven wij ons
eigen leven. Geen uitjes, geen bezoek ontvangen en nergens op bezoek gaan, dit resulteert wel,
dat familie en bekenden het laten afweten om nog contact met ons te hebben. Tenminste in
deze coronatijd. Zal later wel weer goedkomen.
Aantal gasten zal afhankelijk zijn van de geldende maatregelen en adviezen op dat moment.
Accepteren hoe de situatie is
Afhankelijk van de adviezen dan, en in elk geval met 1,5 m afstand.
Afhankelijk van de beperkingen die er op gelegd gaan worden. Vieren zoals we dit al jaren Thuis
met 10 personen. Kan dit niet dan vieren we het thuis met zijn tweeen.
Afhankelijk van de dan geldende regels. Daar houd ik me aan. Dus misschien alleen met het
gezin.
Afhankelijk van de situatie op dat moment kan het zijn dat het "thuisbezorgd.nl" wordt of iets
veel gezelligers...
Afhankelijk van de situatie op dat moment.
Afhankelijk van wat mag.
Afschaffen die hele handel.
Al die feestdagen die bedacht zijn vind ik onzinnige. Iedere dag dat men leeft is het feest en
dient men zelf ervoor te zorgen gelukkig te zijn en een feestelijk gevoel te hebben.
Al die jaren in een klein gezelschap oud en nieuwe gevierd
Al jaren geen behoefte aan gezelschappen op die dag/dat moment
Al jaren lang afwisselend bij ons thuis of bij onze vrienden onder ons vieren.
Al jaren met 1 gaste .
Al jaren met 4 personen.
Al jaren met z'n tweetjes
Al jaren ontvluchten we Molenhoek voor de Kerst tot na Nieuwjaar vanwege de
vuurwerkoverlast, waar onze hond enorm last van heeft, en wij derhalve ook. We gaan dan naar
een rustig hisje in Duitsland, waar alleen om 24.00 op 31 december een minuut of 15 wat licht
(sier) vuurwerk wordt afgestoken. We hebben daar nu ook gereserveerd, als dat niet mag dan
weten we ons geen raad. In ons dorp fietsen nu jongetjes van circa 12 jaar rond en gooien
rotjes, met forse knallen. Hopeloos.
Al jaren vieren we met 3 andere bevriende stellen oud en nieuw, maar we hebben al besloten
dat dit jaar niet te doen.
Al vanaf 1987 vieren we de jaarwisseling met dezelfde 5 personen elders. De gastvrouw is n.l.
31 december jarig en dat is al jaren om 5 minuten ná de jaarwisseling
aanleiding voor dezelfde grap: Gisteren was ik nog 69 en volgend jaar word ik al 71.
"Gisteren was
Al vele jaren vier ik oud- en nieuw thuis, omdat ik mijn huisdieren niet alleen wil laten. Sinds ik
een hulphond heb is dit nog belangrijker voor mij. Het is van groot belang dat mijn hulphond
niet te veel stress ervaart en daardoor voor langere tijd haar taken niet kan doen. Vorig jaar ben
ik daarom ook voor het eest een paar dagen naar een afgelegen plek in het land gegaan. Helaas
was het daar, ook niet echt knalvrij, ofschoon dat wel gezegd was. Dit jaar heb ik in België een
B&B gehuurd, in de hoop dat het daar rustig is. Als het al mogelijk is om daar heen te gaan.
Alle corona maatregelen zijn zeer dubieus en hebben geen bewezen effect
Alle regels zijn ongrondwettelijk aangezien er geen medische onderbouwing en noodzaak is.
Alleen met beide moeders
Alleen met echtgenoot vieren of met 2 goede vrienden afhankelijk van het risiconiveau
Alleen met eigen familie dir uit 8 personen bestaat en waar we nu ook contact mee hebben.
Maar dan afzonderlijk.
Alleen met eigen huishouden doen wij hier altijd. Voor ons verandert er dus niks.
Alleen met eigen kinderen uit huis wonend kind(eren)
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Alleen met gezin
Alleen met het gezin, maar wel om middernacht naar buiten om vuurwerk te kijken en buren
een goed 2021 te wensen
Alleen met het gezin. Eventueel indien mogelijk opa en oma erbij.
Alleen met kind en kleinkinderen
Alleen met kinderen die niet meer tot huishouden behoren
Alleen met kinderen en kleinkinderen
Alleen met kinderen en kleinkinderen. Niet allemaal tegelijk
Alleen met mijn echtgenote op dit moment. Misschien nodig ik nog een alleenstaande
mevrouw uit. Hoef ze niet aleen thuis te blijven.
Alleen met mijn echtgenote.
Alleen met mijn kinderen.
Alleen met mijn partner verder NIEMAND erbij.
Alleen met ons tweeën van 80-plussers
Alleen met partner thuis
Alleen met vrouw en mogelijk met een of twee van de kinderen.
Alleen met z'n tweetjes. Mijn man en ik. Allebei op leeftijd.
Alleen ouders/schoonouders
Alleen thuis met mijn vrouw
Alleenstaand
Alleenstaand hallooooo
Allen met kinderen en aanhang
Alles in kleine kring vieren we om besmettingen te voorkomen
Alles om derde golf te voorkomen.
Als dat zou mogen van Rutten
Als de er geen plezier in heeft moeten dan een ander er onder leiden.
Deze kunnen maar een keer per jaar dat plezier hebben, wie zijn wij om dat te verbieden. We
hebben dat recht niet.
Als een besloten viering in ons stamcafé mag doen we dat weer. Anders blijven we lekker thuis.
Als grapperhaus een bruiloft mag vieren zonder zich aan de regels te houden mogen wij dat
ook.
Als het goed is ben ik net vader geworden met de jaarwisseling dus blijven we thuis en
ontvangen we maar enkele gasten
Als het mag zouden we oud en nieuw met een vriendengroep met kinderen (max 17 personen)
willen vieren.
Als het volgens het R.i.v.m. en de Mark Rutte kan, zou ik graag met wat vrienden vieren
Als iedereen in zijn eigen bubbel blijft krijgen we na de jaarwisseling ook geen 3e golf.
Als ik in het land en in het hotel welkom ben dan zeker op wintersport
Als ik niet hoefde te werken, zou ik iets doen waarbij ik me aan de regels zou houden. Ik zou
niet de grote menigte opzoeken.
Als maar 3 personen is toegestaan houd ik me hieraan.
Als we het virus met succes willen bestrijden moeten we offers brengen voor de toekomst van
ons ALLEN !!!
Als we NU niet doorgaan met de huidige maatregelen krijgen we een derde golf.
Als ze weer te snel alles toelaten.krijgen we een derde golf
Als zelfstandig wonende pensionado met fijne kinderen en kleinkinderen hoop ik in familiekring
thuis oud/nieuw te vieren.
Altijd al zo
Andere jaren hebben we gekozen voor een verblijf in de rustige Eifel ivm vuurwerk. Dit jaar
hopen we thuis te kunnen blijven
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Andere omstandigheden vragen een andere houding
Back to basic; weer gewoon een beetje normaal doen
Beetje televisie kijken en vroeg naar bed.
Behoor tot de risico groell
Behorende tot de risico-groep neem je alle preventieve regels goed in acht! Geen probleem!
Beiden boven de 70
Belachelijk dat de restaurants horeca moet sluiten terwijl Ikea en de pretwinkels volop omzet
maken , hoezo minder verplaatsingen . 2 maten meten !
Ben alleen dus met wie zou ik het moeten vieren woon bij oude mensen en hier is het weekend
al de hele tijd knalvuurwerk
Ben alleen dus oud en nieuw ook alleen
Ben alleenstaand.
Ben alleenstaande zonder familie of dikke vrienden, ben o.a. door corona nauwelijks in staat
mijn sociale contacten te kunnen onderhouden
Ben blij met het vuurwerkverbod vanwege alle dieren die er zo bang van zijn.
Ben onlangs plotseling weduwe geworden en heb geen behoefte aan festiviteiten
Ben oud en eenzaam, niemand om mee te vieren
Beter voor alle huisdieren en toename van ongevallen door vuurwerk in de zorg
Better safe than sorry
Bij het maken van de vragen blijkt wel dat jullie even vergeten hebben dat er ook vele
éénpersoonshuishoudens zijn. 'Om alleen met huishouden te vieren' of 'met eigen huishouden
met max 4 of met meer gasten.'
Hoe vier je het 'met alleen je huishouden' als je alleen bent ?
Ik weet het niet. Waar haal ik een 'huishouden' vandaan om met mijn huishouden te vieren ? Ik
had het graag samen met alleen mijn huishouden gevierd. Dat zou mij tijdens de Covid-19-crisis
genoeg zijn. Helemaal
alleen zijn met Oud & Nieuw heb ik meerdere keren meegemaakt, dat was erg eenzaam en ik
werd er depressief van, maar mijn 'huishouden' bestaat alleen uit mijzelf. Voor vakantie &
wintersport noch voor Horeca heb ik geen geld. Voor het laatste zou ik ook niet kiezen met Oud
& Nieuw, dat is alleen leuk als je dat samen met vrienden en/of familie kan doen. In je eentje
daar te zitten is nog deprimerender dan in je eentje thuiszitten. Dat laatste kost tenminste bijna
niets.
Ik vierde de laatste jaren het regelmatig in een klooster waar er een viering was met vele
mensen uit Duitsland en Nederland rondom middernacht en daarna een gezellig samenzijn. Ik
overnachtte daar dan een paar dagen. Het klooster en hun kapel is echter al sinds de eerste
lockdown non-stop voor mensen van buitenaf gesloten geweest en zal ook met Oud&Nieuw
gesloten zijn.
Bij mij is niet beslist vuurwerk nodig . heb geen rotzooi liggen voor de deur opruimen moeten
we altijd die het aansteken komen niks opruimen . dat is heugelijk erbij.
Bij risico waakzzam zouden het max 6 gasten kunnen worden, op gepaste afstand.
Bij waakzaam zou in kleien groep kunnen denk ik maar wacht advies af
Binnen de normen
Blij als het stil is alx ik naar bed wil!
Blijf altijd samen met mijn vrouw met oud en nieuw thuis
Blijf lekker thuis geen vuurwerk gelukkig
Blijf sowieso altijd thuis voor de dieren
Blijf thuis bij mijn honden die heel bang zijn voor knallen
Blijf thuis, geen bezoek. Alleen met echtgenote
Blijf waakzaam
Blijven al jaren thuis ivm angst huisdier voor vuurwerk
Boven de 70 en 80
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CORONA
Corona heeft op onze keuze geen invloed gehad wat betreft de jaarwisseling.
Corona is geen jojo die met onze wensen meebeweegt.Alleen met streng beleid houden we
controle.
Corona verpest al genoeg
Daar houd ik me gewoon aan de regels die gelden, doe niet uit eigen beweging iets extra aan
maatregelen
Dan kun je lekker doen waar je zin in hebt zonder belemmeringen
Dat deed ik toch al alleen met het huishouden vieren.
Dat doe ik ieder jaar. Blijf thuis ivm de hond en katten.
Dat doe ik nooit.
Dat doen we altijd al, vanwege de hond die bang is voor vuurwerk
Dat doen we altijd samen met gezin thuis
Dat doen we de laatste jaren sowieso al
Dat doen we ook buiten coronatijd altijd.
Dat gebeurt al jaren zo. Het aantal gasten varieert tussen 3 en 6
Dat heeft niets met corona te maken. Ik vier dit nooit.
Dat is voor mij twee personen.
Dat overweeg ik zelfs niet, het is een gegeven.
Dat wat mogelijk is binnen de maatregelen.
De baten van de lockdown wegen al lamg niet meer op tegen de kosten, financieel, psychisch
en sociaal!
De dreiging van deze pandemie is groter dan het belang om te kunnen feesten. Ik gun iedereen
een fijne avond met het gezin, alleenstaanden kunnen vast iemand vinden om binnen
verantwoorde kaders het nieuwe jaar in te luiden.
De gasten wordt gevraagd om niet te komen als ze niet gezond zijn.
De gasten zijn dan onze kinderen
De gezondheid van allemaal is voor mij het belangrijkste.
De jaarwisseling wordt hier niet 'gevierd'
De keuzes hadden ook de optie kroegen open tot 01.00 uur moeten hebben.
Nu is de kans groot dat sociaal wenselijke antwoorden gegeven worden.
De kinderen hebben zelf al grote kinderen en vieren dat al een paar jaar thuis zonder ons.
De kinderen zijn het huis uit dus vier ik het alleen met mijn vrouw
De kunst is om nog even vol te houden
De lucht in de stad is door vuurwerk zo slecht dat ik bijna stik
De mensen doen of dit de laaste kerst wordt in hun leven, Laat ze liever denken aan die mensen
die iemand verloren hebben en nu ook helemaal alleen zijn.
De ouders zijn al op leeftijd en het zou zomaar de laatste kerst samen kunnen zijn.
De overheid heeft niks te zoeken in mijn woonkamer.
De personen die ik ken zijn mensen die je kunt vertrouwen en letten zelf goed op Echter het
virus hangt in de atmosfeer net zoals alle andere virussen Ik vermijd dan ook massa
bijeenkomsten als je bedenkt dat voetbalwedstrijden toch bezocht mogen worden door een x
aantal personen ja,,,,,, wie is dan fout???
De politie, brandweer en ziekenhuizen hebben ook rust verdiend. Hadden al ein zwaar jaar
gehad.
Nu hopelijk een rustige jaarwisseling.
De veiligste plek als je wat ouder bent
De vraag had moeten zijn hoe vier je Kerst. Gewoon met 22 pers zoals anders ook.
De vraagstelling is zeer onduidelijk, want over welke situatie hebben we het nu in de vraag?
Waakzaam met 3 gasten? Zorgelijk met 6 gasten??
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Deed ik voor corona ook niet
Deel het huis met een 83-jarige moeder dus wij leven al maanden zeer voorzichtig en dat blijft
zo totdat er een vaccin is
Deze keer geen nieuwjaar vuurwerk wordt er ook is aan katten en honden gedacht
Deze keuze maak ik omdat ik me op alle mogelijke manieren zal verzetten tegen de idiote
maatregelen van de overheid aangaande de zgn. "crisis". De ambtenaren in de coalitie zijn
volledig incapabel om ons land op een gedegen manier te besturen en een aantal van hen
horen mijns inziens voor vele jaren achter de tralies te verdwijnen. Bij mijn weten hebben er in
de geschiedenis van ons land nog nooit zo'n heftige misdrijven tegen de menselijkheid
plaatsgevonden.
Dezelfde gezelschap als altijd.
Die vier gasten betekenen bij mij twee kinderen en een aanhang die niet meer thuis wonen
Die vraagstelling is te moeilijk voor mij
Dit deed ik voorgaande jaren ook al zo.
Dit doe ik al jaren en vind het prettig zo.
Dit doen we al jaren zo, niet grote groepen of de deur uit, lekker thuis gezellig maken
Dit doen we al meerdere jaren zo. eerst i.v.m. werk, nu omdat het rust biedt. Geeft rust.
Dit doen we altijd al ook voor de corona
Dit doen we altijd.
Dit doen we ieder jaar op deze manier, dus er verandert niets voor ons.
Dit doen wij elk jaar en is dus geen aanpassing vanwege corona
Dit gaan ze toch niet handhaven
Dit hangt af wat de maatregelen zijn met oud en nieuw.
Dit hebben we de afgelopen jaarwisselingen ook gedaan. 2 gasten thuis.
Dit hebben we het afgelopen jaar ook gedaan
Dit is altijd zo ivm hond
Dit is niet anders dan andere jaren
Dit jaar even op deze manier en ons aan de regels houden
Dit jaar is gewoon vreemd en je moet als maatschappij niet gokken met gezondheid. Ik steek
graag vuurwerk af maar dit jaar zeker niet; het is het niet waard.
Dit was sowieso het plan. Is niet anders door corona
Dit zijn de richtlijnen
Doe al jaren niet anders. Heb helemaal niets met vuurwerk. Vreselijk voor mens en dier.
Afstekers vragen nergens naar.
Doe ik altijd
Doe ik altijd al! Dus waarom nu anders!
Doe ik andere jaren ook
Doe ik de laatste jaren toch al.
Doe ik elk jaar al. Ik en mijn echtgenote hebben behoorlijk veel last van de kwalijke
vuurwerkdampen.
Doe ik ieder jaar met een klein gezelschap
Doe ik niet aan mee, bijna nooit
Doe ik trouwens al jaren.
Doe uw huiswerk en stap af van uw politiek-correct denken waardoor u de hetze die tegen de
mens gericht is niet wilt en kunt onderkennen. Geloof nu maar al die duizenden
wetenschappers en advocaten die stellen dat deze hele corona-quatsch een misdaad is tegen
de mensheid die zijn gelijke niet kent. De fascisten van het zgn duizendjarig rijk van Hitler zijn
hierbij langzaaman kleine j0ongens
Doen we al jaren op deze manier, dus voor ons geen enkele verandering.
Doen we al jaren, met hetzelfde groepje.....
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Doen we al meer dan 35 jaar
Doen we altijd (2x)
Doen we altijd al dus
Doen we altijd al zo.
Doen we altijd al, om de honden rustig te houden.
Doen we altijd zo
Doen we anders ook
Doen wij al jaren zo. Super gezellig.
Domme vraag. er zijn niet voor niks 3 niveaus met eigen impact. Daar is de jaarwisseling ook op
gebaseerd. Daarnaast.. er staan oipties bij die niet mogen. Denk je dat iemand (obv een
persoonlijke mailuitnodiging) hier nu eerlijk gaat antwoorden??
Door Covid is het belangrijk om het in kleine gezelschappen te doen en thuis te blijven
Door de vele letsels met vuurwerk, komt de reguliere zorg en corona zorg onder zeer grote druk
te staan, met alle gevolgen van dien en het drijft de kosten van de zorg enorm op, dit
gemeenschapsgeld en moet voor de reguliere zorg en corona zorg zijn. Vuurwerkletsel is moet
voor eigen rekening komen, dan laat men het afsteken zeker wel. Dus algeheel vuurwerk
verbod moet. Is echt noodzakelijk. Omstanders die het zelf NIET afsteken, lopen ongewild
risico's en letsel. Men durft de straat niet meer over. Een vuurwerk verbod in heel Nederland en
niet per gemeente vaststellen, want dan gaat men in de buurgemeente afsteken met alle
overlast van dien voor de mensen in die gemeente. DUS wees wijs en laat een algemeen
vuurwerk verbod gelden het gehele jaar. Voor de veiligheid van iedereen. STOP VUURWERK!!
ALTIJD!! Voor ons allen veiligheid.
Door handicap vier ik nooit oud en nieuw
Echtgenoot valt in de risicogroep.
Eea afhankelijk van de situatie op dat moment
Een dag langs bij mijn ouders en de andere dag langs mijn schoonouders.
Een hapje eten, wat drinken en TV kijken. Er is een overdaad aan amusement.
Ik verheug me op een vredige jaarwisseling en niet zo'n soort " oorlogs gebied - sfeer" die in
Syrië, Irak, Afghanistan heerste.
Een jaartje overslaan is toch niet zo erg, als we dan alles onder controle krijgen
Een keer normaal doen
Een mogen geen risico oplopen..
Eenvoudig - onder genot van een glaasje wijn en klein hapje - met enkele familieleden en dus in
totaliteit
met 4 personen de jaarwisseling vieren.
Eigen gezin en 6 gasten
Eigen gezin en gezin van één van m’n kinderen (gezin van ander kind met kerst)
Eigen gezin omdat we dat altijd al doen
Eigen huishouden en 5 gasten
Eigen huishouden en twee gasten.
Eigenlijk niet anders dan anders.
Eindelijk rust met O &N. Geen luchtvervuiling en geen katten die in de gordijnen zitten en
honden onder het bed.
Elk jaar eigenhuishouden en 3 gasten. Dat blijft ik 2020 ook doen.
Elke dag die ik zo normaal en gezond mogelijk door kom is een feestdag daar heb ik geen extra
feestdagen voor nodig.
Elke dag is er één. De opgeklopte traditie draagt niet noodzakelijkerwijs bij aan goed gedrag,
goed nabuurschap gedurende het hele jaar.
En hopelyk geen vuurwerk want nu is t al hooeloos met die knallers mooi vuurwerk vanaf de
ruine dat zou iets kunnen zyn
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En over de straat lopen en samen een borrel drinken.
Enkel oma als "gast".
Er is geen Corona virus geïsoleerd tot op de dag van vandaag, stop deze Fake News Propaganda,
Neurenberg 2.0 komt eraan ;)
Er is geen gevaar voor niemand dit is fake pandemie verzonnen door politieke machten om
mensen onder totale controle te onderwerpen
Er is niks meer te vieren dus lekker op tijd naar bed.
Er wordt continue aangegeven dat de oorzaak bij de horeca ligt deze zijn al een ruime tijd dicht
en nog is het virus aanwezig.
Er wordt voor het gemak van " huishouden " uitgegaan. Er zijn heel veel een
persoonshuishoudens die normaal ook alleen hun ding thuis doen en als er ruimte zou zijn op
vakantie zouden zijn gegaan of naar een feestje. Voor de een persoons huishoudens is veel te
weinig aandacht in de maatregelen die gebomen worden
Er zullen buiten mijn man en ik hooguit 1 van onze kinderen met echtgenote aanwezig zijn.
Even met zijn allen schouders eronder om corona uit te bannen. We blijven thuis, met het
gezinnetje.
Evt. met gasten waarvan ik weet dat ze ook de maatregelen respecteren
Extra 2 gasten
Extra besmetting voorkkomen
Extra zijn kinfr en.klronkondrtrn een gezin
Familie + vrienden
Familie woont op afstand en wij vinden reizen momenteel niet verstandig. Ongeacht het advies
vieren wij de jaarwisseling dus thuis met alleen het gezin.
Feestdagen vier met kinderen en kleinkinderen indien noodzakelijk in twee groepen
Fuck de overheid
Gaan naar de zee
Gaan we teveel mensen bij elkaar brengen dan zal dat zeker gevolgen hebben een keer moeten
we ons toch wel aan kunnen passen
Gaan we toch massaal feesten dan zitten we het volgend jaar nog met dezelfde probleem!
Gaat gewoon voorbij zoals de rest van het jaar.
Gasten zijn dan een van mijn zonen met schoondochter of mijn dichter met schoonzoon.
Gasten zijn kinderen en kleinkinderen.
Gasten zijn mijn ouders waar ik iedere jaarwisseling mee vier.
Geef er niets om om alleen te zijn HEERLIJK kan ik kijken naar wat ik wil.
Geen behoefte om te vieren in deze periode
Geen enkel probleem, dit moeten we samen doen, even door de zure appel heenbijten. Het is
nu eenmaal zo dat we niet altijd alles kunnen hebben zoals we het liefste willen, dit hoort bij
het leven.
Geen enkel probleem!!
Geen moeilijke keuze. Gezondheid staat voorop. Helemaal voorbij laten gaan niet, eerst werken
daarna spelletjes met een hapje en een toost met z’n drietjes op een hopelijk beter 2021.
Geen of weinig rist
Geen probleem om het klein te vieren
Geen risico nemen. Beiden werkzaam in ouderenzorg. (2x)
Geen risico nemen. Voorbeeld: na thanksgiving in canada half oktober was er na 2 weken een
stijging van een redelijk laag nivo naar een gigantische piek... een gewaarschuwd mens....
Geen vuurwerk
Geen vuurwerk !
Geen vuurwerk dit jaar, en horeca gesloten houden
Geen vuurwerk is weggegooid geld beter voor minder bedeelden besteden
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Geen vuurwerk voor alle dieren binnen en buiten, het is soms net oorlog
Gewoon een rustige avond met een boek vindt ik fijn.
Gewoon gezellig met partner thuis zoals al eerder
Gewoon je verstand gebruiken, met klachten thuis blijven.
Gewoon lekker thuis .
Gewoon lekker thuis in onze eigen bubbel
Gewoon lekker thuis met max. 4 gasten indien dit is toegestaan. Geen onnodige risico's nemen
lijkt mij.
Gewoon met mijn partner
Gewoon mt zn 2en
Gewoon thuis blijven
Gewoon verstandig zijn en geen risico lopen.
Gewoonweg moet élke dag gelden dat mensen zich aan coronaregels houden ! daar zou geen
discussie over moeten zijn (typisch nederlands)
Gezelschap met alleen eigen familie, broers zussen met hun gezin
Gezien de leeftijd.
Gezien de maatregelen überhaupt niet veilig om iets te organiseren
Niet op kleine schaal en ook niet op grote schaal
Normaal zouden we iets organiseren nu niet! Op reis zou alternatief zijn, maar ook dag is
onveilig en bied niet dat wat we gewend zijn. Quarantaine na reizen onwenselijk voor
werkgever en schadelijk voor beoordeling
Gezien het feit dat ik niet in enig effect van de maatregelen geloof en we met deze 7 personen
al het hele jaar afspreken, zie ik niet waarom dit met de jaarwisseling anders moeten zijn?
Gezien ik er niet blind van uit ga dat dit anoniem is, beantwoord ik deze vraag niet volledig. Ten
eerste nog geen plannen, ten tweede, er mag in januari naar gevraagd worden.
Gezin en de kleinkinderen is totaal 4 volwassenen en 3 klein kinderen.
Gezondheid staat voor mij op de eerste plaats.
Groter gezelschap alleen als situatie dit echt toelaat.
Grotere woning dus met meer personen. Bij maar mogelijk 2 personen en daar mogelijk 6
personen . Met anderhalve meter afstand.
Haat vuurwerk blijf altijd binnen
Hangt ervan af wat toegestaan is.
Heb diverse chronische ziekten.
Heb geenfamilie of vrienden meer
Heb geen familie of vrienden meer
Heb helemaal niets met vuurwerk. Zal het niet missen, nu niet en in de toekomst niet Stop met
die verspilling en vervuiling !
Heb nachtdienst
Heb nooit vuurwerk,ben blij met het vuurwerkverbod ook ivm met de dieren.
Hebben een hondje. Dus kan niet alleen zijn. Hopelijkrustig geen VUURWER
Hebben honden blijven zowiezo thuis
Hebben niet meer de leeftijd om te vieren
Heeft niet te maken met de corona regels maar om het feit dat mijn man is overleden en ik
geen zin heb in een feestje!
Heeft niets met corona te maken dat doen wij ieder jaar zo.
Heerlijk dat we dit jaar van vuurwerk (overlast) verlost zijn; verbod op vuurwerk zou altijd
moeten gelden
Helaas ben ik van mening dat alle maatregelen rondom COJONA disproportioneel zijn.
Hele Corona Hoax slaat nergens op
Het ,zekere voor het onzekere.
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Het coronavirus stopt niet door een reisverbod!!
Het gaat helemaal niet meer om een virus ..
Het gezelschap bestaat uit kinderen en kleinkinderen
Het heeft niks meer met het virus te maken .
Het hele vuurwerk verbieden ,geeft ieder jaar weer ellende en onschuldige slachtoffers En
zachte heelmeesters maken stinkende wonden Dus afschaffen !!!
Het is gezellig genoeg met alleen met echtgenote. En dat heeft niets te maken met Corona.
Het is hier (Hoensbroek centrum) rond middernacht alsof de oorlog losbreekt, ik zou niet mijn
huis leeg achter durven te laten of zelf naar buiten te gaan.
Het is meteen voor mijn verjaardag
Het is mij te link om met meer mensen te vieren, k heb pas kort geleden een hartinfarct gehad
en ben reuma en copd en astma patiënt
Het is niet meer het vuurwerk van pakweg 15 jaar geleden ,het word steeds harder en
onveiliger .
Jaren geleden namen we een lege fles eventueel met zand gevuld mochten vuurwerkpijlen te
zwaar zijn
Nu word zoiets niet gebruikt de pijlen vliegen alle kanten uit de mensen die staan te kijken
lopen de kans dat hun kleren in de fik vliegt.
En verder de ongevallen die steeds meer toe nemen ,de slachtoffers daar word niet naar
gekeken.
Verder is de geluidsoverlast niet goed voor mens en zeker voor de dieren en of dat nou tamme
of wilde zijn maakt niks uit.
Alleen vind ik het jammer dat er nu alleen naar de Nederlandse kant kijkt,bij mij aan de
overkant ligt Belgie daar word al met de Kerstdagen van s,morgens tot s,avonds vuurwerk
afgestoken en dan spreek ik van knalvuurwerk ,daar word dacht ik niks!!!!! aan gedaan dus het
blijft draaien met de kraan open.
Ik hoorde laats dat er heel veel overlast is geweest aan de kant van Mariadorp in Eijsden het zijn
complete bombardementen!!!!
Het is onacceptabel, dat er niet consequent gehandhaafd wordt. Deze aso's zorgen ervoor, dat
ons land naar de knoppen gaat.
Ook is het onacceptabel, dat het vooral de gettogroepen zijn, die ontzien worden, omdat men
niet wil dat het "escaleert". Het gettotuig en de andere aso's maken hier graag gebruik van door
in groepen te blijven opereren.
Het is onzin
Het is ook niet verkeerd om eens in een kleine huiselijke setting het jaar te overwegen en
nieuwe plannen te maken voor het komende jaar, met weer nieuwe kansen en uitdagingen!
Het is toch niet zo moeilijk om 1 jaar terughoudend te zijn met vieren van de feestdagen.
Het is voor mij persoonlijk geen belemmering om (hopelijk) één keer Kerst en Oud en Nieuw
aangepast te vieren.
Het is voor mij sowieso niets bijzonders meer
Het kerst feest vind ik belangrijker.
Dat wil ik graag met kinderen en hun partners vieren.
We zijn dan in totaal met 7 personen.
Het ligt aan het aantal besmettingen op dat moment
Het lijkt me gezien de huidige situatie niet handig om met veel mensen bij elkaar te komen.
Het moet helemaal verboden worden. Het vuurwerk is schadelijk voor de lucht en dieren.
Zolang er geen controle is wordt er nu al overdag ongelimiteerd vuur afgestoken.
Dit spul komt uit Belgie !
Bedank voor de opinie vraagstelling.
Het moet nu maar eens klaar zijn, dit is het niet waard en staat in geen enkele verhouding tot
het virus
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Het spectrum aan opties is te breed om tot een gewogen atwoord te komen
Het vieren met meer dan 4 gasten is afhankelijk van of het mag en dan is het hooguit met 8
personen buiten ons eigen huishouden ( 2 )
Het woord overweeg schept onduidelijkheid, als het ministerie het voorschrijft houden wij ons
hier aan.
Het word tijd dat we weer normaal gaan leven,we moeten protesteren tegen alle maatregelen
wat gelden voor Corona,als we echt Corona hadden vielen de mensen dood neer net zoals in
Wuhung.....
Het wordt tijd dat er eerlijk over de cijfers gesoroken wordt. Er niet bezuinigd wordt op de zorg
En de mensen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Het zou mooi zijn als we met een paar vrienden kunnen vieren.
Hetzelfde als anders en hopelijk zonder de ellende van het vuurwerk!
Hetzelfde als voorgaande jaren, altijd met een klein gezelschap thuis.
Hier heb ik geen moeite mee.
Hierbij ben ik de enige uit mijn eigen huishouden, er komen enkele vrienden die weer uit een
huishouden zijn.
Hoe erg het ook is, het is niet de tijd van het jaar om het samen te vieren
Hoe meer vrijheid hoe grote de kans het virus ons daarna weer in de houdgreep heeft en ons
zal houden
Hoogstwaarschijnlijk gewoon met z´n tweeën.
Hoop dat vele dit ook doen. Het is een tijd die ANDERS is dan anders
Hopelijk rustig in Roermond. Wij blijven thuis met ons tweeen
Houden aan de richtlijnen
Huihouden plus 6 extra gasten, ook uit één huishouden.
Huishouden + aanhang zoon en dochter
Huishouden van twee
Huishouden= man en vrouw
I.v.m het coronavirus vindt ik dat wij als Nederlander deze veiligheid moeten respecteren en
ons hopelijk maar voor 1 jaar, hieraan aan moeten passen.
I.v.m. het coronavirus worden geen grote activiteiten gedaan.
Ieder jaar vieren wij Oud en Nieuw lekker onder ons tweetjes elders. Alle poespas ontvluchten.
Hebben we niets mee. En nu zeker!
Iedereen moet nog even verstand gebruiken ( indien aanwezig)
Iets met 38/45
Ik 'vier' het altijd thuis, in alle rust.
Ik (alleen) vier het elk jaar met een ander gezin van vier bij hen. Vooralsnog is dat toegestaan.
Ik behoor tot de risicogroep. volgend jaar beter.
Ik behoor tot de risicogroepen en ben dus zo voorzichtig mogelijk
Ik beleef de maatregelen als pure nonsense want ik merk al de hele periode dat er maatregelen
zijn niets van corona, is het wel echt? Zelfs in het begin heb ik niets opgelopen toen we niet
beschermd moesten werken in de supermarkt. Niemand van ons is ziek geweest of heeft
uberhaupt klachten gehad! Ik zet er ??? Tekens bij, als ik deze ellende niet op de tv hoor (die ik
op dit moment meer uit laat dan aanzet) dan zou ik niet weten dat er maatregelen zijn. Zelf
loop ik zonder mondkapje boodschappen doen en zo met wel respect voor de ander hoor. Zie ik
dat zij veel angstiger zijn dan ik. En dat baard mij zorgen wat doen we de mensen aan met dit
beleid? Ze kunnen het gewoon niet plaatsen of handelen en hebben geen vertrouwen meer in
hun eigen persoonlijke prachtig immunsysteem. Kijk in elkaars ogen dan zien we wat het doet.
Om zo met elkaar om te gaan.
Ik ben 82, woon alleen en ben niet van plan om door te knuffelen met corona besmet te raken
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Ik ben agnosticus, dus wat moet ik met kerstmis? Als ik nu nog kinderen had, dan voor de
kinderen, mar als vrijgezel, echt niet!
Ik ben alleen
Ik ben alleen en ik vind het prettig om ook met Oud en Nieuw gewoon thuis te zijn. Heb daar
ook echt geen moeite mee. Meestal ga ik Nieuwjaarsdag wel naar bijeenkomsten als die er zijn.
Ik ben alleen staand
Ik ben alleen, blijf dus thuis.
Ik ben alleenstaand en ik ben niet van plan iemand uit te nodigen .Ik kan best die ene nacht ook
alleen zijn.
Ik ben alleenstaand en zou alleen thuis blijven geen prettige gedachte vinden. Mijn vrienden
weten het goed verantwoord te vieren, met alles gescheiden, voldoende ruimte en snacks per
persoon / huishouden apart.
Ik ben alleenstaand met een hond, vanwege vuurwerk blijf ik al een paar jaar alleen thuis.
Ik ben alleenstaand, met de huidige maatregelen is het niet haalbaar om iets te organiseren.
Hooguit kan ik ergens uitgenodigd worden. En daar aansluiten. Echter zullen vele het in
huiselijke kring vieren en nemen geen risico. Misschien is het leuk om iets voor alleenstaanden
te organiseren?
Ik ben alleenstaand. Mogelijk wil ik naar mijn ouders
Ik ben alleenstaande en niet van plan om ergens naar toe te gaan, of gasten uit te nodigen voor
de jaarwisseling.
Ik ben DJ. Als er op 31-12 feesten gehouden mogen worden hoop ik ergens de muziek te mogen
verzorgen. Zo niet, dan blijf ik thuis bij mijn vrouw, zoontje en hond.
Ik ben een weduwnaar
Ik ben maar alleen en vier het toch al niet vooral ook dankzij de idioten in de buurt die op
enkele meters afstand van huizen/auto's zo nodig vuurwerk (=explosieven) moeten afsteken.
De jaarwisseling is pure stress voor me.
Ik ben tegen al die drammende maatregelen en vier het zoals wij het altijd doen.
Ik ben weduwe, en vind de jaarwisseling vreselijk .
Ik ben weduwe,zonder kinderen,nodig wel mijn schoonzus uit ,zij is ook weduwe dus het blijft
klein dus veilig.
Ik ben weduwnaar en 87 jaar oud en ga nergens naar toe om niemand te besmetten.
Ik ben weduwnaar envier het ieder jaar met mijn 2 zussen en zwagers kleine groep gezellig en
rustig
Ik bepaal zelf wel hoeveel mensen er bij mij binnen mogen, niet de politie, niet de rechter en
ale helemaal niet Rutte!
Ik blijf alleen thuis tijdens de jaarwisseling
Ik blijf dit jaar thuis en zal alleen met mijn man zijn. In het verleden zijn we met een groep gaan
uit eten maar gezien de situatie hebben we dit jaar besloten over te slaan. ik werk zelf in de
zorg en vind dat ik een voorbeeldfunctie heb en wil besmetting voorkomen.
Ik blijf gewoon thuis
IK BLIJF LEKKER IN MIJN EENTJE MET VEEL LEKKERE HAPJES.
Ik blijf li
Ik blijf thuis en steek géén vuurwerk af en gebruik géén alcohol en bestel niets vanaf buiten !
Ik denk dat alles weer gesloten wordt wat betreft horeca
Ik denk dat ik het gezelschap zo groot mogelijk zou kiezen, afhankelijk van de maatregels op dat
moment. Wij vieren sowieso kerstmis met ons gezin. Daarnaast heb ik een alleenstaande oma.
Om ervoor te zorgen dat zij niet alleen/eenzaam is, komt zij ook tijdens de feestdagen naar ons
toe. Bovendien heb ik ook nog een opa en oma, waar we de feestdagen ook altijd mee vieren.
Normaal zien we met de feestdagen de hele familie, maar ik weet niet of dat realistisch is. Liefst
vieren we met de hele familie, maar anders wordt het waarschijnlijk gezin + grootouders.
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Ik denk dat we het met 1 ander stel gaan vieren. We hebben allemaal geen kinderen en tijdens
de lockdown zijn zij de enigen waar we fysiek contact mee hebben gehad, dis dat lijkt me een
veilige optie.
Ik denk dat we rond de jaarwisseling ons dit jaar even in moeten houden. Er komt best nig wel
een tijd om t in te halen.
Ik doe dit al jaren het bevalt mij goed. En voorkomt dat jeugd op een plek blijft hangen en
(meer) overlast verzorgt.
Laat ze lekker door het dorp lopen en bij elkaar op bezoek gaan. Waarbij de 1,5 meter
gehandhaafd wordt net als in de middelbareschool.
Ik doe overigens nooit anders dan "met alleen het huishouden te vieren", dus dat is niks
bijzonders.
Ik en mijn echtgenoot vieren al 20 jaar samen op een rustige manier de jaarwisseling
Ik en mijn echtgenote vieren het bij mijn zus en schoonbroer. Zijn we met 4 personen.
Ik en mijn man
Ik ga het niet opzoeken. Heb 2 onderliggende aandoeningen. Heel simpel dus.
Ik ga het vieren met mijn vrouw, zus en zwager
Ik ga me niet meer door deze zwalkende bloemschoen laten beperken in mijn sociale privé
leven!
Ik ga niet het risico lopen om dit te vieren met vrienden
Ik ga nooit uit met oud en nieuw
Ik ga op familiebezoek.
Ik ga overpeinzen hoe mijn jaar 2020 is verlopen en ik denk na over wat ik zelf kan doen om het
jaar 2021 mooi te maken voor mijn gezin, voor de mensen om mij heen, de buurt, voor mijn
dorp, voor Nederland, voor de wereld. Ik hoef geen feest te vieren. En vooral: ik ga danken voor
het leven.
Ik ga werken, man en kinderen vieren het zoals altijd thuis met opa en oma.
Ik geef niet veel om oud en nieuw. En vooral nu wat valt er te vieren. Door die Shit corona
Ik geloof niet in een "coronacrisis".
Ik heb astma en erg veel last van luchtverontreiniging door vuurwerk.
Ik heb bereikbaarheidsdienst
Ik heb een gruwelijke hekel aan de jaarwisseling
Ik heb een kat en die is panisch voor de harde knallen. Blijf al jaren alleen thuis
Ik heb een kind van 1,5, dus vier het sowieso thuis elk jaar.
Ik heb er geen fijn gevoel bij en we willen er toch vanaf, van dit alles.
Ik heb geen familie in de buurt en ik zal niet gaan reizen, zij ook niet!
Ik heb namelijk een relatie met een Duitse, dit houd momenteel dus in dat we elkaar niet
kunnen zien (of we moeten in quarantaine gaan).
Ik heb nergens meer zin in
Ik heb nog nooit doorgevierd. Voor elf uur lag ik al in bed, zag wel altijd het weerlichten van het
vuurwerk
Ik heb tieners in huis, in de klas mogen ze met 30 personen samen zijn, dan mogen ze ook hun
klasgenoten voor een feestje uitnodigen.
Ik heb wachtdienst
Ik hen een hekel aan oud en nieuw. het vuurwerk en carbid schieten is vreselijk voir de dieren.
mijn hond moet de hele dag al pillen slikken zodat hij suf word. het moest verboden worden, of
echt alleen tussen 23.00-02.00 uur.
Ik hoef hier nog niet eens over na te denken. We vieren het alleen met het gezin.
Ik hoef niks te overwegen, blijf gewoon met mijn echtgenoot en hond thuis.
Ik hoop dat ik gasten heb
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IK hoop dat u zich dmv onafhankelijke media op de hoogte stelt van de feiten mbt Covid-19, de
IFR is niet hoger dan de gewone seizoensgriep, de maatregelen berokkenen oneindig veel meer
schade dan Covid-19 ooit zou aanrichten. Hef aub alle maatregelen op en ga werkelijk terug
naar normaal! Zonder pcr test zou er niks aan de hand zijn, er is al maanden geen oversterfte,
bij een daadwerkelijke pandemie zijn honderden extra doden per dag te verwachten, nu zijn dat
er 0...Wordt wakker!!
Ik hoop met 3 vrienden het samen bij 1 van ons te kunnen vieren
Maar we houden ons allen aan de regels
Ik hoop om 23.00u het nog even in huiselijke kring te vieren. Onze kinderen 21 en 18 jaar zullen
waarschijnlijk met vrienden (max 4 pers.) de jaarwisseling vieren.
Ik hou niet van de feestdagen dus de maatregelen zijn dit keer wel welkom...
Ik houdt me aan de regels
Ik kan niet kiezen tussen wel en niet van mijn gezin mag komen, dus na eenzame kerst ook geen
nieuwjaar
Ik kan niets vieren vanwege chronische ziekte. Dus het is hier niet anders dan de vorige
jaarwisseling.
Ik kies voor veilig !!!!!
Ik kom regelmatig samen met familie, collega's en anderen. Ik heb een beroep waarin ik ook
met vreemden in contact kom. In de winkel drommen ook meer dan 4 personen samen bij de
levensmiddelenrekken. Corona is net als griep en verkoudheid een virus. Virussen gaan al
eeuwen de aarde over. Het is een systeem van de natuur om de zwakkeren uit te schakelen, en
zo overpopulatie tegen te gaan. Alleen de mens is zo kortzichtig om te denken daar iets aan te
kunnen veranderen of dit tegen te houden. Ik doe daarom in principe dus niet mee aan dit soort
paniekzaaierij !!!
Ik krijg normaal ook met de jaarwisseling, dieren die vreselijk bang voor vuurwerk zijn en hier is
het rustig.
Ik leef zoals ik.altijd leef. Mij maak je niet gek..
Ik maak het ons gezellig met zelf lekker te koken en een goed drankje.
Ik mag wel naar de hoeren,slijm uitwisselen??????
Ik met met zoon zullen dan waarschijnlijk naar een ander gezin gaan, waar we dan de enige
gasten zijn
Ik MOET weken, dus er valt NIETS te vieren.
Ik moet werken (zorg) en vier het thuis
Ik moet werken tot 23.15 en daarna vier ik het met mijn man.
Ik neem geen enkel risico. Maak het me gezellig met lekker eten etc.
Ik neem geen onnodig risico
Ik neem sowieso alle regels in acht m.b.t. Corona. Ik weet dat ik in de risicogroep zit en heb
geen zin om onnodig ziek te worden.
Ik oud niet van feesten tijdens de jaarwisseling
Ik overweeg dit niet, maar doe het altijd al bij waakzaam, zorgelijk en ernstig
Ik overweeg het niet alleen, ik vier het zeker alleen met het huishouden.
Ik overweeg het niet, we hebben het al besloten, ook als het risiconiveau verlaagd zou worden.
Ik overweeg n i et. Ik blijf gewoon thuis.
Ik overweeg niet maar doe het alleen met eigen huishouden
Ik overweeg NIETS, ik blijf gewoon thuis met mijn eigen huishouden, vrouw en twee katten! Wil
graag het nieuwe jaar zonder risico beginnen en beëindigen.
Ik overweeg om 6 gasten te ontvangen.
Ik overweeg om het met mijn vrouw samen te vieren. Mogelijk dat op Nieuwjaarsdag met de
kinderen en kleinkinderen gaan wandelen.
Ik overweeg pas als ik weet wat kan
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Ik overweeg wintersport omdat mijn zoon in het buitenland werkt in het skigebied en als het
mogelijk is ik hem wil bezoeken.
Ik samen met mijn man,plus 1 dochter.
Ik stel prijs op mijn rust, zeker met Oud en Nieuw, en mijd sociale siuaties.
Ik vertrouw de waarschuwingen van de overheid niet meer. Nog nooit is er op deze manier op
een virus gereageerd. Ik gebruik liever mijn boerenberstand; als ik ziek wordt (welke ziekte dan
ook) ga ik in mijn bed uitzieken en let op dat ik niemand aansteek.
Ik verwacht samen te komen met mijn vrienden groep. Jongens die ik elke week nog gewoon
zie. max 8 personen.
Ik vier al lang niet meer. Mijn hond is bang en hier is s'morgens al de hell los
Ik vier al sinds 2001 elk jaar opnieuw weer ALLEEN oud en nieuw. Prima zo, en laat de alcohol
elk jaar weer opnieuw en aanslag plegen op mijn lever.
Ik vier alleen met gezin. Overwegen is niet nodig.
Ik vier alleen met mijn gezin. Dat bestaat uit 8 personen.
Ik vier altijd met 4 personen en onze honden. Dit omdat we vinden dat onze honden moeten
ondersteunen bin het vuurwerk. En dat kan niet met een grote groep feestende mensen
Ik vier de jaarwisseling àltijd thuis met mn partner
Ik vier de jaarwisseling ieder jaar binnen mijn gezin, zonder derden. In zoverre geen verschil
door corona
Ik vier die onzin nooit.
Ik vier Dit elk jaar net m kids in huis
Ik vier dit feest al jaren met slechts twee gasten
Ik vier geen jaarwisseling. Corona maakt voor mij geen verschil.
Ik vier het al een aantal jaren niet meer en het bevalt me prima.
Ik vier het al jaren niet meer
Ik vier het al jaren thuis, alleen of met of bij mijn kinderen/kleinkinderen
Ik vier het met mijn familie dat is dat
samen 5 personen
Ik vier het met mijn familie. We gaan met 3 personen naar één huishouden van 3 personen toe.
Ik vier het net als altijd thuis in kleine kleine kring
Ik vier het nooit
Ik vier het nooit omdat wij huisdieren hebben!
Ik vier het nooit, blijf met de huisdieren thuis omdat die angst hebben
Ik vier het sowieso nooit, dus voor mij zou er niets veranderen.
Ik vier meestal oud op nieuw alleen met het gezin of met nog 1 ander gezin, dus daar brengt het
risiconiveau geen verandering in
Ik vier nieuwjaar altijd met de vaste vriendengroep, dat doen we dit jaar weer ongeacht welke
regels al dan niet van kracht zijn.
Ik vier nooit de jaarwisseling
Ik vier nooit oud en nieuw.
Ik vier nooit oud op nieuw
Ik vier oud op nieuw alleen met mijn vrouw.
Ik vier oud op nieuw met me vriendin en haar 2 kids, en verder zie ik het wel
vuurwerk is mooi, heb geen idee of ik dit jaar ook gewoon wat potten haal maar andere kant
hoeft dat voor mij allemaal niet zo wat je nu allemaal zie
gebeuren allemaal gekke dingen op straat en de dieren worden er bang van zo als honden en
katten,
verder vind ik gewoon dat vuurwerk gewoon verbod moet kregen
Ik vier sowieso meestal niet echt iets met de jaarwisseling. Wat oliebollen en een glaasje
bubbels, meer niet
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Ik vier sowieso nooit de jaarwisseling Ik ga wel op 1 januari bij wat vrienden langs om een goed
jaar te wensen. Weet niet of dat dit jaar kan.
Ik vier t al jaren niet meer
Ik vind dat sowieso de fijnste manier. In zo'n situatie natuurlijk helemaal.
Het nieuwe jaar beginnen met de wetenschap dat je misschien anderen hebt aangestoken lijkt
me nou niet bepaald een fijn begin.
Ik vind dat we meer voor de natuur en de dieren die er leven moeten doe. In een paar uur tijd
zorgen we met dat geknal dat dieren doorlopend stress ervaren van de k allen en de vuurzee.
Ik vind trouwens dat mensen die denken kunnen dit verafschuwen.
Ik vind het risico nog te groot om mij tussen "grotere" groepen te begeven.
Ik vind maar allemaal niks dadelijk kun je alleen nog binnen zitten en voor de rest niks trieste
zaak
Ik vint het echt onzin dat je geen vuurwerk mag afsteken wat heeft dat met die gedoe van de
corona daar snap ik juist niks van ik weet wel dat ze liever alles willen afschaffen maar geloof
me
Ik voel me een als een crimineel met huisarrest maar dan zonder enkelband, waar heb ik dit aan
verdient als alleenstaande dit huisarrest sinds zech maar half maart 2020. Alles waar ik
interesse in heb is dicht if gaat niet door.
Ik weet namelijk wat hier t plan is en dat heeft niets met gezondheid te maken. Het is een ziek
plan om de domme mensen onderdanig te krijgen. Ik doe er niet aan mee en maak uw borst
maar nat. Er zijn te veel mensen wakker uit deze onwerkelijke nachtmerrie.
Ik werk in de zorg
Ik werk in de zorg en het is op dit moment een zeer ernstige situatie. Het is zeker niet te
verwachten dat over twee maanden de risico’s minder gaan zijn. En als het risiconiveau lager
zou zijn is zeker bij een hele grote groep het gevoel om alle remmen los te laten. Feesten met
meer dan 20 personen zijn dan te verwachten.
Ik werk in het ziekenhuis. Dus is er een kans dat ik dan moet werken.
Ik werk oudejaarsavond en nieuwjaarsavond
Daarna luid ik met n glaasje en mijn vriend saampjes t nieuwjaar in en bellen we naar de
kinderen ,
Geen grote bijeenkomst dus .
Ik wil echt niet besmet worden
Ik wil geen risico lopen
Ik wil geen risico lopen.
Ik wil me z.v.m. aan de voorschriften houden !
Ik wil niet geconfronteerd worden met ergernis van ongeoorloofd vuurwerk en
onverantwoordelijken die elkaar misschien toch ‘s nachts staan te kussen en handen te
schudden.
Ik woon alleen en heb al jaren ronde de jaarwisseling via telefoon en whatsapp contact met
familie en vrienden en dit bevalt prima.
Ik woon alleen en zit in de risicogroep.
Ik woon alleen, dus het is wel gezelliger als het gezelschap wat groter is dan mijn eigen
huishouden
Ik woon alleen, en ik zou in dit geval geen vermaak buitenshuis opzoeken. Hoogstens
samenkomen met enkele vrienden.
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Ik woon alleen. Als de horeca gesloten is of maar tot 22.00 uur geopend dan ga ik in mijn eentje
thuiszitten en vroeg naar bed zonder iets te vieren. Wat moet je dan ook vieren? Dat er weer
niks mag? Dat nergens gezelligheid en wat te lachen is? Dat we weer 'n verschrikkelijke maand
tegemoet gaan? Waarbij 2021 het jaar vd de instortende economie wordt en Nederland alleen
nog maar maatschappelijke, sociale en economische ellende staat te wachten? Veel
hardwerkende mensen grote armoede te wachten staat? (Behalve de postbushoudende grote
multinationals, die in Nederland weinig werknemers aan het werk heeft en dus niks toevoegd
om te economie vlot te trekken, daar heeft de overheid goed voor gezorgd). Inmiddels ben ik
zover dat ik het niet erg zou vinden om Corona te krijgen en dood te gaan. Beter dood dan
leven in 'n leven zonder positieve toekomst. Alleen mogen leven zoals vanaf maart tot juni dit jr
én nu weer vanaf half september.
Is de horeca wel geopend, dan ga ik naar het jongerencentrum/poppodium in mijn woonplaats
om daar met maximaal 30 gelijkgestemden (op 1,5 mtr afstand én zittend vooral niet dansend
of zingend), naar goede muziek te luisteren, een goed gesprek te voeren en vooral te lachen om
heel even de ellende te vergeten die 2020 gaf én ons in 2021 zowel maatschappelijk als
economisch nog te wachten staat.
Ik woon op alleen en het plan is nu dat ik 3 vrienden uitnodiging. Dus dan zijn we met z'n 4en.
Stel dat er versoepelingen komen dan kijken we tegen die tijd wat mogelijk is.
Ik zal het sowieso beperken tot directe familie.
Ik zal me aan de op dat moment geldende coronamaatregelen houden.
Ik zal op oudjaarsavond de 3 honden van mijn dochter onder de hoede nemen, alles hermetisch
afsluiten, rolluiken omlaag en rustig afwachten tot het weer stil is op straat.
Ik zit in de risico groep.
Ik zit in de risicogroep dus ik ga geen extra risico’s nemen.
Ik zou het dom vinden om het met een groter gezelschap te vieren.
Ik zou het thuis vieren met de kinderen en hondjes en wat lekkers hiervoor afhalen bij een
plaatselijke ondernemer
In de huidige situatie onverantwoord om risico's te nemen
In de praktijk met vieren (onszelf en 2 gasten).
In deze tijd ga ik nergens naar toe
In mijn huishouden zijn we er zeker van dat we gewoon thuis blijven.
Indien het coronovirus nog heerst en de beperkingen minder zijn
Indien het wordt toegestaan
Indien toegestaan
Indien toegestaan !
Is afhankelijk van de situatie.
Is flauwekul
Is het niet een optie dat de gemeente op verschillende plaatsen vuurwerk afsteekt. Is ook nog
veiliger
Is jaarlijkse traditie. Het ene jaar bij ons, het andere jaar bij hun.
Is niks te vieren want de hond is doodsbang voor het vuurwerk
Ivm corona is alles onzeker
Ivm onze huisdieren gaan we nooit weg met oud en nieuw
Ivm zwangerschap al besloten om dit jaar thuis te blijven ipv massaal feest
Jaarlijks houden wij met dezelfde groep het jaarwisseling. Uit dexefdestrast buren dus..
Jaarwisseling hoort gewoon samen te zijn ongeacht wat. Je hoort gewoon niet eenzaam te zijn
wanneer je het nieuwe jaar ingaat, dit geldt voor iedereen
Jaarwisseling is toch al verpest
Jaarwisseling vieren bij de kinderen en kleinkinderen.
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Je kunt niet ieder jaar verwachten dat mensen op een plein gaan staan om uit te dragen "dit
nooit meer" om vervolgens de grondwet aan de kant te schuiven en alle burger rechten af te
schaffen.
Kerst vieren hoeft niet perse groots gevierd te worden het gaat om het samen zijn in huiselijke
kring.
Kijk samen met echtgenote TV en om 24.00 uur nemen we een glaasje op het nieuwe jaar. Dat
deden we voorheen en doen we nu ook.
Kinderen en kleinkinderen.
Kinderen jonger dan 12 niet mee gerekend
Kinderen om toerbeurt ontvangen.
Klein feestje
Kleinkinderen en uitgebreide familie, kennissen zal telefonisch ,of via whatsapp moeten.
Het is niet anders, regels zijn in deze tijd belangrijk en tot velen dringt dat niet door.
Laatste jaar door ziekte ook gedaan. Beviel eigenlijk prima, heel gezellig met zijn drieen.
Laten we de regels opvolgen zoals Mark het voorstelt.
Laten we éénmaal iets opofferen om weer naar de luxe omstandigheden terug te kunnen keren.
Laten we eens solidair zijn met zijn allen om dit virus voor zover mogelijk te bedwingen!!
Laten we het jaar begripvol eindigen en ook begripvol beginnen dan komen we er SAMEN
doorheen.
Laten we het nog even volhouden. Er is uitzicht op een vaccin volgend jaar.
Laten we met zijn allen de kans op besmetting serieus nemen, dus de afgekondigde
maatregelen naleven !!
Laten we toch voorzichtig zijn. Komt nog genoeg tijd om lol te maken. Moet je wel eerst
overleven.
Leeftijd is de reden.
Lekker alleen met mijn man thuis, eerste jaar, sinds 14 jaar, nieuwjaar zonder bange hond
Lekker thuis. Geen onnodige risico's nemen.
Liever nu risico vermijden om virus z.s.m. in te perken. Volgend jaar is er weer een
jaarwisseling.
Lig tijdens de jaarwisseling altijd in bed te slapen en erger mij aan het milieu vervuilende
vuurwerk. de schrik voor mens en dier!
Los van het aantal besmettingen op dat moment: er is een ernstig virus in omloop, en eenmalig
niet vieren is het enige juiste om te doen (voor eigen veiligheid, en om niet onnodig aan verdere
verspreiding bij te dragen). Wel in grotere gezelschappen vieren is risicovol, niet verantwoord
en asociaal.
Maar ik/wij ga(an) de deur uit na 00.00 uur en bezoek mensen in de buurt terwijl zij vuurwerk
afsteken. Altijd heel gezellig
Maatregelen zijn schadelijker dan het kwaal
Max 2 gasten
Max 6 gasten, mits 1,5m gewaarborgd kan worden.
Max 7
Max..2 gasten per dag.
Maximaal 1 gast
Maximaal 2 extra personen waarvan ik weet dat ze zeer coronarisico bewust zijn
Maximaal 2 of 3 gasten.
Maximaal 2 personen
Maximaal met 8 personen
Meer dan 4 gasten zijn de kleinkinderen zodat deze niet de vrienden en of de kroeg bezoeken
Meer dan vier maar ook weer geen 10 of twintig extra gasten. Wil bijv. alle kinderen die
uitwonend zijn met aanhang nodigen en dan dus al meer dan 4 gasten.
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Mensen hebben een zelfbeschikkingsrecht en kunnen prima zelf risico's bepalen.
En tegelijkertijd toch ouderen & zwakkeren beschermen door afstand te houden. (Die trouwens
zelf ook nog een stem hebben)
Met 1 ander stel, dus 4p in totaal
Met 2 alleenstaande buren
Met 3 personen en een hond
Met 4 leden uit de naaste familie kan geen kwaad, wij zien ze immers in de weekenden ook en
maken zo onderdeel uit van onze bubbel
Met 6a8 personen
Met de familie
Met de kinderen doen we alleen telefoneren.
Met de vriendengroep (8 personen totaal)
Met deze ernstige pandemie moet men geen risico's lopen en de zorg onnodig zwaar belasten.
Want dat is de consequentie als we weer feest gaan vieren. Hiermee brengt men ook mensen in
gevaar die ernstig ziek worden of streven. We kunnen wel een jaartje zonder feest, ook al zijn er
versoepelingen.
Met een bevriend stel moet mogelijk zijn
Met een hond die doodsbang is voor vuurwerk blijven wij altijd thuis.
Met een kameraad, zijn vrouw en kindje. Klein en gezellig
Met eigen vrienden en op veilige afstand.
Met familie 5pers.
Met het gezin, oma en mijn broer.
Met huisdieren kun je niet met een gerust hart weggaan, dus wij blijven altijd thuis.
Met Kerstmis vieren met mijn zoon, mijn dochter en schoonzoon, kleinzoon en zou mijn moeder
van 81 nooit alleen laten
Met kinderen en kleinkinderen (3x)
Met man, vrouw, zus en schoonbroer.
Met mijn kinderen en kleinkinderen zouden dan 10 personen zijn. Omdat wij elkaar al dagelijks
zien.
Met mijn vriend en een aantal vrienden in een grotere ruimte waar we wel afstand kunnen
houden.
Met mijn vriendin en mijn broertje en zijn vriendin zullen we het bij mijn ouders vieren.
Met partner en 2 kinderen
Met voldoende ventilatie vind iik dat geen probleem
Met vuurwerk (2x)
Met z'n tweetjes thuis lijkt me een prima oudjaars- en nieuwjaarsactiviteit
Met zijn tweeën samen voor de TV is amper een viering te noemen. Zelfs niet als je wat lekkers
van de Chinees erbij haalt.
Met zijn tweetjes ....... lekker voor de buis (bijv. Oudejaarsconference) en om 12.00 uur even
naar buiten om -van grote afstand !!- vuurwerk te zien/horen.
Zelf hebben wij nooit een cent uitgegeven aan vuurwerk.
Met zoveel verdriet het afgelopen jaar en elk jaar weer zoveel vandalisme, dierenleed en
ernstige luchtvervuiling valt er helemaal niets te vieren.
Mij is de zin vergaan.
Mijn echtgenote en ikzelf (beiden gepensioneerd) vieren de laatste jaren de jaarwisseling
gewoon met z'n tweetjes thuis, geen verplichtingen! Het risiconiveau verandert hier niets aan.
Onze (volwassen) kinderen en kleinkinderen maken er wel een beetje een feestje van.
Mijn echtgenote heeft COPD in heeft dus ontzettend veel last van de rookontwikkeling,
waarmee vuurwerk gepaard gaat.
Mijn echtgenote zit in een verpleeghuis, dus ik ben alleen thuis en wil geen risico lopen
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Mijn eigen huishouden is klein dus met wat gasten kom ik op 4 of 5 mensen.
Mijn hond is altijd erg bang voor vuurwerk, zo ben ik blij met het vuurwerk verbod, man kan
ook gezellig voor de tv met een glas champagne en wat lekkers het nieuwe jaar ingaan
Mijn hond is heel bang voor vuurwerk en ondanks het verbod ben ik bang dat het toch onrustig
is buiten dus blijf ik samen met mijn hond thuis.
Mijn huishouden met mijn moeder en broer (totaal 4 personen mijn broer en ik zijn ook de
mantelzorgers van moeder)
Mijn man en ik blijven gewoon thuis.
Mijn man en ik vieren al jaren de jaarwisseling thuis, hebben lekkere dingen om te eten en te
drinken onder handbereik, kijken naar een leuk t.v. programma, Whatsappen met vrienden en
bekenden, bellen met de kinderen, en proosten op het afgelopen en het komende jaar.
Mijn man gaat werken dus ik blij thuis met de kinderen, maar ik zou het erg vinden als anderen
die niet aan thuis gebonden zijn of jongeren die avond niet kunnen uitgaan.
Mijn man is kortgeleden overleden
Mijn man, ik en onze hond vieren altijd met ons drieën, gezellig thuis ??
Mijn vriendin zit met haar gezin tijdelijk in een bungalow op een vakantiepark. Wij overwegen
de jaarwisseling samen te vieren.
Mijn vrouw en ik vieren het altijd onder ons twee.met de honden.
Ieder jaar gezellig
Mijn vrouw is afgelopen jaar overleden
Mijns inziens worden zulke regels niet voor niets gesteld. Dus dien je je hier aan te houden en je
activiteiten hier op aan te passen.
Mijzelf, mijn partner en mijn zoon. Klaar!
Mini vakantie in groot huis. Mijn man en ik en 2 vrienden
Mits de regels van de overheid dit toelaten.
Mits dit is toegestaan volgens de richtlijnen
Mocht het mogen willen we het met de vriendengroep vieren (max. 10)
Als het niet mag wordt het verdeeld
Moeten zowieso thuis blijven vanwege de hond, die knettergek wordt van het geknal de hele
dag en de dagen ervoor.
Mogelijk dat een stel buren afvalt, ook mogelijk dat kinderen thuis blijven.
Eenieder neemt zijn verantwoordelijkheid of ie kan komen gezien zijn gezondheid.
Mogelijk een hotelletje in Nederland
Myhtes rond wat een goed oud en nieuw is, is relatief. De staat van opwinding en kopen en
eten drinken. Een mooi cultureel programma op t.v. is fijn. Met mogelijk nieuwe voornemens
en de beste wensen voor eenieder.
N.v.t.
Na de dood van mijn vrouw, 2 jaar geleden vier ik het alleen.
Na het overlijden van mijn man vier ik het alleen met mijn hond.
Na mijn puberteit was de lol van vuurwerk e.d. over. Milieuvervuiling, bange huisdieren en
COPD zijn de belanrijkste argumenten.
Na zo’n vreselijk jaar is er geen reden om uitbundig te zijn. Dus laat het maar stilletjes voorbij
gaan
Naar mijn mening is er een groot verschil tussen het risico niveau waakzaam en ernstig. Ik pas
mijn gedrag en planning aan naar de omstandigheden. (Bijna geen of veel besmettingen in de
regio).
Naast het huishouden (mijn vrouw en ik) zal waarschijnlijk de in Groningen studerende zoon
aanwezig zijn.
Deze is reeds enkele maanden niet meer thuis geweest i.v.m. Corona.
Die laten we niet ook nog Nieuwjaar in zijn eentje vieren.
Nederland is veel te druk en te vies voor woorden. het stinkt hier altijd
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Nee
Net als alle voorgaande jaren
Net als andere jaren
Niet anders dan andere jaarwisselingen.
Niet anders dan anders; gewoon met z'n tweeën thuis.
Niet anders dan anders.....
Niet erg verstandig
Niet maximaal 4 gasten, maar maximaal 2 gasten
Niet nodig
Niet op wintersport.
Moet minimaal code geel zijn.
Niet overweeg , maar zeker weten.
Nieuwjaar of niet de regels moeten nu ook streng gehandhaafd worden.
Nieuwjaar vaste prik, wij blijven thuis, bang dat vuurwerkpijlen ons huis en/of garage vernielen
alsook ramen en deuren, dus wij houden alles in de gaten en denken bij iedere pijl wat in de
lucht gaat 0,50 cent per stuk, dan waren we steenrijk !
Nieuwjaarsdag werk ik in de zorg(avonddienst)
Niks mag
Normaal ,niet het nieuwe normaal.. Wat zal er geknuffeld en gezoend worden
Normaal eten we met de gehele vriendengroep bij iemand thuis, nu zouden we groepjes
moeten vormen. Dat zal lastig worden.
Normaal vieren wij de jaarwisseling met vrienden ivm Corona dit jaar liever niet
Nu ff
Nu in de coronatijd hou ik het lekker rustig.
Nu kunnen we uit gaan eten gezellig wat we andere jaren niet kunnen vanwege vuurwerk en en
onze paarden waar we bij moeten blijven wat we dit jaar niet hebben omdat er een
vuurwerkverbod is Heerlijk !!!
Nu voorzichtig zijn geeft hoop voor de toekomst.
Nvt (3x)
Nvt.
Of goed vieren of niet vieren
Of hooguit met vier personen in een huishouden
Omdat de hele Corona een grap is
Omdat er geen vuurwerk meer afgestoken mag worden zie ik het hele oud en nieuw gebeuren
niet meer zitten. Wat wil ik nog gaan doen? Met mijn familie (die te groot is) mag oud en nieuw
niet gevierd worden en vuurwerk afsteken mag ook niet. Wat een geweldige afsluiting van het
jaar zou worden wordt nu een saaie toestand...
Omdat ik alleen woon en niet veel bezoek krijg, denk ik dat ik na het vuurwerk naar bed ga, het
is niet anders, her gaat al jaren zo.
Omdat ik als alleenstaand ben, vier ik niets. En doordat ik een hondje heb, dat vorig jaar enorm
is geschrokken van zo'n knalbom vlak voor mijn balkon en daardoor nu angstig is, hou ik het
gewoon dag/nacht slaapritme aan.
Omdat je niet met groep familie leden niet bij elkaar mag komen
Omdat wijzelf tot de risicogroep behoren, hebben we besloten het thuis te vieren met alleen
het huishouden.
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Omdat zo’n beetje alle tradities vernield worden in Nederland, is dit toch echt het laatste wat ze
ons nog kunnen verbieden.... Ik ben zelf verpleegkundige, als de ziekenhuizen de SEH’s verdelen
in units, dus 1 voor vuurwerkslachtoffers en de rest voor het overige, dan is de zwaarte ook al
beter te regelen. Nu met het invoeren van het vuurwerkverbod zullen meer
vuurwerkslachtoffers vallen door het gebruik van illegaal vuurwerk. Ook met legaal vuurwerk,
denk aan sterretjes en grondbloemen ed. Kan het nog steeds fout gaan.
Ongeacht de toestand, wij zijn altijd thuis met de jaarwisseling
Ongeacht welk risiconiveau, zullen we het met alleen ons huishouden vieren. Hoogstens gaan
we Nieuwjaarsdag kort naar mijn moeder in Blerick.
Ons gezin met aanhang
Ons gezin, samen met een ander gezin (totaal 4 volw & 4 kinderen)
Onze familie is niet zo groot. Dus wij kunnen het in kleine kring vieren.
Onze hond is panisch voor vuurwerk omdat er,toen ze puppy was,vuurwerk naar haar gegooid
is.Dus we zitten al weken van te voren met een hele bange hond.Met oud op nieuw is het
helemaal verschrikkelijk,zo bang.We hebben echt vanalles geprobeerd maar niks helpt.Voor ons
mag vuurwerk direct helemaal afgeschaft worden.
Onze uitwonende zoon die in zijn studiootje in een Brabantse stad woont, nodig ik dan uit. Als
een van ons milde klachten heeft, zien we elkaar alleen maar online.
Onze zoon en schoondochter komen rweede kerstdag op bezoek
Ook in NL zou een avondklok ingesteld moeten worden, kroegen etc. om 20.00 uur dicht en na
21.00 uur niemand meer op straat tot 06.00 uur. Zo voorkom je dat groepen thuis gaan
"feestvieren" omdat ze later niet meer naar huis kunnen, boete 250 euro voor overtreden
avondklok.
Op 1jan ben ik jarig en ben sinds bijna 3 jaar weduwe en wacht maar gewoon af hoe het gaat
verlopen ik zorg wel dat er wat lekkers in huis is en een wijntje
Op 3 januari krijgen we weer een nieuwe piek in de besmettingen
Op vakantie alleen als het in het vakantieland beter is met Corona als hier. In ons hotel weten
we dat er goede maatregelen zijn met Kerst
Op vakantie, zou ik graag doen. Maar als we de koning terug roepen moeten we zelf niet gaan.
Oud & Nieuw is voor mij minder belangrijk dan Kerst (Nachtmis)
Oud en nieuw ben ik alleen thuis
Oud en nieuw is gezellig het nieuwe jaar inluiden.
Oud en Nieuw is niet meer zo belangrijk meer voor ons, de jeugd gaat de hort op en de oudjes
blijven thuis, niks mis mee.
Oud en nieuw wordt hier stil gevierd met enkel ons gezin
Oud op nieuw bliven mijn vrouw en ik alleen thuis doen wr al jaren zo
Oud op nieuw naar een van mijn zussen en nieuwjaarsdag de kinderen (3) bij ons thuis
Overwegen is niet het juiste woord. De feestdagen worden alleen met het gezin gevierd.
Persoonlijk maakt het mij dus niets uit in welke fase we ook zitten. Ik hou niet zo van die
feestdagen, en ik organiseer al jaren niets speciaal, en ga normaliter ook niet bij anderen op
visite en ga al zeker niet op café of restaurant met zulke dagen!
Ik kijk wat tv en that’s it!
Persoonlijk vier ik het nooit , mijn partner wel en maakt er liever een (klein) feestje van met de
hoeveelheid personen wat dan is toegestaan.
Prima zo
Realiseer wijkraden in Nederland ipv praatgroepen, klankbordgroepen. Op deze manier word
de lokale problematiek zichtbaar en is deze beter te handhaven.
Dat probeer ik in Roermond voor elkaar te boksen, helaas heb ik geen online technische
vaardigheden, daar kan ik ander mensen - talent bij gebruiken.
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Reductie van aantal contacten tot zo min mogelijk is aan de orde ; of je dat nou het kunstmatige
predicaat waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig, lockdown, of nog gekker, geeft...Het gaat
om (zelf) begrenzing.
Regels zijn een farce.. betutteling tot en met
Risico te hoog
Risico's vermeiden anders komt de derde golf, die er zeker komt, heftiger en eerder
Samen met dochter
Samen met een vriendenstel, samen 4 personen
Samen met eigen kinderen en kleinkinderen (onder de 10 jaar)
Samen met mijn partner
Samen met mijn vrouw
Samen met totaal 10 uit onze bubbel. 6 gasten met 2 kids van 14
Samen met vrienden
Samen tegen corona
Sinds ik alleen woon vier ik het nooit meer
Single
Single, dus vandaar optie 2 ipv 1
Situatie is nu eenmaal niet anders dus houd ik mij aan advies en vieren we het klein met familie
Spreid het over 3 dagen met elke keer 1 of 2 gasten..
Steeds meer mensen staan er alleen voor! Het verbaast me dan ook dat boven deze optie niet
is aangegeven.
SUPER TOP EINDELIJK WIJ KUNNEN EENS THUIS BLIJVEN EN HOEVEN NIET TE VLUCHTEN MET
ONZE HOND!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Te gevaarlijk om meer te doen
Thuis - in totaal max. 10 personen op gepaste afstand
Thuis het extra gezellig maken lijkt me!
Thuis, max 2 gasten.
Thuiszorg werkt gewoon door en ik ga op een ander tijdstip nog kerst vieren met
(klein)kinderen
Toch regels in acht houden voor een keer heen uitbundig oud en nieuw vieren
Totaal met 4 personen
Twee volwassenen
Uit eten in restaurant, niet in cafe of kroeg, mits goed geventileerd.
Uit eten zou met kinderen zijn dus max 2 uur vroeg avond en de rest van de avond zijn we thuis.
Uiteten zou ook fijn zijn maar ga niet naar de kroeg.
Uitgenodigd twee kinderen en partner. Wonen allen in Belgie.
Uitsluitend met kinderen en kleinkinderen ( 5 pers), en mijn vrouw en ik.
Vakantie in eigen land / huisje aan zee.
Vakantie in eigen land in gezinssamenstelling.
Vakantie in Nederland
Vakantiehuisje in eigen land
Vanwege de huidige toestand rondom corona is het meest logische om ALLE voorzichtigheid in
acht te nemen en de voorschriften en adviezen te volgen! Ik blijf dus thuis in besloten kring met
mijn vriendin en maken er daar wel iets moois en leuks van! Dit is GEEN overweging maar een al
vaststaand besluit!
Vanwege leeftijd geen gezelschap
Vanwege ziekte en vergevorderde leeftijd vieren wij geen jaarwisseling. We laten het gebeuren.
Veel veiliger!!!
Veilig en nergens mee te maken
Veilig= belangrijk
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Veiligheid komt voor besmettingsrisico.
Veiligheid staat voor op.
Veiligheid vereist !
Laten diegenen die niet in Corona geloven en voor mede burgers veiligheid in de waagschaal
zetten, een document ondertekenen af te zien van ALLE medische hulp wanneer ze
geïnfecteerd worden. Legitimeren en document ondertekenen ook bij demonstraties!!!
Veiligheid voor alles (2x)
Veiligheid voor alles!
Veiligheid voor op en samen zorgen dat de CORONA zich niet verspreid
Veiligste manier, helaas
Ventileren en afstand houden is het toverwoord, aantal gasten is totaal onzinnig en slaat
nergens op.
Dus ik mag met 4 bij een gezin van 7, maar gezin van 7 mag niet bij mij op bezoek?
Daarbij sta ik voor de klas in V.O. en zie gemiddeld 150 leerlingen per dag.
En nee, daar gebeurd ook niets.
Verzamel het vuurwerk per dorp en steek het gecontroleerd met verstand op een centrale plek
in het dorp af! Iedereen heeft dan n beetje plezier
Vier het al jaren alleen met echtgenoot. Maar die is overleden dit jaar. Denk dat ik alleen ben.
Vier het al jaren klein. Er zal voor mij niet zoveel veranderen
Vier het altijd klein
Vier zoals gebruikelijk.
Vieren het in kleine kring 4 à 6
Vind het helemaal prima om het alleen met eigen huishouden te organiseren, zolang we de
corona maar onder controle krijgen.
Volledig afhankelijk van de stand van zaken op dat moment. Als de situatie niet oké is, dan ga ik
er niet op uit met andere mensen.
Voor de veiligheid blijf ik liever thuis alleen met mijn man
Voor mij is het een avond als alle andere avonden
Voor mij is kijken naar het vuurwerk in de buurt beseffen dat het nieuwe jaar is begonnen en
geeft voor mij de sfeer van oud en nieuw.
Voor mij verandert er niets, ik vier al jaren geen jaarwisseling.
Voor mijn eigen veiligheid. Ben risicopatiënt
Voor ons en vrienden is 1 januari het nieuwe jaar vieren
Voor ons gezin is dat al jaren zo, dus de corona crisis maakt het voor ons niet makkelijker of
moeilijker
Vreemde vragen stel dat
Vroeg slapen.
Vuurwerk aansteken heeft niks met corona te maken. Niet iedereen geeft geld aan Vuurwerk
uit. Veel mensen gaan alleen om 24 uur naar buiten staan kijken en anderen vanuit hun ramen.
Het is al eeuwen lang zo! Traditie is om om 24 uur afscheid van het oud jaar te nemen en het
Nieuwjaar verwelkomen. Horeca is vroeg dicht of blijft dicht. Totale lockdown maakt het alleen
nog makkelijker om dingen te doen die niet mogen. Laat de jeugd om 24 uur uit hun bol gaan
buiten. Geef ze een open podium met een paar geweldige bands en laat ze vieren. Ze zijn onze
toekomst neemt ze niet alles weg. Drugs maakt alles kapot maar overmatig alcoholgebruik ook.
Mensen willen dansen en plezier hebben en voor de rest niks.
Vuurwerk kijken met buren
Vuurwerk moet geen doorgang vinden. Verbieden nu en in de toekomst!
Vuurwerk verbod is prima. Alleen ongevaarlijk siervuurwerk wat overal normaal verkrijgbaar is
Waarbij wij voor de champagne zorgen
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Waarom besmetting opzoeken? Het vaccin is on his way dus 1 jaartje onthouding is toch geen
ramp??
Waarom doen ze dit niet ieder jaar.het is allang geen mooi vuurwerk maar meer als een bom.de
ramen komen er nog een keer uit.en dan die arme honden die hoor je overal huilen.doet pijn
aan mijn hart.maar als je daar iets van zeg .ben je te klos.maar geloof me in heugem zijn ze nu al
bezig.en dat zal met de jaar wisseling ook zo zijn .wat betref controles aan de grens .daar
beginnen ze in de zomer al mee.dat is nu te laat
Waarschijnlijk 2 of meer bezoekers. Ik vind dat ik prima zelf jan bepalen hoe ik oud en nieuw
vier. Gewoon gezond verstand gebruiken. Ben je fit dan is t prima als er bezoek komt mits deze
ook fit zijn.
Waarschijnlijk dan buiten ivm ventilatie.
Waarschijnlijk vóór 12 uur binnen met gezin en na 12 uur misschien buiten met bekende.
Want ik werk in de zorg
Was ik toch al van plan, ook bij geen corona
Wat de overheid doet en gedaan heeft is een misdaad van geestelijke mishandeling men heeft
straks 20 jaar nodig om in de goede richting te komen. De natuur is nu de baas er helaas te veel
mensen en de natuur selecteert. Het natuurlijke recht van de sterkste
Wat een ontzettend onlogische, onbegrijpelijke vraag! Het ligt er toch helemaal aan welk niveau
we dan hebben??
Wat is er eigenlijk leuk aan die opgefokte onzin rond nieuwjaar?
Wat kan eens mens zich toch druk maken om het een jaar het simpel te houden , er zijn nog
ergere dingen . de mens op vandaag kan niet meer incasseren . die hebben de tijd v na de
oorlog niet mee gemaakt . maar er komt een tijd dan leren ze het wel , zoals het was wordt het
niet meer.
Wat kan je als je je kinderen moet opsplitsen. De ene wel en de andere niet, dan maar alleen.
Wat staan hier weer stomme vragen in er is nu toch een negatief reisadvies waarom staat daar
weer vakantie in!!
Wat valt er nog te vieren dan?!
We blijven altijd thuis ivm dieren aan huis en buren vuurwerk afsteken.
We blijven met ons tweeën thuis.
We blijven thuis en dit doen we andere jaren ook. Corona heeft er geen invloed op.
We gaan ons houden aan de voorschriften
We gaan oud en nieuw vieren met knallers en vuurwerk voor een uur met 9man ha ha
We hebben een huis in Oostenrijk
We hebben twee honden die (tot nu toe) doodsbang zijn met de jaarwisseling. We kunnen ze
absoluut niet alleen laten.
We hebben twee honden die erg bang zijn voor vuurwerk. Dus maken we waarschijnlijk de keus
naar ons vakantieverblijf te gaan.
We houden niet van het vuurwerk
We kunnen geen derde golf gebruiken 2020 is voor velen een heel lastig jaar geweest een derde
golf is geen reden voor een feestje.
We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn; niet de randjes opzoeken of iets nog nét wel of niet
mag
We kunnen wel eens een jaartje feesten overslaan vind ik.
We lopen wel even de straat op om de buren nieuwjaar te wensen
We moeten alert blijven om te voorkomen dat hetzelfde gebeurd als in oktober. Dat het
coronavirus eens zo hard terugkomt.
We moeten zorgen corona buiten de deur te houden en het aantal besmettingen zo laag
mogelijk te houden. In gezelschap verkeren draagt hier niet toe bij.
We mogen al geen verjaardag vieren, dus mijn dochter, schoonzoon en diens broer vieren we
Kerst en Nieuwjaar mee. 1x hier en 1x bij hun
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We slaan een jaartje over. Gezondheid gaat voor.
We vieren eigenlijk geen Jaarwisselingen.
We vieren het altijd met dezelfde mensen, deze mensen (moeder, schoonvader enz) zitten nu
ook in onze bubbel.
We vieren het elk jaar in een klein gezelschap, dus het is waarschijnlijk geen verandering voor
ons.
We vieren het jaarlijks met 2en of max met 4en
We vieren het meestal - ook buiten coronatijd - binnenshuis en in kleine kring, met hoogstens
een paar gasten.
We vieren het nooit!
We vieren ieder jaar met ons 3tjes
We vieren ieder jaar Oud en Nieuw in klein gezelschap, dus dit jaar niet anders.
We vieren meestal klein
We zien wel.
We zijn al jaren tegen vuurwerk in welke vorm dan ook
We zijn bejaard, hebben goed en makkelijk contact met familie, kinderen en omgeving
omgeving. Blijven samen gezellig thuis.
We zijn ieder jaar met z`n tweeën
We zijn jaarlijks met 8 personen, deze groep zou ik graag bij elkaar houden
We zijn lekker met z’n tweetjes en dat vinden we lekker rustig
We zijn maar met 2 personen thuis
We zijn met z'n tweeën en gaan absoluut niet naar buiten met oud en nieuw.
We zijn met zijn tweeën, gaan altijd vroeg naar bed, waarom nu opblijven tot 12 uur? Nee
gewoon een rustige avond en op de zelfde tijd naar bed zoals altijd.
Wegens Copd. Kan ik op de 1e.plaats niet naar buiten. 2e plaats De zorgmedewerkers hebben
geen tijd om ook nog vuurwerk gewonden op te vangen. Die mensen hebben wat anders
(,belangrijkers) te doen. Dan.de arme huisdieren. Daarom nemen we geen hondje
meer.Vuurwerk mag van.mij.Maar loop aub om 23.00 diep het veld in .Helm op.En.hopen dat je
gezond naar huis kunt.Anderhalve meter!!!! Mondkapje,kun je helaas niet drinken. En.zo ieder
jaar je vuurwerk .Totaal geen.vuurwerk .
Wegens onze dieren zijn wij altijd thuis
Weinig sfeer om iets te vieren
Wel aan de reels houden, 1.5 meter.
Wel zo gezellig
Werk in de continu
Werk in verpleeghuis en werk oud en nieuw
Werk in ziekenhuis, Rooster ligt vast
Wij als echtpaar en één ander paar
Wij behoren tot de kwetsbare groep en hebben een hond die totaal overstuur raakt van
vuurwerk.
Wij behoren tot de risicogroep en hebben geen behoefte aan Covid-19
Wij blijven al jaren thuis, drinken een glas champagne en gaan slapen
Wij blijven altijd thuis en meestal met onze dochter en kleinzoon
Wij gaan dat in hallen als coronacrisis verbij is en 1jaar over slaan gaat niemand dood van
Wij gaan er van uit. Dat dit haalbaar is. En dus hebben we dit al geregeld
Wij gaan op vakantie in eigen provincie
Wij hebben al jaren in kleine kring gevierd.
Wij hebben o.a. 3 honden, waarvan er 2 heel erg bang zijn voor vuurwerk/ onweer. En zeker
voor de vuurwerkbommen die men zelfs nu aan het afschieten zijn.
Wij hebben twee honden en zijn tijdens de jaarwisseling altijd met eigen huishouden thuis
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Wij houden ons aan de richtlijnen zoals de regering ons die opdraagt. Onze vriendengroep
bestaat uit 8 personen, incl onszelf. Dus als er 6 personen mogen komen, vieren we oud en
nieuw met hen samen. Als er minder personen mogen komen, kan niet de hele groep komen en
zullen we het met ons gezin alleen vieren.
Wij houden ons niet aan de voorschriften die door de overheid worden gesteld. Uit diverse
onderzoeken (sommige al meer dan 30 jaar geleden uitgevoerd) is gebleken dat deze
maatregelen niks uithalen (behalve dat de economie een enorme klap krijgt, ondernemers
gedupeerd worden, werknemers (vooral flexibele schil) zonder werk komen te zitten, enz).
Corona en Covid worden vooral misbruikt om paniek te zaaien, de menigte onder controle te
houden en alles daaromheen te manipuleren zodat dit ten "goede" komt aan de machthebbers
(in welke vorm dan ook).
Hier werken wij niet aan mee.
Wij moeten zorgen dat het corona virus zich niet verder verspreid daarom met de personen die
tot het huishouden behoren de jaarwisseling te "vieren"
Wij ontvangen dit jaar door Corona 2 gasten. Ik hoop dat onze tienerdochters iets hebben om
naar uit te kijken en met bijv 6 vriendinnen kan vieren aangezien zij ook bij elkaar in de klas
mogen zitten en met honderden in de aula zonder mondkapje.
Wij samen met buren.
Wij vangen jaarlijks onze autistische kleinzoon op omdat die volledig gestresst raakt door het
vuurwerk.
Wij verwachten een baby rond deze periode dus we zouden het sowieso niet vieren.
Wij vieren al een paar jaar met een zeer beperkt gezelschap (6- 8 personen) oud op nieuw in
een cafe .
Wij vieren al jaren de jaarwisseling klein. Er verandert voor ons dus niets.
Wij vieren de jaarwisseling al een aantal jaar met een bevriend gezin. Deze traditie houden we
vast.
Wij vieren de jaarwisseling al jaren met 5 personen uit 4 huishoudens. Dat zullen we dit jaar ook
doen. Ik weet dat iedereen met symptomen ithuis blijft.
Wij vieren de jaarwisseling meestal met klein gezelschap
Wij vieren het al 40 jaar in kleine kring met dezelfde vrienden. Allemaal op leeftijd en
voorzichtig.
Wij vieren het al jaren met een bevriend stel. En dat gaan we dit jaar ook doen. Ervan uitgaande
dat iedereen gezond is.
Wij vieren het al jaren met het eigen hushouden.
Wij vieren het altijd alleen met de eigen huishouding buiten de genoemde risiconiveau's. Er
verandert niets voor ons en onze eigen tradities.
Wij vieren het altijd alleen met het gezin
Wij vieren het altijd met alleen ons huishouden
Wij vieren het elk jaar enkel met ons eigen gezin.
Wij vieren het nooit en gaan altijd op tijd naar bed
Wij vieren het normaliter ook in een klein gezelschap.
Wij vieren het zoals we het altijd gedaan hebben en trekken ons niets aan van de waanzinnige
regels van de overheid. Hier is het verboden om mondkapjes te dragen en iedereen is welkom
en 1,5 meter is hier niet toegestaan en we knuffelen en zoenen zoals we dat altijd gedaan
hebben.
Wij vieren ieder jaar met twee vrienden Kerst en Oud en Nieuw
Wij vieren kerst en oud en nieuw zoals elk jaar alleen met 1 dierbare minder helaas.
Wij vieren meestal in klein gezelschap
Wij vieren oud en nieuw al járen gewoon gezellig thuis met z'n tweetjes.
Wij vieren oud en nieuw altijd al met 4 mensen. Dus voor ons veranderd er eigenlijk niet.
Wij vieren oud op nieuw al jaren met zijn tweeën, dus voor ons verandert er niets.
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Wij vieren oud op nieuw altijd met de (nog jonge) kinderen thuis. Ook vanwege ons ( beperkte)
budget. Dus voor ons veranderd er niets.
Wij zijn een koppel, zonder kinderen, zonder kennissen. Onze jaarwisselingen zijn altijd al
somber van vorm.
Wij zijn maar met ons tweeën en lopen liever geen risico
Wij zijn maar met z'n tweetjes en vieren het altijd alleen thuis.
Wij zijn met 3 personen ieder jaar onze dochter is bij haar vriend in Maastricht.
Onze hond heeft angst voor vuurwerk dus wij zijn heel blij geen vuurwerk
Wij zijn niet bang voor Cojona en van mening dat het allemaal opgeblazen wordt
Wij zoeken de problemen niet op en blijven voorlopig in kleine kring.
Wij zokn beiden risicogroep.en zolang dit zo is blijven wij thuis .
Wij zouden het gaan vieren met vrienden uit Berlijn bij hun thuis maar hebben dit al bij
voorbaat afgezegd
Wij, mijn man en ik hebben al besloten sowieso met ons tweetjes oud op nieuw te vieren!
Wij( 3 dames) gaan al 11 jaar een paar dagen weg in Nederland of Buitenland maar dit jaar
blijven we thuis en ik ga dat alleen vieren.
Wintersport naar een toegestaan gebied alleen met eigen gezin. Geen apres ski, maar wel even
eruit samen met het eigen gezin na maanden van hard werken en veelal thuis zijn.
Wintersport, net als de afgelopen 34 jaar
Woon alleen.
Wrsl met eigen kinderen
X
Zal een week ervoor bevallen, wil dan juist rust
Zeker thuis maar het aantal is nog onduidelijk
Zelfs in klein gezelschap is in deze tijd onverantwoord. Zelfs als de horeca weer open is zou het
onverantwoord zijn om risicos te gaan lopen. Dit virus gaat niet zomaar weg. Tenzij we gewoon
allemaal bij elkaar uit de buurt blijven komt er vrijwel zeker een derde golf in Januari/Februari.
Zie bron voor de waarheid achter deze onzin: https://www.mediacourant.nl/2020/11/diederikgommers-protesteert-bij-beau-tegen-vuurwerkverbod/
Zijn
Zijn maar met ons 2en en familie blijft al maanden weg vanwege het virus.
Zit al jaren alleen thuis om op hond te passen (bang voor knallen)
Zitten in een huisje in onze eigen bubbel en vieren het daar met het gezin
Zo als de cijfers er nu uitzien is er met de feestdagen t/m oud en nieuw geen versoepeling
mogelijk. De zogenaamde routekaart wordt door de overheid helemaal niet gebruikt. Ze zijn
niet eens instaat om levensgevaarlijk carbid schieten landelijk te verbieden en de clubs die dit al
jaren als traditie doen een vergunning te verstrekken. Veel dom en tegenstrijdig beleid met als
gevolg dat veel mensen gewoon hun gang gaan! De besmettingen komen vooral de
huishoudens binnen via middelbare scholieren en wat doen we daarmee? Niks! Waar zijn al die
duur betaalde schoolbesturen al een jaar mee bezig om hier oplossingen voor aan te dragen?
Allemaal incapabel, komt nu boven drijven. Veel verantwoordelijken vallen deze crisis door de
mand.
Zo die ik het normaal vaak ook al
Zo doen we het al jaren
Zo heb ik het de laatste jaren altijd gevierd
Zo klein mogelijk of eventueel een binnenlandse vakantie misschien net over de grens in
Duitsland, ligt aan de situatie dan.
Zo vieren wij het altijd al.
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Zo zal het wel gezellig zyn, je moet het toch zelf doe, Rutten belooft veel en komt niets na,
alleen voor het groot kapitaal. waarom zoveel mensen na de voedsel bank???
de overheid heeft de plicht om ook voor arme mensen te zorgen,
Zoals al een paar jaartjes gewoon gezellig samen en nieuwjaarsdag komen de (klein} kinderen
om de beurt op bezoek. Maar.....wij zijn 80tigers.....dus gewoon op tijd naar bed. Het borreltje
hebben we dan al gehad.
Zoals al velen jaren ga ik gezellig naar mijn ouders om te vieren.
Zoals altijd (2x)
Zoals gewoonlijk lekker thuis met een drankje en een hapje. Samen met mijn vrouw!!
Zoals ieder jaar
Zoals ik elk jaar doe.......
Zoals we dit elk jaar doen Corona veranderd hier niks aan.
Zodat er een ontlaad moment is voor de mensen...weet zeker dat de politici het wel doen
omdat zij daar de middelen en het geld er voor hebben, gezien het feit dat zij gewoon doorgaan
met hun leven
Zolang er nog corona is, gaat veiligheid voor alles.
Zolang het vaccin niet uitgeprobeerd is op mensen en daarbij geen (!) vervelende c.q. ernstige
bijwerkingen blijken te zijn moeten we streng blijven; m.a.w. leven als lockdowner. Helaas !
Zonder vuurwerk
Zoon, schoondochter 2 kleinkinderen.
Zoon, schoondochter en kleinkinderen
Zoon+partner en twee grotere kinderen mag niet. Hoe dit dan samen vieren????????????
dochter+partner en 3 kleine kinderen mag wel.
Zorgen I.v.m. Corona
Zou deze enquete ook niet interessant of nog interessanter zijn voor kerstavond en 1e
kerstdag?
Zwaar copd patient ben blij als er geen vuurwerk is . beter controleren .
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2 Stel één van de risiconiveaus, zeer ernstig of lockdown, is van kracht en de
maatregelen zien eruit zoals hierboven beschreven. Welk van onderstaande
jaarwisselingen overweegt u?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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+ 2 gasten
2 gasten
Afhaaldiner voor eigen huishouden
Al jaren alleen samen met mijn echtgenote.
Al jaren in eigen huiselijke kring, geen feestbezoek of groot gezelschap
All
Alleen (13x)
Alleen eigen familie
Alleen en toch tevreden
Alleen met 2 gasten
Alleen met huishouden maar na 12 uur wel even de buren gelukkig nieuwjaar wensen
Alleen met mijn partner
Alleen op mijn kamer casu quod slaapkamer
Alleen thuis (3x)
Alleen thuis met echtgenote en eventueel zoon
Alleen thuis met een gast
Alleen thuis voor de buis
Alleen, net als bij vraag 1
ALLEEN, THUIS
Alleen, zoals elk jaar
Alleen.
Allen
Ben alleenstaand en kijk thuis alleen tv
Ben dan nog steeds werken
Ben weduwe dus alleen
Bij een ander koppel met mijn vrouw
Bij een vriendin
Bij en met vrienden
Bij familie (huishouden + max 3 gasten
Bij mijn alleenstaande zus
Bij mijn eigen dochter
Bij ouders
Bij vrienden (2x)
Bij vrienden met 4 personen
Bij vrienden totaal 4 personen
Blijf alleen thuis en zoek eigen vermaak ( digitaal en telefoon).
Blijf alleen.
Blijf gewoon thuis
Blijf ik nog altijd bij mijn dieren, eventueel met een of twee gasten.
Blijven met z'n tweeën thuis
Boeit me niet ik vier het met mijn geliefde of ut nu mag of niet
Buiten met 2 tot 4 mensen zalig nieuw jaar wensen
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Buiten met buren
Buiten mijn man en ik misschien 1 van de kinderen met echtgenote.
Bullshit
Corona of niet, als alleenstaande zit ik altijd alleen thuis
Daar waar het wel gevierd kan worden met vuurwerk
Dat gaat jullie niets aan.
Definitief alleen met het eigen gezin woonachtig op hetzelfde adres
Dit si wederom een gruwelijke leugen die zijn gelijke neit kent. U moet zich de oren van de kop
schamen!
Doe enkel wat de overheid toelaat!
Drink glaasje wijn in mijn eentje
Dus ondanks welke corona maatregelen ook, ik vier het nooit uitbundig en altijd alleen met mijn
eigen huishouden.
Eerst een test, dan met familie
Eigen huishouden + 2 gasten (2x)
Eigen huishouden en twee gasten
Eigen huishouden met maximaal 2 gasten
Eigen huishouden plus max 3 gasten
Eigen huishouden plus twee gasten
Eigen huishouden: 2 personen + 2 personen bezoek
Elders met 4 personen vieren
Elders samen met 3 andere personen.
Elders vieren (bij iemand thuis), klein gezelschap
Er is maar één goede aanpak en dat is de weg die Zweden volgt!
Familie bezoek in het buitenland
Ga lekker op tijd naar bed!!
Ga naar mijn dochter
Ga op tijd slapen
Geen enkel probleem;
Geen idee, is gokken naar niets.
Geen idee.
Geen overweging. Gewoon eigen huishouden.
Geen verschil ik ben alleen
Geheel geen bezoek, ook iet van onze kinderen
Gewoon alleen
Gewoon doorleven.
Gewoon lekker thuis met mijn echtgenote, niets bijzonders.
Gewoon met een groot gezelschap vieren, zoals wij het nou ook doen.
Gewoon met het gezin (inclusief geliefden) kinderen) zoals ieder jaar
Gewoon samen thuis...
Gewoon te vieren
Gewoon thuis/binnen blijven, geen gasten
Gewoon vieren als voorheen
Gezellig thuis met de poes, zoals elk jaar.
Gezin minder uitbundig zonder vuurwerk
Helemaal alleen.
Helemaal niet
Het leven is niet meer te vieren
Het nieuwe jaar komt toch met of zonder vuurwerk
Het word niet gevierd
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Hetzelfde als antwoord 1
Hetzelfde antwoord als bij vraag 1.
Hoeveel bezoek ik ontvang bepaal ik zelf!
Huishouden met 2 gasten
Idem 1
Idem aan antwoord bij vraag 1.
Idem hierboven
Idem vraag 1
Ik "vierde" het toch al niet maar kijk gewoon naar de TV.
Ik ben alleen
Ik ben alleen aan dit avond
Ik ben alleen en ga het in heel kleine kring bij vrienden vieren
Ik ben alleen thuis
Ik ben alleenstaand met een lat relatie, ik overweeg om het alleen met hem te vieren
Ik ben altijd druk.be zig om 3 van dev4 honden te kalmeren die coronashit interessert me niks
Ik ben maar alleen en ga het daarom bij mijn ouders vieren.
Ik ben maar alleen.
Ik ben single, dus ik ‘vier’ het alleen.
Ik bepaal in mijn eigen woning wat IK doe,in mijn geval alleen met het huishouden
Ik blijf alleen thuis
Ik blijf gewoon thuis (2x)
Ik blijf lekker alleen
Ik blijf lekker thuis,zoals elk jaar.
Ik blijf thuis
Ik blijf thuis met alle dieren
Ik blijf thuis met alleen huisgenoten
Ik blijf thuis ondanks dat ik alleenstaande ben.
Ik blijf vast en zeker thuis en er komt niemand op bezoek
Ik demk dat er veel vuurwerk in belgie wordt gehaald. Ik bem heel blij dat er geen vuurwerk
mag.kan ik eindelijk op tijd naar bed.maar ik vrees dat ze het toch doen.hier in heugem zeer
zeker
Ik doe gewoon zoals anders, ik werk, ik betaal veel en veel teveel aan belastingen en nu willen
jullie ook nog gaan bepalen hoe we moeten leven, stelletje Erdogans hier bah.
Ik doe wat ik altijd doe: thuis blijven bij de kat.
Ik ga dan conform de regels 1 bezoek per dag ontvangen waarvan maximaal 3 gasten
Ik ga ergens anders vieren met klein gezelschap
Ik ga het bij een vriend vieren.
Ik ga het met één familielid vieren in Noord-Holland.
IK GA HET NIET VIEREN
Ik ga het vieren bij mijn dochter thuis
Ik ga het vieren met een bevriend koppel
Ik ga naar 4 vrienden (2 stellen)
Ik ga naar Duitsland op bezoek bij familie omdat wij daar ook vuurwerk afsteken, maar ik ga
minder dan 24 uur. Dan hoef ik niet in quarantaine.
Ik ga naar familie en we vieren het allemaal samen met ongeveer 6 volwassenen en 2 kids
Ik ga naar mijn tweede huis in oostenrijk
Ik ga naar mijn zus en schoonbroer, gezellig!!
Ik ga naar vrienden en wij zijn in totaal met 4 personen
Ik ga op vakantie
Ik ga verstandig op tijd naar bed.
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Ik heb een eenpersoonshuishouden , dus fijn thuis met max 1 persoon per dag kort op bezoek
Ik hou mij niet aan de maatregelen omdat ik niet vind dat de overheid op deze manier met
burgers mag omgaan.
Ik houd me aan de regelgeving
Ik lig om 22.30 uur in bed.
Ik moet gaan werken
Ik nodig 1 persoon uit.
Ik overweeg een online evenement te organiseren
Ik overweeg het bij iemand anders thuis te vieren met drie vrienden.
Ik overweeg het bij vrienden thuis te vieren. Met ons erbij 4 personen totaal.
Ik overweeg het gewoon zoals altijd te vieren
Ik overweeg het met de buren (samen twee stellen)
Ik overweeg het niet: ik vier het alleen in huishoudelijke kring!
Ik overweeg naar Duitsland te gaan en er daar het beste van te maken met vrienden.
Ik overweeg niet ik weet zeker met 2 personen
Ik overweeg niet. Ik doe dat.
Ik overweeg om 2 dagen te vieren. Ik heb 2 kinderen met aanhang. Dus elke dag 1 kind op
bezoek en of Skypen
Ik overweeg om het elders met een klein gezelschap te vieren
Ik overweeg om het met familie in klein gezelschap te vieren
Ik overweeg om het met mijn vriendin te vieren indien dit dan mag.
Ik overweeg om het samen met vrienden te vieren via livestreams
Ik overweeg om het thuis met een klein gezelschap te vieren (eigen huishouden + maximaal 2
gasten)
Ik overweeg om het thuis met een klein gezelschap te vieren (eigen huishouden + maximaal drie
gasten)
Ik overweeg om het thuis met een klein gezelschap te vieren (eigen huishouden + maximaal
twee gasten)
Ik overweeg om samen met mijn partner te overleven.
Ik overweeg om vuurwerk afsteken
Ik overweeg on protest te gaan met de massa die dat ook gaat doen..
Ik overweeg te vieren met klein gezelschap 1 en 2 januari elk met max.3 gasten
Ik vier al jaren geen jaarwisseling meer, dus dit jaar ook niet. Heeft niets met Corona te maken.
Ik vier alleen
Ik vier alleen.
Ik vier de feestdagen zowieso niet.
Ik vier de jaarwisseling nooit, dus er verandert voor mij niets
Ik vier de jaarwisseling nooit. dus voor mij maakt het allemaal niets uit.
Ik vier dit met alleen de kids heeft niets met een lockdown te maken zo doe ik dat ieder jaar
Ik vier dit nooit
Ik vier geen jaarwisseling.
Ik vier het alleen (2x)
Ik vier het alleen (alleenwonend)
Ik vier het alleen met partner zoals altijd
Ik vier het alleen. (2x)
Ik vier het altijd alleen.
Ik vier het gewoon alleen thuis met mijn hondje!
Ik vier het hoe dan ook zeker niet.
Ik vier het met eigen huishouden + 2 gasten
Ik vier het met zijn 2en
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Ik vier het niet (3x)
Ik vier het niet. (3x)
Ik vier het nooit (3x)
Ik vier het nooit, zal blij zijn als er dit jaar geen herrie, stank en troep is
Ik vier het toch niet,schreef ik al
Ik vier het zo wie zo alleen met mijn partner
Ik vier het zoals gewoonlijk, dus bepaal zelf hoeveel mensen ik ontvang !
Ik vier niet (2x)
Ik vier niets
Ik vier nooit de jaarwisseling, nu niet en in het verleden ook niet.
Ik wacht af
Ik weet het nog niet (3x)
Ik weet zeker dat ik vier met enkel mijn eigen huishouden.
Ik wil mijn honden veilig kunnen uitlaten.
Ik woon alleen en blijf thuis, uit veiligheidsoverwegingen.
Ik woon alleen, dus vier het alleen
Ik, mn vrouw en twee uit huis wonende kinderen
In groter gezelschap bij iemand anders thuis
Indien lockdown is bovenstaand niet van toepassing
K ben altijd alleen ivm de dieren
Kijken of er ergens een illegaal feest is
Klein gezelschap max 2 personen
Klein gezelschap met het toegestane aantal gasten
Klein gezelschap, eigen huishouden + 2 gasten
Klein, met 2 gasten
Lekker in m'n uppie thuis
Lekker op tijd naar bed
Man werken en ik thuis met de honden
Max 3 gasten zoals de wet het dan voorschrijft
Max. 3 gasten
Maximaal 3 gasten
Medt familie vieren kinder en kleinkinder
Met 1 vriendenstel, dus 2 huishoudens samen. 4 personen totaal
Met 2 gasten
Met 2e
Met een ander koppel
Met één extra persoon naast wij twee.
Met een vriend in diens woning, tenzij er volledige lock down is
Met eigen gezin zoals altijd, is nu niet anders
Met gezin (3 pers) naar samenwonende broers en zussen (3pers)
Met goed verstand er mee omgaan, met de veiligheid goed in de gaten houden
Met het gezin van onze zoon in totaal 7 personen waarvan 3 klein kinderen
Met max 4 personen.
Met mijn familie.
Met mijn vriend thuis
Met oma en onze kinderen
Met partner thuis
Met vrienden zijn dan met 3 personen
Met vuurwerk
Met z'n tweeën naar hotel in NL
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Met z’n tweeen
Met zoveel mogelijk mensen bij elkaar
Met zoveel mogelijk mensen samen te vieren
Met zoveel mogelijk mensen vieren
Mijn huishouding met 1 persoon
Mijn man en ik gaan naar mijn moeder
Mijn vrouw en ik proberen het samen onder ons tweetjes zo gezellig mogelijk te maken
Misschien bij vrienden indien mogelijk
Misschien moet ik werken en anders vieren we het alleen met ons gezin thuis
Mocht er vuurwerk zijn sta ik bij mijn paarden en probeer ze te kalmeren. Mijn man zit binnen
en probeert de hond kalm te houden.
Moet werken :Openbaar Vervoer
N.v.t.
Naar camping in Nederland
Naar datzelfde hotel gaan
Naar Duitsland
Naar vrienden in Duitsland
Niet thuis
Niet thuis met ? vrienden
Niet vieren, zoals altijd al
Niets
Nog geen idee
Nog niet over nagedacht
Nog steeds vuurwerk afsteken
Of eventueel bij vrienden (max 4 gasten)
Of niet en alleen thuis voor de buis
Ongeacht welke corona situatie, vier ik zoals ik dat altijd vier.
Ook dan alleen met echtgenote.
Oproe
Overweeg oud en nieuw bij de schoonouders te vieren
Paar dagen weg in eigen land
Reizen in je eentje geen enkel probleem nu
Rustig aan mijn
Rustig met mijn katten
Samen met 1 broer en 1 schoonzus (uit mijn "bubbel").
Samen met gezin thuis eten met afhaalmenu
Samen met man thuis
Samen met mijn vriendin
Slapen
Slechte enquete
Thuis bij bevriend echtpaar.
Thuis blijven
Thuis maximaal 3 gasten zoals bij regels beschreven
Thuis met 2 gasten
Thuis met 3 gasten
Thuis met kinderen
Thuis met maximaal 2 gasten
Thuis met maximaal twee gasten
Thuis of bij vrienden met maximaal 3 gasten in het gezelschap.
Thuis vieren met eigen huishouden en maximaal 2 gasten
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Thuis, zoals bij 1 omschreven.
Toasten via Zoom of iets dergelijks
Toch emigreren
Tv kijken alleen
Vier dus al zeker gewoon thuis
Vier het alleen
Vier het alleen thuis
Vier het met mijn man alleen zoals we dat al jaren doen,
Vier het niet (2x)
Vier het precies hetzelfde als andere jaren
Vier het thuis met klein gezelschap
Vier niets
Vieren met 2 gasten + 2kinderen onder 13
Vieren nooit de jaarwisseling met vuurwerk
Vieren via online verbinding!
Vroeg naar bed
Vuurwerkverbod en negatief reisadvies voor het buitenland. Ook voor niet EU landen w.o.
Zwitserland
Vuurwerkvrij vakantiepark
Waar mijn interesse op dat mkment ligt
Waarschijnlijk bij mijn broer en schoonzus. Wij zijn dan met vieren.
Wacht af wat er mag, anders vieren uit huis met 3 stellen
Wat een lul vragen
Wat is er mis met gewoon rustig het te vieren.
Wat moet een mens alleen vieren? Niets dus.
We hebben altijd thuis gevierd
We hebben niemand om het mee te vieren.
We vieren het sowieso enkel met ons eigen huishouden
We vieren oud op nieuw samen met één autistisch kleinkind dat elk jaar komt.
We zijn maar met ons twee, en ik ben overspannen door de situatuatie
Weet het niet
Weet het niet. ??
Weet het nog niet (2x)
Weet ik niet
Wens de vraag niet te beantwoorden.
Werken
Wij blijven zoals altijd met z’n tweeen thuis
Wij gaan vroeg naar bed
Wij met 2 personen bij ander stel, verder geen andere mensen
Wij vieren het altijd thuis met gezin wegens drie katten die bang zijn voor het vuurwerk.
Wij vieren nooit een jaarwisseling met vuurwerk.
Woon niet samen, vier di met alleen partner
Zelfde antwoord als vraag 1
Zelfde antwoord..nog geen plannen
Zelfstandig ondernemer hotelier
Zie 1 (2x)
Zie antwoord op vraag 1
Zie antwoord op vraag 1.
Zie antwoord vorige vraag!
Zie antwoord vraag 1 . Ik ben singel .
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Zie bij vraag 1
Zie boven (10x)
Zie boven. (2x)
Zie bovenstaand antwoord
Zie eerste antwoord
Zie eerste vraag
Zie onder vraag 1.
Zie opmerking bij vraag 1
Zie opmerking vraag 1
Zie stelling 1%
Zie voorgaand antwoord
Zie voorgaande antwoord.
Zie vorige
Zie vorige vraag
Zie vraag 1 (5x)
Zie vraag een.
Zie waakzaam,er verandert niets.
Zoals altijd
Zoals altijd ben ik ook nu alleen, heb daar geen moeite mee.
Zoals altijd, gewoon alleen bljven
Zoals altijd,alleen thuis
Zoals boven
Zoals elk jaar ga ik nergens heen en ga ik op tijd naar bed.
Zoals elk jaar gewoon thuis vieren
Zoals elk jaar met 6 personen (3 echtparen, familie) bij een van deze stellen thuis thuis
Zoals hier boven al vermeld ik vier het alleen
Zonder poespas want volgens ons is er niets te vieren na al het verdriet en gedupeerde van dit
jaar en al helemaal niet met vuurwerk

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Zit al jaren, alleen voor de TV
!.5 m. handhven
?
... want de overheid is in bovenstaand scenario buitensporig bezig.
1 gaste .
100% zeker; zo.
2 gasten (2x)
2 personen
2020 is een verloren jaar. Daar heb ik me bij neergelegd.
5
Aangezien er geen test zijn (PCR is al door diverse landen afgekeurd en is niet betrouwbaar) en
dat de regering niet weet wat het doet, plus het feit dat de draconische maatregelen belachelijk
zijn voor die paar doden ten gevolge van wat dan ook (niet per definitie gelinkt aan corona) vind
ik dat we het normale leven moeten hervatten.
Achter mijn voordeur handhaaf alleen ik!
Afhankelijk van de situatie op dat moment houden wij ons strikt aan de maatregelen van de
overheid
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Afhankelijk van de situatie op dat moment kan het zijn dat het "thuisbezorgd.nl" wordt of iets
veel gezelligers...
Afhankelijk van het aantal personen dat toegestaan vieren we het thuis zoals we dat altijd
deden of met allleen het eigen huishouden
Al het andere is momenteel onverantwoord. Het duurt allemaal veel te lang omdat de
maatregelen zo super halfzacht zijn.
Aleen mijn vriend en ik.
Alle corona maatregelen zijn zeer dubieus en hebben geen bewezen effect
Alleen eigen kinderen en kleinkinderen
Alleen is maar alleen en hier word nu al in het weekend vooral vuurwerk afgeschoten dus rust
krijgen we er niet van
Alleen met beide moeders
Alleen met beperking en zo min mogelijk contacten komen we nu verder.
Alleen met het gezin, maar wel om middernacht naar buiten om vuurwerk te kijken en buren
een goed 2021 te wensen
Alleen met mijn echtgenote.
Alleen mijn man en ik + mijn jongste zus met haar man. Daar mijn zwager en ik onder de
highriskvallen hebben wij zo Goed als geen andere contacten.
Alleen,dat doe ik al jaren.
Alleenstaand.
Alles in kleine kring vieren we om besmettingen te voorkomen
Alles om een derde golf te voorkomen.
Als boven (2x)
Als de ruimte het toelaat dan mijn eigen huishouden en eventueel mijn kinderen, waarvan ik
vrijwel zeker van ben , dat ook zij risico “ vrij” zijn.
Als er echter geen evenementen te vinden zullen zijn, overweeg ik om het thuis met een groot
gezelschap te vieren.
Als er een lockdown is, kun je beter alleen thuis de jaarwisseling vieren.
Als iedereen gezond is, dan met een klein gezelschap.
Als er helemaal niemand komt, dan wordt het een treurige aangelegenheid.
Als ik daarmee de gezondheidszorg kan helpen, voor mij hoeft er echt geen vuurwerk de lucht
in geschoten worden, het geld kan beter voor andere dingen worden gebruik.
Als je mensen verplicht alleen kerst te laten vieren zullen er meer mensen overlijden aan suïcide
dan aan covid 19!
Als vraag 1
Beetje televisie kijken en vroeg naar bed.
Ben al duidelijk genoeg geweest.
Ben alleen wonend, ik ga echt niet oud en nieuw in mijn eentje vieren en ook niet op straat.
Regering mag t sociaal psychisch aspect ook in overweging nemen.
Ben alleenstand dus dan ook alleen.geen bezoek en zelf nergens heen, eten maak ik zoals altijd
zelf.
Ben en blijf alleen met de jaarwisseling.
Ben voor het eerst alleen
Beschrijving risiconiveau (- U mag geen bezoek ontvangen of maximaal 1 bezoek per dag
ontvangen waarvan maximaal 3 gasten) en vraagstelling, tweede button "Ik overweeg om het
thuis met een klein gezelschap te vieren (eigen huishouden + maximaal vier gasten)", stemmen
hier niet overeen: maximaal 3 gasten versus maximaal vier gasten.
Beter langer voorzichtig zijn en dat we dan weer ons gewone leven weer oppakken. Dan nu
meer vrijheden en in januari wederom een lockdown.
Bij zeer ernstig of lockdown zal ons bezoek niet komen omdat zij in de risicogroep vallen.
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Binnen de eigen bubbel blijven
Blijf thuis mijn honden zijn zo bang voor knallen
Blijf thuis, geen bezoek. Alleen met echtgenote
Boeiend wat fe overheid wil
Commen sense omdat er angst gezaaid word door de regering
Corona
Daar wij verschillende huisdieren hebben o.a. 3 honden waarvan er 2 heel erg bang zijn voor
onweer/ vuurwerk en zeker de bommen die nu zelfs afgaan.
Dan blijf je in de zelfde blub
Dan is er sowieso voor mij geen sprake van bezoek
Dan komt er helemaal niemand. Gelukkig hebben mijn man en ik het leuk genoeg met zijn
tweeën.
Dan loop ik het minste risico.
Dan zou ik zoals bij de vorige vraag beschreven alleen mijn 2 oma's en opa nog uitnodigen.
Dat gebeurt al jaren zo, waarbij het aantal gasten varieert van 3 tot 6. Dit wijzigt zich niet door
een ander (van boven af gedicteerd) risiconiveau
Dat heeft niets met corona te maken. Ik vier dit nooit.
Dat maakt eigenlijk niet uit
Dat worden dan twee gasten.
De gasten wordt gevraagd niet te komen als ze niet gezond zijn
De gasten zijn dan onze kinderen
De kinderen zijn met teveel mensen mogen dus niet samen .
De maatregelen doen er voor ons niet toe. We vieren het altijd klein
De overheid heeft niks te zoeken in mijn woonkamer.
De regering cq beleidsmakers bepalen niet hoe ik mijn feestdagen doorbreng!!
Deze leugen moet stoppen. Als Trump wint..uiteraard dan ben ik benieuwd wat er nog meer uit
de kast komt aan rare sprongen
Dezelfde als boven
Die hele lockdown mag van mij afgeschaft worden. En de mensen allen een gezondere
levensstijl verplichten. Alle levensmiddelen die niet direct voeding zijn uit de schappen. Terug
naar natuurlijke voeding incl matig vlees.
Dit doen we toch altijd al
Dit doen wij al jaren en dat bevalt prima. Al die drukte en lawaai en heisa en alcohol is aan ons
niet besteed. De kinderen en kleinkinderen zien wij een of twee dagen later wel en zo kan
iedereeen vieren zoals ze willen. Geen verplichtingen.
Dit doen wij elk jaar en is dus geen aanpassing vanwege corona
Dito.
Doe een lockdown .
Doe ik altijd al! Dus waarom nu anders!
Doen we al jaren op deze manier, dus voor ons geen enkele verandering.
Doen we altijd al zo.
Door alle maatregelen wil ik het liefst in bed blijven diep onder de deken, totdat ik mijn leven
weer terug krijg
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Door de vele letsels met vuurwerk, komt de reguliere zorg en corona zorg onder zeer grote druk
te staan, met alle gevolgen van dien en het drijft de kosten van de zorg enorm op, dit
gemeenschapsgeld en moet voor de reguliere zorg en corona zorg zijn. Vuurwerkletsel is moet
voor eigen rekening komen, dan laat men het afsteken zeker wel. Dus algeheel vuurwerk
verbod moet. Is echt noodzakelijk. Omstanders die het zelf NIET afsteken, lopen ongewild
risico's en letsel. Men durft de straat niet meer over. Een vuurwerk verbod in heel Nederland en
niet per gemeente vaststellen, want dan gaat men in de buurgemeente afsteken met alle
overlast van dien voor de mensen in die gemeente. DUS wees wijs en laat een algemeen
vuurwerk verbod gelden het gehele jaar. Voor de veiligheid van iedereen. STOP VUURWERK!!
ALTIJD!! Voor ons allen veiligheid
Een dag langs mijn ouders en de andere dag langs mijn schoonouders
Een gesprek over de pcr-test met dr. Peter Borger en een vertegenwoordiger van het RIVM op
kerstavond geeft de burgers en bedrijven een heldere kijk op de hedendaagse aantallen
“besmettingen”.
Een jaartje overslaan is toch niet zo erg, als we dan alles onder controle krijgen
Een zeef depressieve avond denk ik, Je kunt geen keuze maken tussen je vrienden, geen
vuurwerk, bordje op schoot voor de tv.....
Hopelijk is de avond dan snel voorbij!
Eigen gezin met ouders
Eigen huishouden 2 personen + 2 gasten dochter en kleinzoon.
Eigen huishouden en 5 gasten
Eigen huishouden is 2 personen en max 2 gasten
Elk jaar vier ik het in klein gezelschap. Hou nooit van grote groepen, dus heeft niets met Corona
te maken
Enkel en alleen met mijn vrouw
Enkel oma als "gast".
Er ia iets fout in uw antwoorden qat aantal.personen betreft..of een fout in de wettelijke
voorschriften bij deze vraag
Er is al maanden van te voren "oorlog" met verboden vuurwerk. Vandalisme enz.
Er is dit jaar niet veel te vieren, en dat gaat al jaren zo.
Er is geen Corona virus geïsoleerd tot op de dag van vandaag, stop deze Fake News Propaganda,
Neurenberg 2.0 komt eraan ;)
Er is niks meer te vieren dus lekker op tijd naar bed.
Ernstige lockdown betekent geen contacten.
Evt. met gasten waarvan ik weet dat ze ook de maatregelen respecteren
Exact het zelfde als bij de eerste vraag namelijk : Ik overweeg NIETS, ik blijf gewoon thuis met
mijn eigen huishouden, vrouw en twee katten! Wil graag het nieuwe jaar zonder risico beginnen
en beëindigen. waarom zouden we allemaal niet eens een jaartje overslaan als we daar alle
groepen mee helpen?
Fake pandemie verzonnen door politieke machten om mensen onder totale controle te hebben
Gasten zijn mijn 2 kinderen met echtgenote en 2 jonge kleinkinderen.
Geen enkel probleem
Geen enkel probleem, dit moeten we samen doen, even door de zure appel heenbijten. Het is
nu eenmaal zo dat we niet altijd alles kunnen hebben zoals we het liefste willen, dit hoort bij
het leven.
Geen externe factoren nodig om je eigen leegtes te compenseren met veel
eten/drinken/vuurwerk/drugs. Een soort retraite. terugkijken en nieuw of anders verdergaan.
Rust en gemoedelijkheid en waardevol stilstaan. Heeft niks te maken met zuipen en knallen en
de straat terroriseren. Schade en ongelukken. Consumptief wangedrag.
Geen extra risico's lopen. heb respect voor andermans mening en leefstijl en cultuur.
Geen feestgangers meer.
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Geen probleem om het binnen eigen huishouding te vieren.
Geen risico nemen.
Geen vuurwerk dit jaar, en horeca gesloten houden
Geen vuurwerk is onzin
Gewoon alleen
Gewoon gezellig maken met een hapje en een drankje
Gewoon je verstand gebruiken en met klachten thuisblijven.
Gewoon lekker thuis
Gewoon thuis gezellig maken met een paar vrienden en de heer jezus aanbidden dan is er
vuurwerk van blijdschap en de glorie van de heer aanwezig
Gewoon vieren tussen ons gezien, niks afsteken maar gewoon gezellig onder elkaar
Gezien het feit dat ik niet in enig effect van de maatregelen geloof en we met deze 7 personen
al het hele jaar afspreken, zie ik niet waarom dit met de jaarwisseling anders moeten zijn?
Gezien ik er niet blind van uit ga dat dit anoniem is, beantwoord ik deze vraag niet volledig. Ten
eerste nog geen plannen, ten tweede, er mag in januari naar gevraagd worden.
Gezin en de kleinkinderen is totaal 4 volwassenen en 3 klein kinderen.
Gezondheid gaat boven alles voor ons zelf maar ook voor anderen
Gezondheid is het belangrijkste
Gezondheid staat voor mij op de eerste plaats.
Groter huis. Dus meer afstand kunnen houden.
Haat vuurwerk
Heeft niets met corona te maken dat doen wij ieder jaar zo.
Heerlijk zo zonder vuurwerk; zalig en geen doden en gewonden die ziekenhuizen overbelasten;
lekker slapen en gezond weer op.
Helaas ...beter geen risico
Hele Corona Hoax slaat nergens op
Het gaan meestal met 4 tot 5 mensen om was mijn netwerk is kleiner dan gemiddeld dus ik vind
Dan ook andere regels moeten zijn
Het gaat allang niet meer om het virus
Het geplande bezoek is dan nog volgens de regels.
Het groter gezelschap zou dan kunnen bestaan uit familie, geen verdere extrernen
Het is gezellig genoeg met alleen met echtgenote. En dat heeft niets te maken met Corona.
Het is hier (Hoensbroek centrum) rond middernacht alsof de oorlog losbreekt, ik zou niet mijn
huis leeg achter durven te laten of zelf naar buiten te gaan.
Het is niet anders
Het is onzin
Het kerst feest vind ik belangrijker.
Dat wil ik graag met kinderen en hun partners vieren.
We zijn dan in totaal met 7 personen..
Het liefste ben ik nog steeds met mn vrienden. eventueel kunnen we de groep opdelen
Het maakt niet zo veel uit welk scenario er gaat zijn met oud en nieuw, we hebben hier thuis al
beslist dat we het gewoon gezellig vieren met alleen het gezin.
Het moet nu maar eens klaar zijn, dit is het niet waard en staat in geen enkele verhouding tot
het virus
Het wordt tijd dat er eerlijk over de cijfers gesoroken wordt. Er niet bezuinigd wordt op de zorg.
Er geïnvesteerd wordt in de ventilatie van verzorging en verpleeg tehuizen. En de mensen hun
eigen verantwoordelijkheid weer kunnen gaan nemen.
Het zou mooi zijn als we met een paar vrienden kunnen vieren.
Hetzelfde als hierboven. Heel misschien zou een vriendin komen, omdat niemand de
jaarwisseling alleen hoort te vieren.
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Hetzelfde als voorgaande jaren, altijd met een klein gezelschap thuis.
Hetzelfde antwoord als net
Hetzelfde antwoord dan bij vraag 1
Hoe al eerdere jaren
Hoe bereik ik anders die 50 miljoen kinderen die we laten verhongeren in de wereld
Hoe de situatie ook is zover ik vier, dan enkel met de eigen kinderen en de kleinkinderen
Hoe strenger de regels, als we ons daar met z`n alle aan houden kunnen we straks hopelijk ook
weer voorruit kijken.
Honden thuis dus geen vuurwerk
Hoop volgend jaar normaal oud op nieuw weer te kunnen vieren.
Huishouden + aanhang zoon en dochter.
Idem (4x)
Idem als boven
Idem als hierboven
Idem boven
Idem en ik hou me graag zo goed mogelijk aan de regels.
Idem hierboven, niets buitenshuis, hoogstens samen met enkele vrienden.
Idem vraag 1 (2x)
Idem vraag 1.
Idem vraag1
Iedereen moet nog even verstand gebruiken (indien aanwezig)
Ik ben 82, woon alleen en ben niet van plan om door te knuffelen met corona besmet te raken
Ik ben al jaren van mening dat vooral knalvuurwerk verboden moet worden en siervuurwerk op
toegestane locaties moet worden afgestoken. dat handhaving hierop strenger wordt
gecontroleerd en bestraft.
Dit in het kader van vele verwondingen die toegedaan zijn door derden die vuurwerk afsteken
en dit doelmatig naar anderen en dieren gooien.
Vooral is dit schadelijk voor hulphonden zoals geleidehunden, hulphonden en signalenhonden.
Ook is het zeer milieu verontreinigend en hebben astma en andere longpatiënten hier ernstige
luchtweg hinder van.
afsluitend wil ik opmerken dat niemand stil staat bij schade en rustverstoring voor vogels en
andere natuurdieren.
Ik ben alleen en zal dan met nieuwjaar waarschijnlijk ook gewoon thuis zijn
Ik ben alleen weduwnaar en kijk dan wel hoe ik het vier.
Ik ben alleen.
Ik ben alleenstaand, dus huishouden bestaat maar uit 1 persoon.
Ik ben alleenstaand.
Ik ben het absoluut niet eens met de regels ! Deze overheid maakt van een mug een olifant en
dat is al bewezen !
Ik ben het niet eens met de onrechtmatige schending van mijn grondrechten welke plaatsvind
indien een overheid een lockdown uitspreekt. Het risico om te sterven en keuzes welke daar
invloed op hebben maken we allen dagelijks. Het zaaien van angst en de gevolgschade hiervan
voor de samenleving vind ik veel erger dan het risico dat hoogbejaarde of zeer kwetsebare
mensen overlijden aan corona, dit vooral omdat deze mensen ook zonder corona een evenzeer
risico lopen om te overlijden. Dit is niet wreed of cru, maar dit is gewoon een keiharde
waarheid, mensen worden geboren, worden ouder en sterven ooit.
Ik ben maar alleen, en moet op de Dieren letten b.v. koeien.
Ik ben maar alleen.
Ik ben weduwe en mijn moeder ook.
Ik ben zzp'er dus werken is noodzaak. Gelukkig kan ik 90% thuis doen.
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Ik blijf oud en nieuw altijd slapen bij mijn ouders. Ik blijf altijd 2 dagen per week bij mijn ouders
en kat slapen en dat zou ik dan ook doen.
Ik denk dat ik liever de hapjes zelf maak, want ik verwacht dat het erg druk zal zijn als alleen
afhalen mag
Ik doe overigens nooit anders dan "met alleen het huishouden te vieren", dus dat is niks
bijzonders.
Ik ga er vanuit dat de meeste mensen hun verantwoordelijkheid nemen en de genomen
maatregelen volgen
Ik ga het vieren met mijn vrouw, zus en zwager
Ik ga in deze tijd nergens naar toe
Ik ga nooit uit met oud en nieuw
Ik ga op familiebezoek.
Ik ga werken, man en kinderen vieren het waarschijnlijk thuis met opa en oma
Ik geloof niet in een "coronacrisis".
Ik heb 3 kinderen, met partner en als de deskundigen zeggen dat het onverantwoord is om
samen te komen, nemen wij dit serieus.
Ik heb een moeder van 83 jaar die weduwe is en die eigenlijkniet alleen kan blijven
Ik heb geen huishouden om 'mee te vieren' noch vrienden, familie noch geld om naar Horeca of
op vakantie/wintersport te gaan noch heb ik (betaald) werk. Niet vieren is voor mij ook geen
optie.
Ik heb huisdieren dus kan niet weg.
Ik heb namelijk een relatie met een Duitse, dit houd momenteel dus in dat we elkaar niet
kunnen zien (of we moeten in quarantaine gaan).
Ik hoop dat ik gasten heb
IK hoop dat u zich dmv onafhankelijke media op de hoogte stelt van de feiten mbt Covid-19, de
IFR is niet hoger dan de gewone seizoensgriep, de maatregelen berokkenen oneindig veel meer
schade dan Covid-19 ooit zou aanrichten. Hef aub alle maatregelen op en ga werkelijk terug
naar normaal! Zonder pcr test zou er niks aan de hand zijn, er is al maanden geen oversterfte,
bij een daadwerkelijke pandemie zijn honderden extra doden per dag te verwachten, nu zijn dat
er 0...Wordt wakker!!
Ik hoop het samen met 4 (schoon-) kinderen en de kleine kleinkinderen (niet meegeteld) te
kunnen vieren in mijn grote huis.
Ik houd me (vrijwel) altijd aan de coronaregels of -adviezen.
Ik houd me aan de regels
Ik houd ni9et van feesten tijdens de jaarwisseling
Ik kan best een jaar overslaan, ik ben geen feestbeest.
Ik kom regelmatig samen met familie, collega's en anderen. Ik heb een beroep waarin ik ook
met vreemden in contact kom. In de winkel drommen ook meer dan 4 personen samen bij de
levensmiddelenrekken. Corona is net als griep en verkoudheid een virus. Virussen gaan al
eeuwen de aarde over. Het is een systeem van de natuur om de zwakkeren uit te schakelen, en
zo overpopulatie tegen te gaan. Alleen de mens is zo kortzichtig om te denken daar iets aan te
kunnen veranderen of dit tegen te houden. Ik doe daarom in principe dus niet mee aan dit soort
paniekzaaierij !!!
Ik met mijn man
Ik MOET weken, dus er valt NIETS te vieren.
Ik overweeg dit niet, maar weet zeker dat ik het dan niet vier.
Ik overweeg niet maar doe het alleen met eigen huishouden
Ik overweeg niets, we vieren het met het huishouden, geen risico voor anderen
Ik respecteer het
Ik sta er helemaal alleen voor.
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Ik vier al sinds 2001 elk jaar opnieuw weer ALLEEN oud en nieuw. Prima zo, en laat de alcohol
elk jaar weer opnieuw en aanslag plegen op mijn lever.
Ik vier alleen met mijn echtgenoot nieuwjaar
Ik vier de jaarwisseling altijd met mn partner alleen thuis
Ik vier geen oud en nieuw
Ik vier geen oud op nieuw
Ik vier het meestal alleen, thuis
Kan op de tv zien wat ik wil en naar bed gaan wannéér ik wil. Wel telefonisch wensen
uitwisselen en via WhatsApp.
Ik vier het nooit
Ik vier het nooit omdat wij huisdieren hebben!
Ik vier het sowieso niet, dus voor mij zou er niets veranderen.
Ik vier meestal oud op nieuw alleen met het gezin of met nog 1 ander gezin, dus daar brengt het
risiconiveau geen verandering in
Ik vier nooit de jaarwisseling
Ik vier nooit oud op nieuw.
Ik vier sowieso meestal niet echt iets met de jaarwisseling. Wat oliebollen en een glaasje
bubbels, meer niet
Ik voel me een als een crimineel met huisarrest maar dan zonder enkelband, waar heb ik dit aan
verdient als alleenstaande dit huisarrest sinds zech maar half maart 2020. Alles waar ik
interesse in heb is dicht if gaat niet door.
Ik werk in het ziekenhuis. Dus is er een kans dat ik dan moet werken.
Ik werk tot 23.15, daarna nog even vieren met mijn man.
Ik wil geen risico nemen
Ik woon alleen en zit in de risicogroep.
Ik woon op alleen en het plan is nu dat ik 3 vrienden uitnodiging. Dus dan zijn we met z'n 4en.
Stel dat er versoepelingen komen dan kijken we tegen die tijd wat mogelijk is.
Ik zal me aan de op dat moment geldende coronamaatregelen houden.
Ik zit in de risico groep
Ik zou het alleen met mijn ouders vieren. Zolang ik hun heb wil ik feestdagen met hun vieren.
Ik zou mijn moeder uitnodigen, anders zit zij helemaal alleen. Verder niemand
In de loop van Oudejaarsdag óf van Nieuwjaarsdag hebben we overdag zeer waarschijnlijk gespreid over die 2 dagen en gedurende kortere tijd -fysiek contact met kinderen en
kleinkinderen. De oliebollen van oma moeten toch op, nietwaar !
In de praktijk met vieren (onszelf en 2 gasten).
In dit geval zouden we zeker niet Nieuwjaarsdag naar mijn moeder in Blerick gaan.
In mijn huishouden zijn we er zeker van dat we gewoon thuis blijven.
In verband met carona
In verband met corona houden wij ons strikt aan de regels zo voor komen wij de verspreiding
Indammen van covid
Indien de beperking tijdens de lockdown dat bepaalt, nodigen wij slechts maximaal 2-3
personen uit
Indien samen; ons gezin, samen met een ander gezin (totaal 4 volw & 4 kinderen)
Is al besloten en geen overweging
Is jaarlijkse traditie. Het ene jaar bij ons, het andere jaar bij hun.
Is toch belachelijk dat je nie t zonder dat geknal kan, wat heb je dan een arme geest.
Ivm corona is alles onzeker
Je houden aan de regels lijkt me heel normaal
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Je kunt niet ieder jaar verwachten dat mensen op een plein gaan staan om uit te dragen "dit
nooit meer" om vervolgens de grondwet aan de kant te schuiven en alle burger rechten af te
schaffen.
Jullie maken niet echt duidelijk welke beperkingen zijn opgelegd. Of twee of vier personen,
geen bezoek of wel bezoek, evenementen niet toegestaan of beperkt toegestaan. Het maakt
nog een verschil als ik naar een evenement wil gaan of dat ze doorgaan of niet.
Klein feestje
Knuffelen
Kom op zeg, griep is even ernstig. Sinds februari echter geen cijfers bekend, alleen over corona
Lekker veilig
Lockdown of niet mijn vrouw en ik blijven alleen thuis met oud op nieuw
Maak mij niets uit . heb ergere dingen mee gemaakt . een jaar geen vuurwerk ga je niet dood
van verwende krengen.
Maatregelen zijn schadelijker dan het kwaal
Mag ook niet. Wat een geweldige afsluiting van het jaar zou worden wordy nu een saaie
toestand...
Max 2 gasten (2x)
Max 2 gasten als ik met klein gezelschap vier.
Max 2 gasten.
Max 2 pers
Max 4 gasten is eigenlijk alleen me moeder omdat we samen besloten hebben om elkaar te zien
hoe dan ook, me ma is 80 en ze zou liever sterven aan corona dan ons gezin niet te zien en dan
misschien korte tijd erna te kunnen overlijden.
Max. 2 gasten
Max. 2 gasten per dag.
Maximaal 2 extra personen waarvan ik weet dat ze zeer coronarisico bewust zijn
Maximaal 3 gasten
Maximaal 3 gasten mag nog, dus dat zou voor ons vast geen verandering zijn t.o.v. voorgaande
jaren.
Maximaal 6
Maximaal twee vaste gasten uit eigen bubbel.
Meer dan vier maar ook weer geen 10 of twintig extra gasten. Wil bijv. alle kinderen die
uitwonend zijn met aanhang nodigen en dan dus al meer dan 4 gasten.
Met 1 persoon er bij
Met 2 alleenstaande buren
Met behoorlijk wat creatieve inslag kun je nog iets gezelligs bedenken, positief blijven. Is van
voorbijgaande aard!
Met deze Gestapo en Hugo mengelen en Mark Hitler weet je het nooit
Met dit risiconiveau moet je je absoluut aan de regels houden !
Met het oog op Italie februari '20. Veel vakantiegangers hebben in februari/maart het virus
overgebracht naar hier en onze omringende buurlanden.
Met huisdieren kun je niet met een gerust hart weggaan, dus wij blijven altijd thuis.
Met mijn eigen kinderen (drie) en kleinkinderen, 1, 2 en 6 jaar
Met mijn vriendin en mijn broertje en zijn vriendin zullen we het bij mijn ouders vieren.
Met mondkapje en desinfectie als er bezoek komt.
Met vuurwerk
Met z´n tweeën.
Met zijn tweeën thuisblijven, met zijn tweeën een wandeling maken.
Met zoon en schoondochter of met dochter en schoonzoon
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Met zoveel verdriet het afgelopen jaar en elk jaar weer zoveel vandalisme, dierenleed en
ernstige luchtvervuiling valt er helemaal niets te vieren.
Mijn echtgenote en ikzelf (beiden gepensioneerd) vieren de laatste jaren de jaarwisseling
gewoon met z'n tweetjes thuis, geen verplichtingen! Het risiconiveau verandert hier niets aan.
Onze (volwassen) kinderen en kleinkinderen maken er wel een beetje een feestje van.
Mijn eigen huishouden is klein dus met wat gasten kom ik op 4 of 5 mensen.
Mijn familie (vader , moedet etc) hebben al heel lang besloten, zolang een van ons geen
klachten heeft dat we elkaar gewoon blijven zien.
Mijn huis mijn wet en niet van de overheid
Mijn man en ik en zoon met partner
Mijn man en ik nodigen een bevriend stel uit als dit mag. We zijn dan met 4 personen. We
houden afstand.
Mijn man is 1 januari jarig, dus er is altijd wat reuring in huis. Wij gaan daarom nooit de deur uit
met oud op nieuw, dus ook niet op 1januari
Mijn partner en ik behoren tot de risicogroep
Mijn vriendin zit met haar gezin tijdelijk in een bungalow op een vakantiepark. Wij overwegen
de jaarwisseling samen te vieren.
Mits veilig. Anders blijven we thuis.
Moeten zowieso thuis blijven vanwege de hond, die knettergek wordt van het geknal de hele
dag en de dagen ervoor.
N.v.t. (2x)
N.V.T.
Na n jaar ellende is het wel klaar met de waanzin maatregelen . Leer maar leven met het virus
Naar mijn mening is het de kerntaak van de overheid om een gezond en veilig klimaat voor de
burger te bewaken. Om de feestdagen veilig te stellen zou de overheid het terugdringen van
besmettingen als topprioriteit moeten beschouwen. Bijvoorbeeld door: Nog strengere
handhaving van de geldende maatregelen, drie weken lockdown of verbeterde communicatie
over de gezondheidsschade die COVID-19 aan kan richten in alle leeftijdsgroepen. Met behulp
van een 'rauwe' campagne.
Naast het huishouden (mijn vrouw en ik) zal waarschijnlijk de in Groningen studerende zoon
aanwezig zijn.
Deze is reeds enkele maanden niet meer thuis geweest i.v.m. Corona.
Die laten we niet ook nog Nieuwjaar in zijn eentje vieren.
Nee
Net als andere jaren
Net als eerder genoemd, maakt het mij dus niets uit in welke fase we ook zitten. Ik hou niet zo
van die feestdagen, en ik organiseer al jaren niets speciaal, en ga normaliter ook niet bij
anderen op visite en ga al zeker niet op café of restaurant met zulke dagen!
Net als in de vorige stelling zullen wij maar 2 gasten ontvangen, en volgend jaar hopelijk weer
met onze vriendengroep.
Net zo vieren als met Kerstmis
Niet alleen door Corona, we blijven zoals altijd lekker thuis en genieten samen !
Niet alleen met het huishouden maar ook thuis!!
Niet anders dan anders
Niet maximaal 4 gasten maar maximaal 2 gasten
Niet op wintersport, maar ergens met code geel
Niks aan de hand.Elk jaar ziekenhuis vol door de griep.Zorg wegbezuinigd.
Niks mag
Nog steeds iets met 38/ 45
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Nogmaals realiseer wijkraden binnen Roermond, betrek jongeren erbij. Niet alleen de
Jongerenraad Roermond , ook inwoners van Roermond.
Nogmasls alleen mijn eigen kinderen met één aanhang. Dus drie personen komen
Normaal zouden we met redelijk grote groep vieren dat gaat nu niet dus nu blijven alle
huishoudens uit die groep thuis
Nu is bekend dat geen vuurwerk mag... niemand snapt dit toch.. de overheid maakt maar regels
en wetten de nergens op gebaseerd zijn.. ze denken niet aan de eenzame en zwakkeren.
Nvt (3x)
Of goed vieren of niet. dus niet
Omdat ik in de zorg wel verandert er voor mij dan niets. Ik ben al extra voorzichtig om mezelf en
mijn cliënten niet bloot te stellen aan het virus.
Ongeacht de situatie vier ik de jaarwisseling het liefst thuis in kleine kring.
Ons gezin met aanhang
Ons huishouden: 2 personen
Onze uitwonende zoon die in zijn studiootje in een Brabantse stad woont, nodig ik dan uit. Als
een van ons milde klachten heeft, zien we elkaar alleen maar online.
Onze zoon en schoondochter komen tweede kerstdag op bezoek
Onzinnige regel.
Zie hier boven
Ook hier voorzie ik geen risico door het einde/nieuwjaar te vieren met uitsluitend mensen uit
naaste familie mits iedereen gezond is, wie ziek is komt zowiezo niet, en de nieuwjaarswensen
op gepaste manier dus geen risico, lekker binnen gezellig vieren kan wat ons betreft ook zonder
vuurwerk ook al blijft het jammer maar begrijpelijk
Ook veel veiliger.
Op nieuwjaarsdag evengoed de kinderen (3). Verspreid over de eerste week van januari met
mijn zussen en broer het glas heffen
Oproepdienst nachtdienst
Oud op nieuw is geen oud op nieuw zonder vuurwerk saaie boel dat is geen oud op
nieuw.iedereen die vuurwerk afsteekt is er zelf verantwoordelijk voor.
Plus 1 gast met wie reeds intensief contact is gedurende de afgelopen jaren.
Prima zo
Reductie van aantal contacten tot zo min mogelijk is aan de orde ; of je dat nou het kunstmatige
predicaat waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig, lockdown, of nog gekker, geeft...Het gaat
om (zelf) begrenzing.
Regels zijn een farce.. betutteling tot en met
Risico is te groot voor een ernstige locdown
Rustig lees ik een boek
Rutten roept toch eigen verantwoordelijkheid , maar de minsters kunnen het zelf nog
nieteens????
Samen met dochter
Scholten trekt zich ook nergens wat van aan
Single, dus vandaar optie 2 ipv 1
Slechte enquete
Soms kan less, more zijn ...
Sowieso het plan alleen huishouden. Misschien 1 of 2 bezoekers als we willen en hun ook.
Thuis blijven.
Thuis samen met mijn vrouw
Thuis. max 2 gasten
Tja, het is niet anders...
Toelichting zie vraag 1
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Ü
Uiteraard mits ik Oostenrijk in mag en het risiconiveau daar zo is dat niet in quarantaine hoef
Uiteraard wel mèt de 1,5 meter afstand
Vakantiehuisje in eigen land
Veiligheid
Veiligheid m.b.t. gezondheid voor alles; je moet het gevaar niet opzoeken
Veiligheid voor alles
Veiligheid voor alles !!!!!
Veiligheid voor alles. Een feestje kan later wel weer.
Vertrouw de hysterische reacties van de overheid niet
Vi
Vier geen oud/nieuw
Volgens uw voorbeeld mag je thuis max. 3 gasten ontvangen. Het is denk ik de bedoeling dat je
de regels opvolgt. Dan vervallen het grootste aantal mogelijkheden.
Voor mij verandert er niets, ik vier al jaren geen jaarwisseling.
Voor ons veranderd er niks. Zie eerste opmerking. Hoogstens kan ik meden dat ik schrik van
massale gebeurtenissen en idioot gedrag
Voor wat zij doen krijgt een handelaar een lange gevangenis straf, of zoals als oorlogs
misdadigers leven lang voor geestelijke mishandeling
Voorzichtig en waakzaam zijn of iemand bepaalde symptomen heeft gelink aan het covid virus
Vraag me af opmeten zulke zaken er groot feest moet zijn!
Vuurwerk hoef voor mij helemaal niet of te wel buiten de bebouwing en laten afsteken door de
brandweer
Waarom het risico lopen om besmet te worden en anderen te besmetten, met enorme
gevolgen in de persoonlijke sfeer en in de gezondheidszorg
Waarschijnlijk vóór 12 uur binnen met gezin en na 12 uur misschien buiten met bekende.
Wat grapperhaus mag mogen wij ook
Wat zal het leeg zijn in het grote huis.
We blijven thuis en dit doen we andere jaren ook. Corona heeft er geen invloed op.
We delen de groep in tweeën dus 4 personen per groepje
We houden ons aan de regels (2x)
We met z'n twee, hoe wel we ons de maatregelen niets aantrekken hebben we niemand om
het mee te vieren. Als ik ziek moet worden word ik ziek mag ik het niet overleven is dat de wet
van de natuur. Daar kan geen mens iets tegen doen.
We moeten nu niet, ten koste van nog meer ellende,uitgebreid nieuwjaar gaan vieren.
We vieren altijd oud op nieuw met 2 andere stellen en twee kinderen, dus 6 volwassenen
We vieren eigenlijk geen jaarwisselingen.
We zijn al te veel beperkt
We zijn maar met 2 personen thuis
We zijn met z'n tweeën en gaan absoluut niet naar buiten met oud en nieuw.
We zijn met zijn tweeën, gaan altijd vroeg naar bed, waarom nu opblijven tot 12 uur? Nee
gewoon een rustige avond en op de zelfde tijd naar bed zoals altijd.
Wederom zal het aantal gasten afhankelijk zijn van de geldende maatregelen en adviezen. Dit
aantal zou ik niet overschrijden.
Weet het niet
Weinig of zo min mogelijk nemen
Wellicht een ritje de grens over met de kids opzoek naar mooi vuurwerk uitzicht
Werk in de zorg dus moet werken deze dagen
Werk in de zorg.
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Wij behoren tot de risicogroep, dus waren we sowieso van plan het alleen met ons huishouden
thuis te vieren.
Wij gaan (2 pers) naar mijn zoon en echtgenote en 3 kinderen
Wij hebben al maanden met elkaar afgesproken, dat als je je niet lekker voelt blijf je thuis...
Wij houden ons aan de richtlijnen, dus dan zullen we het alleen thuis vieren met ons eigen
huishouden.
Wij houden ons ook in dit geval niet aan de voorschriften die door de overheid worden gesteld.
Uit diverse onderzoeken (sommige al meer dan 30 jaar geleden uitgevoerd) is gebleken dat
deze maatregelen niks uithalen (behalve dat de economie een enorme klap krijgt, ondernemers
gedupeerd worden, werknemers (vooral flexibele schil) zonder werk komen te zitten, enz).
Corona en Covid worden vooral misbruikt om paniek te zaaien, de menigte onder controle te
houden en alles daaromheen te manipuleren zodat dit ten "goede" komt aan de machthebbers
(in welke vorm dan ook).
Hier werken wij niet aan mee.
Wij leven in een dictatuur
Wij vangen jaarlijks onze autistische kleinzoon op omdat die volledig gestresst raakt door het
vuurwerk.
Wij vieren al jaren met dezelfde alleenstaande mensen die nergens anders heen kunnen......met
mondkapjes en 1,5 gaat dat heel goed in de serre van 17 bij 4....
Wij vieren de jaarwisseling al jaren met 5 personen uit 4 huishoudens. Dat zullen we dit jaar ook
doen. Ik weet dat iedereen met symptomen ithuis blijft.
Wij vieren het altijd in huiselijke kring
Wij vieren het sowieso elk jaar alleen met het huishouden en een dochter die nu op zichzelf
woont maar bijna nog dagelijks hier is.
Wij vieren het toch nooit en gaan altijd op tijd naar bed
Wij vieren het zoals we het altijd gedaan hebben en trekken ons niets aan van de waanzinnige
regels van de overheid. Hier is het verboden om mondkapjes te dragen en iedereen is welkom
en 1,5 meter is hier niet toegestaan en we knuffelen en zoenen zoals we dat altijd gedaan
hebben.
Wij volgen de richtlijnen.
Wij zijn altijd thuis met ons hele huishouden; een hond, een kat en wij zelf. We gaan sowieso
nooit naar buiten tijdens de jaarwisseling.
Wij zijn met ons 2
Wij zijn niet van die vierders
Wij zullen waarschijnlijk wat lekkers halen of laten bezorgen en het thuis gezellig maken
Wintersport naar een toegestaan gebied alleen met eigen gezin. Geen apres ski, maar wel even
eruit samen met het eigen gezin na maanden van hard werken en veelal thuis zijn.
Wintersport, heerlijk eventjes afschakelen in de frisse buitenlucht op de strakke skipistes
X (2x)
Zal alleen zijn 9thuis0
Zelfde als bij 1
Zelfde als bovengenoemd
Zelfde rede als boven
Zelfde.
Zie 1)
Zie 1 (2x)
Zie 1/12.
Zie 1e sitsituatie.
Zie antwoord boven.
Zie antwoord eerste vraag
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Zie antwoord vraag 1
Zie boven (14x)
Zie boven. (3x)
Zie boven. Zelfde reden, zelfs dan nog sterker.
Zie boven(2): met zijn tweeën
Zie bovenstaande. ik zie geen nut in ernstige codering of lockdown
Zie eerder
Zie eerdere opmerking
Zie eerdere toelichting: eerst een vaccin en dan moet dat vaccin geen bijwerkingen hebben c.q.
ernstige/vervelende bijwerkingen vertonen.
Zie eerste reactie
Zie hierboven (4x)
Zie hierboven.
Zie hiervoor (2x)
Zie onder 1
Zie punt 1
Zie toelichting 1
Zie toelichting bij 1.
Zie toelichting bij punt 1.
Zie toelichting bij vraag 1. (2x)
Zie toelichting hierboven
Zie toelichting vorige vraag
Zie toelichting vorige vraag, nu nog meer van kracht...
Zie toelichting vraag 1
Zie toelichting vraag 1.
Zie vnd.
Zie voorgaand.
Zie voorgaande
Zie vorige (2x)
Zie vorige vraag (4x)
Zie vorige vraag.
Zie vorige vraag. 1 januari vervalt dan zeker ook.
Zie vorige vraag. Los van welk niveau ook in december wordt dat voor ons de jaarwisseling. Van
dichtbij meegemaakt wat Corona doet, geen enkel onnodig risico.
Zie vraag 1
Zie vraag 1 (9x)
Zie vraag twee
Zit in risicogroep, dus thuis blijven, zonder bezoek
Zitten in een huisje in onze eigen bubbel en vieren het daar met het gezin
Zo doe ik het elk jaar
Zoals al velen jaren ga ik gezellig naar mijn ouders om te vieren.
Zoals alle dgn sinds september zit ik thuis en ga van ellende maar vroeg naar bed. Dat ga ik met
oud- en nieuw zéker ook doen. Maakte ik het in 't verleden nog wel eens gezellig met kaarslicht
en hapjes, zal ik dat dit jr zéker niet doen. Er is niks te vieren. Het nieuwe jaar zal economisch,
sociaal en maatschappelijk nog meer ellende brengen dan 2020. Zelfs als er 'n vaccin komt zal
de hardwerkende middenstand niet meteen open mogen. Failliete middenstand betekend grote
werkloosheid en veel schuldhulpverlening waarbij andere bedrijven dan ook maar weer 'n paar
% aan afbetaling krijgen aangeboden en ook falliet zullen gaan met werkloosheid tot gevolg.
Werkloosheid betekend weinig koopkracht. Weinig koopkracht betekend nog meer
faillissementen. Kortom 'n negatieve spiraal die nog jaren zal voortduren.
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Zoals altijd
Zoals altijd alleen ons gezin thuis
Zoals andere jaren ook al de gewoonte is
Zoals ieder jaar
Zoals ik elk jaar doe...................
Zolang het nog mogelijk is om alle winkels open te houden, denk dan aan woonboulevards waar
het de afgelopen tijd mega druk is waar mensen hutje mutje op elkaar lopen. Ga ik kerst vieren
met familie
Zolang we zelf de huur betalen, bepaal ik zelf wat er thuis gebeurt
Zonder vuurwerk dit jaar gêèn enkel probleem.
Zoon, schoondochter en kleinkinderen
Zoveel mogelijk bijeenkomsten voorkomen.

89

Raadpleger Jaarwisseling

3 Welk risiconiveau verwacht u dat tijdens de komende jaarwisseling van
kracht is?

Toelichting
Waakzaam

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

<script>alert('1')</script>
Afhankelijk wat voor weersomstandigheden er zijn maar als we een tijdje koud
droog weer hebben dan gaat een virus dood dus dan is het waakzaam. is het
warm en vochtig dan is het zorgelijk
Allemaal waanzin dat hele covit
Als het risiconiveau ook hoger zal zijn dat zal niet gaan werken.de mensen zijn
het zo wie zo beu. alles wordt afgelast. je kunt niet verwachten dat ze ook nog
is oud en nieuw vieren over gaan slaan. Corona is ernstig maar we kunnen niet
alles op slot zetten. Ook voor de ouderen ondr ons: wellicht de paar jaren dat
ze nog leven: laat hun nog enigzins genieten. misschien dan wat korter maar
dan wel volop.
De aantallen besmettingen worden door de overheid naar believen aangepast
De cijfers dalen en oud en nieuw is nog een week of 6 verwijderd van vandaag.
Verwacht dat er iets meer ruimte is om te bewegen
Dit wanneer onze medelanders zich ook houden aan alle afspraken genoemd
door RIVM
Door de beperkingen zal het aantal corona besmettingen verder gedaald zijn
Waakzaamheid is toch een must want 1 zwaluw brengt nog geen zomer.
Er is altijd al waakzaamheid nodig
Rechtsom of links om.
Jammer dat de regering hun eigen fouten niet inzien.
Geien de huidige ontwikkelingen lijkt me een kleine verbetering van de
toestand wel mogelijk.
Gezien de berichten van de laatste dagen met minder positieve testen, minder
ziekenhuis opnames, ook minder op ic moet dit kunnen bij voortschrijdende
afname.
Gezien de huidige situatie gaan de ontwikkelingen in de goede richting.
Gezien de terugloop aantal besmettingen en vooruitzichten op vaccin
Helaas zal er weer een versoepeling komen en appelleert de regering (ten
onrechte) aan het gezonde verstand van zijn landgenoten.Net als bij de vorige
versoepeling wordt het weer "geef ze een vinger , pakken ze meteen de hele
hand" De mentaliteit heerst nog steeds gebeurd het niet in mijn directe
omgeving>>dan is er geen corona>>> zeer triest deze opvatting.
Het is natte vinger werk!
Huidige regering gaat nog uit van een volwassen eigenverantwoordelijkheid
van alle burgers. Echter blijkt in de praktijk dat een groot aantal mensen dit
niet kunnen. Jammer dat dit niet kan, want het is van groot belang dat ingrijpen
van de regering niet nodig moet zijn.
Rondom de feestdagen denk ik dat huidige regering burgers vrijheid willen
geven om die verantwoordelijkheid zelf te nemen.
Ik beroep mij op art 13 en 30 van de rechten van de mens.
Ik dacht dat het in Brunssum mee valt m.b.t. het aantal besmettingen en door
de vrij dunne bevolking niet veel risico is.
Ik hoop dat de dalende trent zich voortzet zodat we onder de 3000 meldingen
per dag koen in december
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Ik verwacht dat er eind November tot half December aanzienlijke verbetering
optreed.
Ik verwacht dat het criterium zeer ernstig zal worden afgegeven terwijl daar
geen noodzaak meer voor zal bestaan
Ik was sowieso niet van plan om het met een groep te vieren
Ik zie dat deze week in onze gemeente maar 2 ziekenhuisopname’s. Ik noem dit
helemaal niet ernstig.
Ik zie geen rede in n vuurwerk verbod. Alle tradities zijn bijna omzeep
geholpen. Vele vind ik hebben niks te maken met de corona regels.
Kunnen we nu nog niet vastsellen
Let op drugsgebruik en overtollig gebruik.
Tendens is nu günstig en het lijkt er op dat we het virus niet echt onder
controle hebben, maar dat we toch wel resultaten zien. Maar je weet maar
nooit.
Wat je verwacht heeft goede kans om uit te komen. Handelen uit vertrouwen
en dat vertrouwen uitspreken is fijner dan angst als basis te hebben voor het
handelen
We moeten waakzaam blijven zolang er nog geen definitieve oplossing is. Maar
ja ?? Als we een vinger krijgen en met alcohol ??
We zullen komende tijd vast wel op moeten blijven passen. Afstand, hygiëne
en ws mondkapje in algemene ruimtes
Wegens corona moeten wij voorzichtig zijn. Afstand 1,50 m
Zie vorige toelichting
Aangezien het aantal besmettingen afneemt neem ik aan dat we, totdat we
allemaal ingeënt zijn, zorgzaam en waakzaam met elkaar moeten omgaan.
Afname aantal besmettingen neemt niet snel genoeg af om tot risiconiveau
waakzaam te komen
Al is het maar uit voorzorg....spannender is hoe het na nieuwjaar zal zijn....
Alle corona maatregelen zijn zeer dubieus en hebben geen bewezen effect
Als iedereen doet wat hij wil is het toch extra opletten, jammer dat de meesten
het zo licht opvatten, alles sluiten, alsook de grenzen weer douaneposten neer
zetten als vroeger. Belgen en Duitsers komen hier lustig naar ons landje !!
Beter dan nu maar niet zoals gedurende de zomer.
Bij 'zorgelijk' ga ik ervan uit, dat de corona-besmettingen verder afnemen.
De besmettingen gaan niet constant hard achteruit en er zullen groepen zijn
die ondanks alles toch de regels zullen overtreden en zodoende weer
coronagevaar opwekken
De cijfers van de besmettingen dalen en ik verwacht dat deze nog verder zullen
dalen, ook als er een minder strenge lockdown is. De sterftecijfers (bron CBS)
zijn momenteel iets verhoogd en vooral in de hoogste leeftijdscategorieen.
Gezien de leeftijdsopbouw in Nederland en een griepgolf (in dit geval Corona)
is dit ook wel te verwachten. Wat je niet terug ziet en wat ik wel een punt van
aandacht vind, is het aantal mensen op de bevolking langdurige of zelfs
blijvende restklachten hebben. Ik snap dus wel de maatregelen. Wat ik mis, is
wat mensen zelf kunnen doen om hun vitaliteit en immuniteit te verhogen. Ik
ben zelf niet ziek geweest met een (lichte) corona besmetting in mijn directe
omgeving. Hoe kan dat? En hoe kunnen andere mensen dit ook? Dit gaat
verder dan vuurwerk en oud op nieuw. En toch als je daar het antwoord op
weet, zijn verdere restricties misschien niet nodig.
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De mensen trekken zich nauwelijks iets aan van de maatregelen ter
voorkoming van verspreiding van het virus.
Dit is vooral zichtbaar in de binnenstad van Roermond: geen afstand houden,
geen gezichtsmasker, ook niet in de winkels.
De r is nu onder de 1, als dat zo blijft is te verwachten dat we binnen 6-8 weken
naar een lager niveau gaan.
De samenleving heeft het nodig dat men weer bij elkaar kan komen!
De wat ouderen zullen wel zo verstandig zijn om goed op te letten wat ze don.
de jeugd zal wel gaan vieren en dit is moeilijk tegen te houden
Denk dat er niet aan de regels gehouden wordt. En teveel mensen bij elkaar
oud en nieuw gaan vieren
Denk dat het heel langzaam minder wordt
Denk dat we heel allert moeten blijven
Die gene die vuurwerk hebben steken ondanks vuurwerkverbod toch vuurwerk
af,dit is onmogelijk te handhaven.
Een risiconiveau van minder dan zorgelijk tijdens de eindejaarsperiode zorgt in
februari voor een nieuwe piek in het aantal coronagevallen. Maatregelen
versoepelen met kerst en oud en nieuw is het domste dat gedaan kan worden.
We hebben zo al enkele voorbeelden achter de rug en blijkbaar is de regering
tamelijk hardleers hierin. Een totale lockdown in het begin van de
coronapandemie zou de enige juiste, logische oplossing geweest zijn. Op de
manier zoals het nu gaat blijven we nog ruim een jaar of zelfs langer in dezelfde
situatie zitten.
Er is in feite zo weinig bekend over deze virus dat de strengste regels voor ons
persoonlijk het belangrijkste is.
Er wordt niet gehandhaafd en dat is m.i. fout.
Er wordt op of afgeschaald veelal op basis van economische motieven
Er zijn momenteel nog teveel besmettingen en ziekenhuis opnames. Denk niet
dat deze volgende week zover geminderd zijn dat maatregelen geminderd
kunnen worden
Er zijn nog steeds personen die alle regels overschrijden dat maakt mij zorgelijk
Er zullen altijd mensen zijn die overal lak aan hebben, en wars van "regels" zijn.
ZIJ beslissen wat ZIJN DOEN !
Egoïsme viert hoogtij! Luisteren naar andere zit er niet meer in. Het woord
"gehoorzamen" is een lachertje in hun ogen.
Geen vuur werk dit jaar, en horeca gesloten laten
Geen zorgen thuis maar zorgen Nederland breed. Vakanties, regels aan de
laars lappen etc. Bedrijfsleven krijgt de rekening.
Gelet op ontwikkeling bij het aantal besmettingen tot 11 november
Gezien het huidige aantal besmettingen denk ik niet dat het probleem al
opgelost is. Vandaar zorgelijk.
Gisterenavond 22 november is in de gehele avond tot 3 x toe flink vuurwerk
afgestoken. Goed hoorbaar bij de Venloseweg. Elk jaar worden al weken van te
voren vele soorten vuurwerk afgestoken! Hoe moet dat nu met het verbod en
als het echt onvoorspelbaar wordt gaat het fout met Carbiet.
Het aantal besmettingen daalt niet snel genoeg. Ik vind dat men geen risico
moet nemen.
Het aantal van besmettingen loopt ook op `doordat men veel meer aan het
testen is , dus in dit verband de meldingen beoordelen
Het gaat alweer de goede kant op.
Het gevaar van besmetting is voorlopig nog niet geweken.
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Het is druk in de steden
Het is moeilijk in te schatten hoe het over ca 1,5maand eruit ziet. Ik verwacht
niet dat de cafe's al voor het einde van het jaar opengaan. Mocht het aantal
besmettingen goed dalen, dan is het gezien het seizoen waarin we nu zitten het
risico groot dat het aantal besmettingen weer oplaadt aangezien we allemaal
binnen zitten, vrees ik.
Het is moeilijk om zich aan de maatregels te houden voor vooral jongeren.
Het is overal veel te druk!
Het kan op dit moment alle kanten op. tzt bezien wat er überhaupt mogelijk is
Het virus blijft rondwarenen iedereen dient zich te realiseren dat men een
potentiële tijdbom kan zijn.
Ik denk dat het virus dan nog rondwaart; en als er versoepeling van
maatregelen komt; dan heeft het virus ook meer kans om weer mensen te
infecteren.
Ik denk dat onze overheid ons kort wil houden en strengere maatregeln neemt
als nodig id
Ik denk zorgelijk. Te vroeg versoepelijken zou echter weer tot een toename van
besmettingen kunnen zorgen. Een alternatief is er niet. Ook niet wanneer er al
een vaccin zou zijn. Daar gaan weken overheen voordat men iedereen
gevaccineerd heeft. We moeten proberen met zo min mogelijk besmettingen
de lente van 2021 in te gaan.
Ik heb er geen vertrouwen in dat het aantal besmettingen snel zal afnemen
Ik hoop dat door de huidige regels de toestand iets zal verbeteren. Wel snap ik
dat soms zaken uit de hand lopen bij bv de jeugd. Ik ben ook jong geweest en
er wordt niet veel perspectief gegeven aan hun
Ik hoop dat ze de ernst blijven inzien tot na de carnavalsperiode.
Ik snap niet wat u met deze vraag wil bereiken. Wat heeft het voor zin te
gissen? Het is afwachten of de maatregelen effect hebben...
Ik twijfel tussen ernstig, zoals het nu is of zorgelijk.
Ik vermoed dat er toch veel dronken jongeren de zaak verknallen
Ik verwacht weinig daling van de cijfers als het onderwijs blijft als het nu is.
Indien vaccin aanwezig kan het naar waakzaam.
Ja dan is er drank in het spel en dan kijk men niet zo nou met de maatregelen
Lijkt me logisch gelet op het langzame tempo waarop het virus naar de
achtergrond gaat
Media blaast covid 19 op
Mensen luisteren niet naar de waarschuwingen en zijn eigenwijs
Mensen zullen pogingen doen om Kerstmis met elkaar te vieren. Ook de
periode daarvoor (inkopen etc.) en daarna ( nieuwjaarsborrel etc.) lokken
samenkomsten uit. Gevolg, groytere kans op besmetting.
Mits de dalende trend zich voortzet. Anders toch weer ernstig.
Niks zo verradelijk als mensen kunnen niks missen al is het maar voor 1 jaar in
hun leven ook de jeugd triest
Nog altijd te veel besmettingen
Nog te weinig afname in besmettinge
Nu nog 5000 positieve gevallen
Omdat de besmettingen aan t dalen zijn
Ondanks een vuurwerk verbod zal er toch V worden afgestoken ! De
"hulptroepen" politie, zorg ed. zullen het toch weer druk krijgen ondanks alle
waarschuwingen en verboden. Men wil "rotzooi" kennelijk.
Ook al Is het virus minder, het is niet weg
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Persoonlijk denk ik dat de jongeren zullen gaan samenscholen en zelf hun
feestjes zullen bouwen. Wel lijkt het dat de corona virus hun minder hard treft
dan de ouderen. Misschien kunnen er feesten voor die doelgroep
georganiseerd worden met gelijk een corona test. Als je positief test voor de
evenement mag je niet deelnemen en moet men in quarantaine. Maar zo haal
je meer positieve ervaringen voor jongeren en bescherm je de ouderen.
Trieste zaak dat alleen Corona nog telt terwijl mensen aan andere ziekten
ondertussen sterven.
V.w, de oncontroleerbaarheid van de gestelde maatregelen!
Van zorgelijk tot ernstig
Vanwege maatregelen nemen de besmettingen en ziekenhuisopnamen af.
Echter worden nu meer mensen uit eigen regio opgenomen. Indien ernstige
klachten (ic-opname), duren deze langer. Het is nog lang niet voorbij.
Veel personen houden zich niet aan de anderhalve meter, vooral in
supermarkten. Veel ouderen dragen geen mondkapje.
Vele mensen zullen het advies van het OMT in de wind slaan. En de
besmettingen zullen weer stijgen.
Volgens de landelijke overheidswebsite is het momenteel ernstig niet zeer
ernstig. https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
Vóór de feestdagen zal wel weer versoepeling komen met als gevolg begin
januari oplopende cijfers
We zijn nu streng en de cijfers dalen ik heb goede hoop op een beheersbare
kersttijd
Ze zullen toch gaan zeggen dat het virus niet weg is en we de feestdagen niet
kunnen vieren zoals normaal. Daarom verwacht ik zeker nog beperkingen in
het aantal gasten en de mogelijkheden buitenshuis, maar ik hoop van harte dat
we wel de kans krijgen de feestdagen met familie te vieren en bijvoorbeeld te
gaan uiteten. Voor mij is het sowieso niet logisch dat de horeca dicht zijn terwijl
zij zoveel geïnvesteerd hebben in allerlei maatregels, terwijl dierentuinen en
bioscopen wel open zijn. Horeca lijken mij dan toch veel relevanter en doordat
het kleinschaliger is, ook minder gevaarlijk.
Zoals het nu uitziet met de huidige maatregelen zal het niveau waarschijnlijk
nog zakken
Zolang er geen vaccin is tegen het virus zullen er altijd de, inmiddels algemeen
bekende, beperkingen blijven gelden, zoals 1,5 meter afstand, beperkte
groepsgrootte, beperkt bezoek thuis en geen festiviteiten en feesten.
Aangezien steeds meer mensen (jong en oud) lak aan de coronaregels hebben
verwacht ik, ondanks dat de besmettingscijfers nu terug lopen tijdens de
drukke dagen voor de kerst een toename van de besmettingen.
Al iedereen zich aan de regeld zou houden hadden we nu wel de
mogelijkheden om Kerst en Nieuwjaar te vieren.
Alles wordt verpest, door een handje vol machthebbers met een verborgen
agenda!
Als de cijfers niet gaan dalen .....................
Als er vlak voor de kerst versoepelingen komen .zullen er tijdens oud en nieuw
meer besmettingen zijn.
Als het niet ernstig is, zou het ernstig moeten zijn. ZOveel mogelijk mensen
thuis blijven. We overleven het wel om een keer niet te feesten. Lieven geen
feest, dan doodziek.
Als het niet goed aangepakt wordt kome we er nooit meer van af
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Als ik boodschappen ga doen zie ik dat het merendeel van de mensen zich niets
aantrekt can de maatregelen.
Ben bang bij mindere maatregelen dat de mensen niet hier aanhouden
Ben bang dat er toch weer de nodige mensen zijn die zich er niet aan zullen
houden.
Ben bezorgd dat heel wat mensen de maatregelen niet serieus nemen. En dat
het begin januari zeer ernstig wordt
Besmettingen dalen, opnames stabiliseren landelijk. N-Limburg heb ik niet in
cijfers, maar ik verwacht een dergelijk beeld.
Gecombineerd met de gebruikelijke jaarwisseling-problemen zal het
waarschijnlijk tenminste ernstig blijven.
Besmettingen zijn nog hoog nu, we willen geen risico lopen dat het weer
omhoog schiet.
Besmettingsrisico is te groot.
Bewezen is al dat alle mogelijke maatregelen niet voldoende worden
nageleefd. Daar heb ik dus geen vertrouwen in.
Cijfers blijven hoog
Corona is niet niks........1 van onze kinderen heeft "het gehad", heeft nog steeds
last van naweeën na een half jaar.....
Corona virus zakt af naar het zuiden volgens de media.
Dat iet iedereen zich aan het vuurwerkverbod houdt
Dat wordt er van gemaakt om de mensen onder controle te houden
De maatregelen die nu zijn genomen zijn er om discussies, zoals over zwarte
Piet uit de weg te gaan en weer enkele wetten erdoor te kunnen drukken. Denk
dat na half december lichtere maatregelen worden genomen en voor de
verkiezingen zullen weer zwaardere maatregelen genomen worden. Dit kabinet
is uitgekookt.
De mensen houden zich niet aan het advies, verboden is verboden, streng
handhaven met flinke boeten.
De overheid overbrugt de feestmaand met de regels.
De regering kennende, zullen de meeste mensen niet blij zijn met de
maatregelen en zullen zich er dan ook niet aan houden. Dus ik denk ernstig.
De ziekenhuisopnames dalen niet
Denk dat door verbod van vuur werk veel meer iligaal vuurwerk zijn weg zal
vinden inde straaten van kerkrade !!!
Doordat de besmettingen rond de 5000 blijven schommelen zullen
maatregelen nodig zijn en zal in de meeste veiligheidsregio het niveau ernstig
van kracht zijn
Eigenlijk zal t risico niveau misschien lager zijn, maar t is beter om t hoog te
houden. Als er te veel feestjes zijn rond de feestdagen zal t aantal
besmettingen weer oplopen. We zijn beter af om t klein te vieren.
En a.u.b. het verbod op buitenlandse reizen verlengen t/m de Carnaval zodat
de wintersporters niet voor een 3e golf gaan zorgen.
Er wordt nu alles aan gedaan om kerst & nieuw te kunnen vieren met
meerderen. Ik vermoed daarom dat vanaf medio januari wij weer naar de 3e
golf gaan.
Er wordt veel te veel ophef over gemaakt. Wat van hogerhand wordt beslist,
moet gewoon opgevolgd worden.
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Er zijn altijd mensen die een hoop problemen veroorzaken, hoe dan ook. Uit
frustratie of omdat ze geleerd hebben, dat het heel erg is om geen vuurwerk af
te steken, wat niet zo is. Er zijn te veel gewonden, doden met oud en nieuw, de
EH
is overbelast. Te zot voor woorden. En de troep en ruiten die sneuvelen,
brandende auto's, dieren aan de medicatie. Gewoon thuis vieren.
Ernstig of zeer ernstig: winter, griepseizoen, meer testen dan ook meer
coronagevallen die eruit gepikt worden.
Gezien de reacties van met name de Minister President (alles gaat de goede
kant op maar nu gaan we mondkapjes verplichten want dat mogen we nu
volgens de door ons aangepaste wet) ben ik bang dat afschalen in december
niet gaat gebeuren. Balen want dat betekent dat ik voor het eerst in 15 jaar
kerst/nieuwjaar niet met mijn Scandinavische vrienden kan vieren.
Heel veel mensen, jong en oud, houden zich niet aan de regels, tenminste ze
gaan er laks mee om.
Het gaat momenteel weer "te goed", tijd om weer overmoedig te worden denk
ik dan, dus zitten we tegen het einde van het jaar weer met de gebakken
peren.....
Het is nu al ernstig en ik verwacht dat eigenwijze sinterklaas- en kerstvieringen
een nieuwe besmettingsgolf zullen veroorzaken.
Het kabinet zal het risiconiveau bewust hoger houden om een nieuwe uitbraak
te voorkomen
Hoop dat alles snel weer normaal is
Hopelijk kan iedereen zich de komende tijd een beetje aan de regels houden en
blijft de dalende lijn van besmettingen en doden doorzetten.
Ik ben bang dat het tijdens kerst weer mis gaat en dat veel mensen toch samen
kerst gaan vieren. Dan zitten we met oud en nieuw waarschijnlijk weer allemaal
thuis. Ik hoop echt dat ik het mis heb.
Ik ben van mening dat we aan het doorslaan zijn met het coronabeleid. Ik neem
het zeer serieus maar om een hele samenleving zo te behandelen kijkend naar
de IFR en CFR van corona zijn de maatregelen te zwaar voor vele
bevolkingsgroepen. De kosten wegen niet op tegen de baten als je kijkt hoeveel
mensen met andere gezondheidsklachten (psychische, onbehandelde kanker
en angst om naar de dokter te gaan) en economische problemen kampen.
Ik denk dat als de extra maatregelen van nu wegvallen, velen weer los gaan
met toenames tot gevolg.
Ik denk dat het niets uitmaakt wat de cijfers doen, de overheid zorgt er toch
wel voor dat het risiconiveau hoog blijft.
Ik denk dat moet worden voorkomen dat we weer gaan reizen hetgeen nu even
niet kan. Dil wil de regering voorkomen en dat is ook beter zo.
Ik ga er vanuit dat het risiconiveau nog steeds "ernstig" of "zeer ernstig" is.
Mogelijk moet dat ook maar zo blijven totdat het coronavirus zo goed als
helemaal verdwenen is. Indien er geen risiconiveau meer zou gelden rond de
feestdagen, dan verwacht ik rond de carnaval weer een 3e piek.
Ik hoop op zorgelijk....maar de cijfers dalen niet snel genoeg op het moment
Ik hoop, hoe vervelend ook, dat de huidige maatregelen tijdens die dagen nog
van kracht zijn. Rond de feestdagen met grote gezelschappen is te risicovol.
Ik houd er rekening mee dat het risiconiveau naar boven wordt bijgesteld
gezien de ontwikkeling van de besmettingen op dit moment.
27-11
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Ik vermoed dat de besmettingsgraad eigenlijk een verder versoepeling toelaat
maar dat er bewust voor gekozen wordt dit niet te doen om het begin van een
3e golf tijdens de feestdagen te voorkomen
Ik verwacht dat het zo blijft
Ik verwacht eigenlijk geen drastische veranderingen, wel een verlenging van de
maatregelen
Ik verwacht t.b.v. de horeca en de schatkist een versoepeling medio december,
waarna de coronacijfers weer gaan oplopen. Omdat het winter is, zal dit sneller
gebeuren dan deze zomer.
Ik vind dat er hede ten dage lachertjes besluiten worden genomen, Er moet
gehandeld worden zoals vroeger in de jaren voor dat ze de meester en de juf
met de voornaam benoemen en luisterden naar de ouders .
Ik vwrwacht geen grote daling van mensen opgenomen in het ziekenhuis en je
wil niet dat doordat veel mensen met oud en nieuw bij elkaar komen dat je in
januari/februari weer oplopende getallen hebt
Ik zie om me heen toch veel mensen die zich niet aan de maatregelen houden
In dit land bepaalt iedereen helaas zelf wel, wat goed voor hem is! Dit is zo
typisch voor Nederland geworden. Als er al geen respect meer is voor
ordehandhavers, wie moet overtreders dan aanpakken?
In Nederland hebben veel mensen moeite met zich aan regels te houden. Velen
provoceren het. Altijd maar grenzen opzoeken. Dit vaartvermindering zorgen,
we zijn aan het verloederen.
Indien mensen het kunnen opbrengen de overheidsmaatregelen te volgen, zou
het misschien ook op 'zorgelijk' kunnen uitkomen. Alles hangt echter af van de
bereidwilligheid van de mensen.
Ivm de naderende verkiezingen durft het kabinet m.i. niet om risiconiveaus
zeer ernstig of lockdown toe te passen. Bovendien zou dit rond de jaarwisseling
en feestdagen veel politie-inzet eisen. De politie wil dit niet en zal veel
afschuiven op handhavers. Deze laatste lopen dan vooral in de grote steden en
achterbuurten teveel risico.
Laten we nog even doorbijten. Als we te vrij worden gaat t weer mis.
Lockdown in effect to prevent 3rd wave
Maar eigenlijk is hier vanwege de verwarring geen peil op te trekken.
Mensen houden zich niet of te weinig aan de regels, dit in combi met het
winter/griepseizoen geeft het virus nog te veel speelruimte helaas.
Mensen moeten weten waar ze meldingen kunnen maken die serieus genomen
worden. Buurtapps, WhatsApp gemeente Roermond, stadstoezicht, politie. Het
is handig als er 1 centraal punt is "Wijkraad" waar deze informatie terug te
vinden is. Dan word handhaven eenvoudiger. Lokale Inclusie Agenda 2021
Met nog zes weken te gaan verwacht ik geen spectaculaire verbetering.
Moeilijk te voorspellen maar omdat momenteel de aantallen dalen: ernstig.
Mogelijk dat de overheid het risico aanscherpt, gebaseerd op niks, om zo de
mensen ‘aan te pakken’ die buiten te vinden zijn met oud en nieuw...
Naleven van de regels is voor veeel mensen erg moeilijk, als de regels beter
zouden worden nageleefd zag het er een stuk gezelliger uit
Niet te snel regels afbouwen
Nog steeds daalt het aantal Corona patiënten per dag maar heel weinig.
Om te grote groepen tegen te gaan
Omdast onder invloed van drank mensen weer onverantwoorde dingen gaan
doen.
Omdat de kerst dan net voorbij is
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Omdat de mensen er weer heel makkelijk over denken, wel hoesten en
dergelijke in de winkels, vlak naast je gaan staan en Dat allemaal zonder een
mondkapje
Omdat het aantal besmettingen niet proportioneel naar beneden gaat.
Omdat mensen zich niet aan de regels houden
Onze overheid zal het wel verpesten voor ons. Zelf heb ik hier weinig last van
voor de jeugd vind ik het verschrikkelijk. Schakel de privé ziekenhuizen in
probleem opgelost.
Maar onze ziekenhuizen willen geen concurrentie.
Onzinnige vraag. Ik denk ook niet dat t sneeuwt
Ook al zou het gewoon waakzaam zijn dan is het nog beter om te zeggen dat
het ernstig is. Gewoon omdat er dan misschien meer mensen zich aan de regels
houden.
Risico's blijven (voorlopig) ernstig. Pas na vaccinatie zullen deze geleidelijk
afnemen. Een derde golf is (zeer) waarschijnlijk in januari
Routekaart is er wel, maar wordt zelfs door de overheid niet gebruikt. Hoe krijg
je het voor elkaar dat je als overheid nog een beetje serieus genomen wordt, of
is dat algemenen desinteresse van bevolking naar overheid?
Te veel mensen houden zich niet aan de regels
Teveel pos. test.
Tijdens de jaarwisseling maatregelen die horen bij 'ernstig' om een 3de golf
besmettingen te voorkomen zodat we in 2021 weer dichter bij normaal komen.
Veel mensen negeren coronamaatregels
Voor altijd verbieden. Ook zonder Corona levert het altijd ellende op.
Organiseer een fakkel hardrentocht door de stad of door je eigen straat.
Vooral de onderlinge contacten moeten beperkt blijven en plaats vinden
onbder de geldenede beperkende maatregelen.
Voorlopig blijft virus rondwaren, ik verwacht pas dat het beter gaat bij het
aanbreken van de lente.
Wij hebben begrip voor de jonge mensen. Maar mocht men de maatregelen
weer versoepelen zodat ieder weer z'n gangetje kan gaan hebben we in nog
geen mum van tijd een derde lock-down. Met alle gevolgen van dien. PS. De
jonge lui hebben nog een leven voor zich, nooit een oorlog meegemaakt!
Hopelijk maar een jaar pas op de plaats. Hun voorouders (opa's, oma's etc.)
hebben van 1940 t/m 1945 een 5-jarige lock-down gehad. Niet in die mate dat
men niet de straat op mocht of feestjes onder mekaar in het geheim mocht
organiseren. Nog veel erger! Nu zie je de vijand niet (virus) toen kon iedereen
in je omgeving een vijand zijn (ook onzichtbaar)!
Wij wonen in Geleen en omliggend veel relatie met bezoekers uit België en
Duitsland naar onze regio. Er is een grote uitbraak vlak over de grens en ik zie
geen positief nieuws mbt forse dalingen
Woon in Zuid-Limburg en verwacht dat de situatie niet drastisch verbetert.
Zelf zie ik de cijfers nog niet snel dalen op deze manier
Zoals bekend is het coronavirus nog lang niet weg. Het aantal besmettingen
schommelt nogal per dagen. Instabiele situatie! Kan zomaar weer enorm
oplaaien, met name ook in de grensgebieden. Er is te lang gewacht met strenge
maatregelen! Had kort en krachtig gemoeten. Mondkapjesplicht had veel
eerder gemoeten dan ingaande 1 december a.s.
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Zodra de regels soepeler worden, laten wij gezamenlijk wederom zien dat we
geen eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ondernemers en burgers die
zich niet aan de regels houden. Een burgemeester die de maatregelen in twijfel
trekt. Allemaal niet goed voor onze maatschappij.
Zolang er geen verplichtingen voor gevaar op worden gelegd is het maar aan
rommelen en hopelijk stop het ergens
Duidelijke maatregelen opstellen en niet gaarne meedoen
Zolang er mensen zijn die lekker op vakantie gaan naar Oostenrijk om te
genieten van de sneeuw en overvolle pistes, omdat zij dat elk jaar doen,
geraken we nooit van dit virus af!!
Afsteken van vuurwerk
Als het aan de staat ligt, blijven wij in angst en vreze voor een virus .. wij vrezen
voor onze vrijheid (van meningsuiting, van ontmoeting, van aanraking, van vijre
ademhaling, van kwaliteit van leven.
Als ik naar het continu geklaag kijk, en zogenaamde BN' ers die ontheffingen
aan willen vragen voor HUN feestjes ... Na zoveel maanden,
onbegrijpelijk.Iedere Nederlander weet het blijkbaar beter, en heeft het
eeuwige leven.
Corona is nog steeds actief, Zwitserland, Griekenland, België, Duitsland, enz
Daardoor krijgen die machthebbers steeds meer macht over personen
De aantal besmettingen gaan wel naar beneden maar het aantal patiënten in
het ziekenhuis niet. Kijk ook naar de verpleeghuizen waar het virus langer stand
houd.
De besmettingscijfers dalen niet snel genoeg. Ik vrees dat het % mensen dat
over langere tijd voldoende zelfdiscipline kan opbrengen nog verder afneemt ...
De huidige maatregelen werken niet omdat wij nederlanders er ons niet aan
willen houden. Met black friday en sinterklaasfeest voor de boeg zal blijken dat
we er ons niet aan willen houden, dus het aantal besmettingen zal weer
oplopen.
De regening heeft een verborgen agenda en wil graag angst inboezemen.
Dit is meer wat ik hoop, dan is iedereen mogelijk wat voorzichtiger en is de
kans op een derde golf kleiner.
Echter denk ik wel dat dat niet nodig is, maar dat de regering de maatregelen
van kracht houdt om nog een lockdown te voorkomen.
Er ontstaat een duidelijke 2 splitsing. Een groep die zich aan de maatregelen
houdt en een groep die er steeds neer tegenin gaat . Waardoor k denk dat het
nu weer opnieuw zal gaan pieken
Er wordt zich echt niet aan de regels gehouden. En niet gedacht aan.risico,s.Ze
doen toch wat ze willen. Bij.letsel,!!!!! Wachttijd is 24.uur.
Gevolg van Sinterklaasfeest en Kerstdagen.
Gezien de ontwikkelingen dit jaar zullen de maatregelen van kracht blijven en
niet versoepeld worden.
Gezien het feit dat vakanties ondanks dringende adviezen gewoon mogen en
ook de quarantaines weer onder dringende adviezen vallen, is iedereen vrij het
virus van hot naar aar te slepen: de verpleeghuizen in, bijvoorbeeld. Natuurlijk
laten we de bibliotheken wel dicht, anders is het net of alles weer mag
Het aantal besmettingen blijft gelijk ondanks de genomen maatregelen, ik
verwacht een verdere toename omdat de beperkingen voor groepen mensen
te lang duurt.
Het aantal besmettingen loopt weer op.
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Het gaat al lang niet meer om het virus.. voorbereiding op de nieuwe wereld
orde, kijken hoe volgzaam de mensen zijn
Het gaat nu weer de goede kant op en ik denk dat in januari weer zeer strenge
maatregelen worden genomen , aan deze regering hebben we helemaal niks .
Het rivm zegt veel maar andere geleerden zeggen vaak het tegendeel . Ze
hadden in het begin de lockdown moeten nemen en Nederland op slot moeten
zetten. En al die Belgen en Duitsers wat hier gewoon komen winkelen de
toegang moeten weigeren . Daardoor is het veel erger geworden . Zei mochten
gewiin naar Nederland gaan ondanks hun lockdown .
Het seizoen voor dit soort virussen is pas net begonnen. Gezien de totaal
ontspoorde manier waarop de overheid hier mee omgaat verwacht ik tot aan
de zomer niet veel goeds.
Het virus verdwijnt niet zomaar. Ik vermoed dat de jeugd en jong volwassen
zich niet aan het verbod houden en gaan feesten en vuurwerk gaan afsteken.
De handhavers zullen dat niet kunnen voorkomen.
Hier in Nederland is de voer taal Nederlands hanteer die dan ook, het is
Nederland voor plat. De smeerlappen
Ik denk dat de cijfers niet dusdanig zullen zakken dat het veiligheidsniveau
omlaag zal worden aangepast.
Ik denk dat het verstandig is om in de winter strenge maatregelen te blijven
houden. Een virus waart meer rond in wintermaanden volgens mij net als de
griep.
Ik denk dat het zeer ernstig blijft of zelfs dat het lockdown wordt.
Ik hoop dat het risiconiveau hoog is, anders krijgen we weer een piek
Ik twijfelde een beetje tussen ernstig en zeer ernstig, want zoals met iedere
jaarwisseling zijn er een hele hoop mensen die naar de eerste hulp moeten
door wat dan ook. Ook al zal ik me aan de maatregelen houden, denk ik dat er
ook genoeg zijn die toch vuurwerk willen afsteken of naar buiten willen gaan.
Al is Limburg geen Den Haag, waar ze vorig jaar moeilijk deden over het
jaarwisselings-vuur die ze niet mochten afsteken, denk ik dat er misschien een
paar saboteurs rond zullen lopen. Aan de andere kant, kan het ook gewoon
rustig gaan. Ik heb geen idee hoe het eruit zal zien.
Ik verwacht dat rond en met kerstmis meer besmetting zullen plaatsvinden.
Ik zeg zeer ernstig nu, we hebben nog 6 weken te gaan, als deze regering blijft
handelen zoals ze tot nu toe hebben gedaan, constant achter de feiten
aanlopen en gemiddeld maatregelen nemen zo'n twee a drie te laat dan zitten
we midden in een lock-down!
In feite is er geen enkel risico, maar de overheid zal er een creëren om de angst
in stand te houden.
Jammer dat er te veel mensen zijn die het nog steeds niet serieus nemen wat
er aan de hand is. Gezien onze 'democratische" samenleving kan iedereen doen
wat hij zelf wil maar veel mensen overzien de situatie niet die er voor de
medemens kan ontstaan!
Kerst gaat hieraan vooraf, wat waarschijnlijk voor meer besmettingen gaat
leiden.
Kerst zal veel nwe coronagevallen opleveren
Kerstmis is dan geweest en de besmettingen nemen explosief toe.
Luisterend naar de deskundigen - leiden de halve maatregelen die het kabinet
neemt en naar verwachting blijft nemen - tot het risico niveau zeer ernstig
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Maar we houden ons toch niet aan de routekaart, dus wat boeit het eigenlijk
nog. Voor mensen die het serieus nemen geldt eenzame thuis opsluiting. De
rest doet gewoon waar die zin in heeft.
Maatregelen werken niet omdat een deel van het volk niet luistert. Er wordt
ook veel te slap opgetreden. Mensen zijn helaas erg egoïstisch en kennen
alleen rechten en geen plichten.
Mensen verliezen eigen norm beset door alcohol en stoer doen enz
Met de Sinterklaas- en Kerstinkopen op de agenda zal men ongetwijfeld en
massa de binnensteden voor inkopen opzoeken met het risico op besmettingen
die we dan rond O&N zien opduiken.
NA de jaarwisseling zal de situatie weleens een lockdown kunnen worden,
immers zal ruim een kwart van de burgers corona tijdens de kerst en
jaarwisseling Corona aan de laars hebben gelapt en zullen de besmettingen niet
van de lucht zijn.
Na deze nieuwjaars wisseling zal het weer zeer ernstig worden. Mensen
denken dat ze alles aankunnen maar vergeten de zorgelijke kant voor hun
eigen feestgedrag.
Na kerst kans op nieuwe coronapiek zeer waarschijnlijk
Nou ik denk dat we de jeugd vanaf alcohol leeftijd kwijt zijn ook met vuurwerk
laten nu al zorgelijke zoal Arnhem
Omdat de zorg jarenlang uitgekleed is en in situaties als deze gebleken is dat er
te weinig IC bedden zijn (wegbezuinigd) zal met ten alle tijden proberen om de
zorg te ontlasten ook uit morele overwegingen. Ze kunnen en willen het risico
niet lopen dat de zorg het niet meer aankan. Best triest eigenlijk dat zo'n
welvarend land als NL bij een virusziekte die qua sterftecijfers niet echt heel
bedreigend is al helemaal plat licht.
Omdat we onder de duum gehouden worden. De aantallen voor de diverse
niveaus liggen te dicht bij elkaar en zijn niet realistisch, met 7 positieve
personen op 21.000 inwoners: zeer ernstig ......doe normaal. Kijk eens naar
andere ziekten . Ik denk dat we veel meer kankerpatiënten, mensen met
suikerziekte, Alzheimer, etc hebben.
Ondanks alle waarschuwingen zijn er toch nog mensen die de ernst van de
situatie niet in (willen) zien.
Ondanks recente terugloop in cijfers zijn er mogelijk voorgaand veel
bijeenkomsten bijv Sinterklaas en kerst waardoor de cijfers weer omhoog gaan
tijdens deze periode
Overheid maakt inmers gebruik van Corona om te bepalen wat de burger wel
of niet mag. En nu is het makkelijk voor de overheid om alle beperkingen weg
te zetten onde de noemer Corona.
Stoppen met alle flauwekul. DAT VIRUS MOET ECHT WEG, BASTA.
Veel drank
Vele zijn gestresst en laten zich nierts meer zeggen door de overheid
oplichting corona test 150 euro per persoon en de stokjes worden in een
buus gedaan heb er wat van gezegd kreeg als antwoord acht heeft de een het
dan heeft de ander het ook dus is lekkere geldkwesty he
Versoepeling of niet, de meeste mensen zullen willen vieren. En dat doe je niet
alleen.
Versoepeling verwacht ik nog niet, al is het alleen maar om het jaar 2021
gezonder te kunnen starten
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Voorlopig blijft het dreigingsgevaar gelijk. Ik zie geen ruimte om meer vrijheden
zoals feestjes e.d. toe te staan. Gezelligheid gaat vaak gepaard met een
drankje. En als snel vervagen grenzen in afstand houden, enz.
We willen toch geen derde golf?
We zijn de pineut, terecht of onterecht
Zal wel zeer ernstig zijn, de overheid wil gewoon alleen maar dat we werken,
bek dicht houden, veel afdragen waar we niks meer voor terug krijgen en ze
hebben het liefst dat we de hele dag angstig in een hoekje liggen te bibberen.
en als we klaar zijn met werken hebben ze het liefst dat iedereen meteen dood
gaat.
Alles behalve een lockdown, en het afdwingen hiervan, is onverantwoord.
Beter en tijdje extra voorzichtig vergroot de kans op straks weer een "normaal"
leven. Ook voor de kwetsbare groepen.
Dankzij "black friday" verwacht ik een flinke toename van het aantal
besmettingen.
Dat zullen ze bewust doen. Om ons alles te ontzeggen.
De mensen houden zich niet aan de verboden,dus het wordt steeds erger
De paniek moet worden verlengd, elke "ontkenner" , waaronder veel medici en
academici : mond snoeren
De regering bedenkt wel iets om de mensen kort te houden
Dit verwacht ik niet, dit hoop ik.
Had verwacht dat na de vuurwerkramp in Enschede het geluid- en
milieuvervuiling raboe zou worden.
Handhaven met steeds wisselende maatregelen wordt ondoenlijk.
Burgers en overheid raken het overzicht kwint tussen: dringend advies /
noodmaatregel / verbod.
Het zal ons niet veel uitmaken wat er van kracht is wij gaan er ons er niet
anders door gedragen. Gebruik je gezonde verstand en je komt een heel eind.
Iedereen zou gwn moeten vieren zoals normaal om het knalend af te sluiten
met vuurwerk
Ik denk dat na Sinterklaas mensen weer te veel haast krijgen om met meer
samen te zijn, net als in de afgelopen lente/zomer
Ik heb nog geen logische verklaring gevonden voor welke maatregel dan ook.
Dus zie ik ze tot alles in staat
Ik hoop een tweedaagse lockdown . Waarom zo veel risico voor een simpel
feest? Corona legt onze luxe bloot, en luxe is geen levensbehoefte.
Omdat de maatregelen nu niet goed na geleefd De overheid moet veel meer
op treden
Omdat oud op nieuw graag in grote groepen gevierd wordt.( onze
maatschappij wordt steeds amerikaanser) En om dit zo veel mogelijk te
voorkomen (want weer een corona-golf) verwacht ik een lockdown. Vind ik
persoonlijk minder erg dan een lockdown met kerst.
Omdat t minesterie zijn klimaat doel wil halen en er groot geld vd overheid in
vaccinatie zit
Ondat Den Haag dat leuk vind zal het wel weer zeer ernstig tot lockdown zijn.
Kunnen ze doorgaan met dictator spelen
Steeds meer besmettingen. Ook in buurlanden.
We moeten eerst zorgen dat Corona totaal
overwonnen wordt en daarna kunnen we weer verder met vanouds!!
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Weet niet zeker , maar ga er wel van uit doordat er nonchalante mensen buiten
lopen die zich niet aan de ( corona - ) regels houden .
Wordt waarschijnlijk alleen al uit veiligheidsoverwegingen ingesteld door de
overheid
Allemaal bangmakerij,voor n griep zoals elk jaar.DIT GAAT NIET OM N VIRUS.
Daar niemand tegen de ziekte op kan, ook het rivm niet, zij geven zelf
verkeerde raad. We hebben een natuurlijke lichaamsbescherming en zij willen
hebben dat we het afschrobben en een droge huid krijgen, aanvals plaats voor
ziektes welke dan ook.
De mensen die hun raad hebben gevolgd, zijn waarschijnlijk in een ziekenhuis
bed. Zijn uit eenzaamheid gestorven kinderen en ouderen zijn ziek door het
niet knuffelen , zijn bang naar buiten te gaan wegens ocd en ga zo maar door.
Houd die regels maar
De cijfers dalen zo hard dat rond de jaarwisseling alles in orde is als je maar wat
afstand houdt, verder worden de jaarlijkse griepcijfers ineens als corona
bestempeld, vreemd om snel wat verboden erdoorheen te jagen.
De waarheid mag weer regeren en de mensen die verantwoordelijk zijn voor
alle gevolgen voor de mensheid mogen zich dan verantwoorden voor de
hoogste raad die er is op aarde.
Er is geen Corona virus geïsoleerd tot op de dag van vandaag, stop deze Fake
News Propaganda, Neurenberg 2.0 komt eraan ;)
Er is nooit enig risico geweest dat uitging boven een griep die helaas
gemanipuleerd is en dus te beschouwen is als een bio-wapen dat gericht is
tegen de mensheid. Men gaat zelfs zover om complete rampscenario's te
ontwikkelen die dan ook (nota bene) worden uitgevoerd in het komende jaar.
Zover gingen zelfs de Nazi's niet!
Hoe zou iemand dat nu in kunnen schatten!!!!!!!
Ik denk lockdown.Angst zaaierij.Ophouden daarmee.Niet testen,geen paniek.
IK hoop dat u zich dmv onafhankelijke media op de hoogte stelt van de feiten
mbt Covid-19, de IFR is niet hoger dan de gewone seizoensgriep, de
maatregelen berokkenen oneindig veel meer schade dan Covid-19 ooit zou
aanrichten. Hef aub alle maatregelen op en ga werkelijk terug naar normaal!
Zonder pcr test zou er niks aan de hand zijn, er is al maanden geen oversterfte,
bij een daadwerkelijke pandemie zijn honderden extra doden per dag te
verwachten, nu zijn dat er 0...Wordt wakker en stop deze krankzinnigheid!!
Ik persoonlijk heb mijn geloof op jezus gesteld en vertrouw op zijn bescherming
het woord zegt dat geen enge ziekte de gelovige zal rake ik hou me wel aan de
regels die er zijn
Is niet genoeg aan de hand geweest om überhaupt alles en iedereen aan
banden te leggeb
Is ook nergens voor nodig, al deze onzin
ONZIN
Persoonlijk zou ik zeggen lockdown maar daar zal de regering helaas niet voor
kiezen verwacht ik.
Zolang vaccinatie mogelijkheden slechts enkele doelgroepen kan bereiken blijft
het risico op nieuwe besmettingsgolven en blijft de situatie m.i. ernstig
't Interessert me niet welk label ze eraan hechten!
Alle regels zijn niet nodig een en al bedrog corona
Als de deskundigen het niet weten hoe moet ik het dan weten
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Als er verantwoordelijke minister(s) zijn, die zich niet aan de door hunzelf
ondertekende regels houden, dan is het hek van de dam en ben je afhankelijk
van de het volk. Als je het volk serieus neemt en vertrouwt is er weinig aan de
hand ( buiten enkele excessen) maar als je het, als beleidsmakers, te bont
maakt en het wederzijds vertrouwen is (ver) weg en er worden daarom veel
beperkingen opgelegd, heb je kans dat het zaakje ontploft in letterlijke en
figuurlijke zin.
Ik ben benieuwd en nieuwsgierig.
Als het aan mij ligt niets gewoon ieders eigen keuze. Rijk moet zorgen dat de
zorg aanbod goed op pijl is. Mensen goed voorgelicht over gezonde voeding en
nachtrust. En zorgen dat families, vrienden vrij kunnen gaan en staan waar ze
willen. En zeker voor de horeca. Laat de mensen weer vrolijk kunnen zijn goed
voor het immunsysteem
Als iedereen zich aan de regels houdt dan hoop ik op waakzaam.
Beleid is onvoorspelbaar
Ben geen Jomanda!!
Dat blijft koffiedikkijkerij, het is van veel factoren afhankelijk di ik niet in de
hand heb
Dat is nu niet in te schatten. Hoop dat mensen hun verstand gebruiken. Thuis
blijven, afstand houden. Dan kan het vlug jaar misschien weer normaal worden.
Dat ligt aan die idioten die menen het niet nodig te hebben
Dat zal met name afhangen van de maatregelen die vanaf nu tot kort voor de
kerst gaan gelden en hoe mensen zich daaraan houden. Net zoals bij het
handhaven van milieuregels is nu handhaving wederom het zwakke punt bij
alle regels die overheden instellen.
De risiconiveaus zijn niet van belang voor de wijze waarop ik mijn dag indeel.
De situatie kan snel veranderen.
Dit is totaal afhankelijk van de politieke psychopaten die in het kabinet zitten
Doet er niet toe was ik verwacht
Eerlijk gezegd interesseert het me niet zo. Ik blijf toch gewoon thuis.
Er is geen peil op te trekken en die routekaart is onzinnig samengesteld, de
maatregelen zijn nooit getoetst op effectiviteit. Dus denk dat niemand weet
waar ze nu weer mee gaan komen.
Er is maar één goede aanpak en dat is de weg die Zweden volgt!
Geen peil te trekken op dit beleid
Gezien de ontwikkelingen gaan deze op en af... Wanneer er weer meer wordt
toegelaten zie je dat het risico weer iets toeneemt...
Gezien het feit dat de algehele trend is om vuurwerk te verbieden, zal men een
risiconiveau aanhouden dat een en ander rechtvaardigde!
Het kan alla kanten opgaan
Het maakt voor mij ook niet zoveel uit
Het niveau is nu ernstig. Als men zich aan de maatregelen houdt, kan dat
veranderen naar zorgelijk of waakzaam. Helaas is in ons land het risiconiveau
grotendeels zeer ernstig. Dat zou ertoe kunnen leiden dat het hier ook kan
stijgen.
Het risico niveau is niks meer dan een door de politiek ingeroepen term om dit
beleid te kunnen verkopen aan het volk. Het aantal corona doden staat totaal
niet in verhouding tot te gevolgen van deze maatregels voor onze economie.
Hier is nu al vuurwerk in het weekend dus geen idee wat het nieuwjaarsnacht
moet worden
Hier kun je moeilijk op vooruit lopen
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Hoe graag ik ook oud en nieuw wil vieren met vrienden, ik ben bang dat we een
grote 3de coronagolf induiken als we allemaal los gaan.
Ik doe niet mee aan die onzin
Ik heb geen enkel vertrouwen in het juiste nieuws omtrent corona.als De Jonge
en Rutte hun zin krijgen, die ze toch wel doordrijven worden wij nog meer van
mekaar geisoleerd.De melding zal waarschijnlijk naar buiten worden gebracht
als ernstig/zeer ernstig.Ik wil dit echt kwijt"ik ken niemand persoonlijk die
corona had/er heel ziek van was/is"
Ik heb geen idee en houd me er verder ook niet zo mee bezig.
Ik hoef het niet te weten, want ik leef in het oude normaal en heb me
afgesloten van kranten en tv-zenders. Uitsluitend enkele niet-mainstream
media sites op internet en een 2-tal kranten hebben mijn belangstelling. Ik heb
die keuze moeten maken omdat ik letterlijk ziek ben geworden van de
bedrieglijke berichten van de overheid en de mainstream media. Dit heeft er
toe geleid dat ik vanaf maart 2020 een vijftal onderzoeken in het ziekenhuis
heb moeten ondergaan.
Ik hoop dat deze onzin stopt, slaat nergens op en is nergens wetenschappelijk
op gebaseeerd.
17 miljoen mensen huisarrest geven. Omdat onze overheid niet in staat is
voldoende ziekenhuis capaciteit te creëren.
Ik hoop dat het heel erg meevalt voor iedereen
Ik hoop gedeeltelijk lockdown. Aangezien anders flink gevierd wordt
Ik hou mij aan mijn eigen verantwoordelijkheid, afstand mondkapje handen
wassen
Ik mis een blokje met: Geen risiconiveau. Graag volledige keuze hierin.
Ik schat alleen mijn eigen cirkel van invloed in. Ik respecteer de ander. Meer is
er iet voor mij.
Ik verwacht ernstig riscico nivo , maar hangt mede af van hoe we ons tussen nu
een half December gedragen en hoe als gevolg daarvan zich eea ontwikkelt ,
kan positivier of negatiever uitvallen
Ik vind het allemaal zeer dubieus. De cijfers kloppen niet en er wordt vooral
angst aangepraten. En ze lullen maar wat. Eerst hebben ze het over
groepsimmuniteit en hoeveel doden per dag. Omdat er ju amper nog mensen
overlijden aan covid 19 alleen, dus zonder andere ernstige aandoeningen...en
nu hebben ze het alleen maar over besmettingen. De griep is al maanden
spoorloos...ook al zoiets vreemds. De besmettingen die geconstateerd worden
door een pcr test die ook dubieus is. Kortom het stinkt gigantisch dat corona
verhaal. En ze nemen te pas en te onpas maatregelen dus ik heb echt geen idee
hoe het er met de kerst voor staat. Niet al te goed lijkt mij
Ik volg die onzin niet
Ik vrees dat er lichtzinnig besloten wordt om de mensen die willen vieren, niet
boos te maken. Zo wordt het virus lekker in stand gehouden.
Ik wacht gewoon geduldig af wat het risiconiveu zal zijn.
Ik weet het niet. De waan van de dag regeert. in 2017-2018 lagen de
ziekenhuizen vol met grieppatiënten, zorg en operaties werden uitgesteld, er
vielen 9600 doden. Griep en corona zijn van een zelfde besmettingsgraad, er
vallen een gelijkwaardig aantal slachtoffers, ziekteverloop is nagenoeg gelijk.
Alleen waren er in 2017-2018 geen waanzinnige regels, geen teststraten, geen
mediahype, geen talkshows die avond aan avond met griepdeskundigen aan
tafel zaten. Er werd geen beleid gevoerd op het aantal nietszeggende
besmettingen, er werd geen economie vakkundig gesloopt. Schei toch uit.
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In deze basis staat weet je maar nooit met de politie staat
In een dictatuur kun je van alles verwachten.
In Nederland weet je het niet. Er zou zomaar een versoepeling kunnen zijn.
Bovendien is nu de route al niet volgens de planning. Nederland kan niet
consequent zijn. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van betrouwbare cijfers
door het weglaten van de testresultaten anders dan de GGD. Gezond verstand
is nodig in deze situatie en deze is meer bij het redteam te vinden.
Interesseert me niet wat voor veiligheidsniveau er is. Virus bestrijden is één
ding. Belangrijke traditionele momenten vieren met je naasten is het het
andere. Psychisch en sociaal welzijn zijn minstens net zo belangrijk!
Is een verwachting relevant? je weet toch niet hoe corona zich gaat
ontwikkelen
Is maar een Klein griepje
Kan niet een maand voor uit kijken. Zal afhankelijk zijn van het gedrag, naleven
van de regels, van ALLE burgers.
Kunnen wij als burger niet bepalen dat word allemaal voor onze geregeld
(zogenaamd)
Maatregelen zijn schadelijker dan het kwaal
Meer dan een maand vooruitkijken is nu niet reëel
Met deze regering, die graag hun eigen verzinsels en vooral cijfertjes geloven,
weet je het mar nooit.
Minimaal waakzaam
Of er en welk risico niveau tzt relevant is hangt volledig af van de bedoelingen
van de bestuurders. Daar is tot nu toe geen pijl op te trekken, dus daar kan ik
ook geen voorspellingen over doen.
Omdat het mij niet interesseert!
Ons word maar alles verboden.
Onzinnige vraag; ik kan niet in de toekomst kijken en ben geen deskundige op
gebied van pandemie
Op dit moment weet niemand hoe het er tegen die tijd uitziet!
Regering zal nooit toegeven dat de maatregelen buiten proportioneel zijn. Ze
zullen vasthouden dat het allemaal heel erg is terwijl er niet meer mensen
sterven als andere jaren aan de griep
Stomme vraag. Kunt U het virus vragen op te sodemieteren?!?! En dat het de
virusontkenners mee neemt!!
Toekomst is altijd koffiedik kijken.
Verwachten is niet feitelijk.
Voor welke regio?
Vraag me af waarom deze enquete. Moeten weer 17 miljoen burgers beslissen
of de maatregelen van de overheid wel passen ?? In tijden van dergelijke crises
moet de overheid (inclusief de lokale overheid) beslissingen nemen die wel
eens wat minder populair kunnen zijn. Enqueteren is goed maar heeft een
grens in deze crisis. Ik vind dat de veiligheidsregio onafhankelijk van het
risiconiveau gewoon een vuurwerkverbod moet instellen zolang corona nog
onder ons is en nog geen vaccin beschikbaar is
Wat ik verwacht is natuurlijk volkomen irrelevant, ik verwacht dus nix
We horen het wel.
We zullen ons moeten aanpassen aan de situatie en aan de geldende
regels/beperkingen die de overheid ons oplegt/adviseert.
Weet zo niet wat welk niveau is, moet ik alles weer nalezen.
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Welk risico? De mensen worden gedragsverandering aangepraat. Dat moet
stoppen. Medici zeggen dat er weinig tot geen risico is en het kabinet slaat dit
in de wind. Van mij mogen ze direct oprotten. Zo ga niet met mensen om,
stelletje hufters zijn het! (2x)
Zal tussen zorgelijk en ernstig zijn
Ze doen toch waar ze zin in hebben
Zou het logisch vinden dat de maatregelingen wetenschappelijk onderbouwd
worden ipv zomaar iets te doen
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.
.mag wel altijd verboden zijn. Gevaarlijk en vervuilend
1. Geen gewonden door ongelukken bij aansteken vuurwerk en neervallend
vuurwerk.
2. Elk jaar erg veel overlast voor huisdieren door knallend vuurwerk
1. Voor de angst bij dieren.Veel honden lopen weg. Er werden afgelopen jaar zelfs
dode paarden en veulens in de wei gevonden...
2. De grote herrie...... Vreselijk!!!!!
1.ongelukken, 2.luchtvervuiling, 3.dierenleed, 4.vervuiling straten, 5.weken te vroeg
beginnen, 6.straatterreur van pubers en kwajongens, zoals (ouderen bang maken,
vernielen van openbaar en privebezit, enz.enz.
Aan een vuurwerkverbod zullen toch bepaalde figuren zich niet aan houden. Men
zal met zwaar vuurwerk de samenleving ns n "lesje"leren.........Justitie moet ook van
te voren aangeven, dat er gevangenisstraf op staat en de schade die men
aanbrengt, laten vergoeden, en GEEN TAAKSTRAFFEN uitdelen......
Abgstigr honden. Mensen knallen het hele jaar door.
Afschuwelijke geluids- en rook overlast,
in tijden van opwarming van de aarde onacceptabel
Afschuwelijke rotzooi voor mens en dier Centraal regelen op de griend en overal
elders verbieden
Afsteken van vuurwerk zoals voorheen zou wat mij betreft voorgoed verboden
moeten worden. Alleen centraal door gemeente geregeld vuurwerk zou mogelijk
moeten blijven.
Al het knal vuurwerk zoals strijkers,
duizendklappers, zwaar (illegaal) vuurwerk ed dienen sowieso verboden zijn.
SierVuurwerk daarentegen is mooi en mag voor mij best afgestoken worden, maar
dan wel door professionele mensen.
Dus mensen die weten wat ze doen.
Een algeheel vuurwerk verbod is misschien gezien de huidige situatie wel oké om de
zorg-, en hulpdiensten (zoals politie brandweer, ambulance en 1ste hulp
medewerkers) te ontlasten. Of het helpt, is niet zeker daar er altijd mensen zijn die
denken dat het niet voor hen geldt, en toch vuurwerk afsteken. Daarbij hier in de
grensstreek haalt men het gewoon uit België of Duitsland, waar geen verbod is op
verkoop en gebruik, met alle gevolgen van dien. Handhaven blijft sowieso moeilijk.
De meeste ongelukken gebeuren helaas door onwetendheid, alcoholgebruik en
door afsteken van illegaal zwaar en vuurwerk, en dat zonder rekening te houden
met de omgeving!
En dus zal het ook met vuurwerkverbod toch tot incidenten komen.
Al jaaaaaaaren!
Al jaren sta ik daar positief tegenover: teveel onnodig letsel dat we er nu zeker niet
bij kunnen hebben.
Algeheel verbod hard nodig. Ziekenhuizen liggen meer dan vol genoeg. Afstekers
......................niet ????????????????????
Algeheel vuurwerkverbod dient m.i. vanaf nu definitief ingevoerd worden.
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Algeheel vuurwerkverbod is prima. Tis van de zotte dat we in Nederland blijkbaar
niet één jaarwisseling zonder vuurwerk kunnen. Het verbod komt er niet voor niks.
Minder gewonden en minder ziekenhuisopnames. De meeste (huis)dieren en vogels
in de natuur zullen blij zijn met een verbod.
Alhoewel ik de jeugd wel begrijp die wel vuurwerk willen afsteken, ik vond dat
vroeger ook prachtig!
Alhoewel vuurwerk toch bij de jaarwisseling hoort.
Alleen al blij voor mijn dieren maar de laatste jaren kun je het echt geen vuurwerk
meer noemen
Alleen al die ongelukken ieder jaar.daarnaast ook nog de vervuiling ende troep die
achtergelaten wordt
Alleen als het voor dit jaar gaat
Alleen dit jaar
Alleen voor de komende jaarwisseling. een algeheel verbod voor volgende jaren is
een slecht idee... Maar met de omstandigheden dit jaar moet het.
Als er een algeheel vuurwerkverbod van kracht is zullen de meeste mensen zich
hieraan houden. Zo blijft het risico op ongelukken (hopelijk) beperkt zodat zorghulpverleners, politie, brandweer niet nog extra belast worden.
Als gepensioneerd opticien zag ik teveel (oog) ellende in mijn toenmalig beroep; ik
kreeg een hekel aan vuurwerk in handen van niet "professionals"!
Als het nu op het ogenblik ook nog eens nageleefd werd, vandaag de 27ste nov. we
horen de gehele dag door vuurwerk afsteken.
handhavers, nog nooit gezien????
punt om eens over na te denken
Als je een hond hebt die angst heeft voor vuurwerk is het rondom oud en nieuw
verschrikkelijk. Niet uit huis durven, bang op straat. Je bent steeds alles in de gaten
aan het houden om ervoor te zorgen dat je hond niet door jeugd met vuurwerk
wordt overvallen op straat. Een dier met zo’n angst te zien is verschrikkelijk en
onnodig
Als mensen alleen om middernacht met de jaarwisseling alleen die paar uur
Vuurwerk af zouden steken zou ik er minder/geen moeite mee hebben. Het
probleem is dat dit al weken, maanden voor de jaarwisseling op onverwachte
momenten gebeurd, soms zeer zware knallen.
Als we het hebben over traditie, dan is dat op 31 december van 24.00 uur tot 1
januari 02.00 voor het afsteken van vuurwerk. En niet op 31 december van 18.00
uur tot 1 januari 02.00. De verkoop van vuurwerk beperken tot 1 dag. Als het zo zou
gaan dan zullen de mensen er niet zoveel problemen mee hebben. Het woord
traditie kennen velen niet meer. Tegenwoordig moet al zo nodig maanden van
tevoren vuurwerk worden afgestoken. Ook bij ieder feestje of voetbalwedstrijd
vinden ze dat blijkbaar nodig.
Altijd al gedacht dat dit ver overtrokken feestgebeuren de kop ingedrukt moest
worden; helaas golden hier ook weer de gebruikelijke commerciële motieven.
Altijd al tegen vuurwerk geweest! Wel prefereren wij één gemeentelijk vuurwerk
tijdens de jaarwisseling.
Altijd al tegenstander geweest van vuurwerk ivm milieu en gevaar!
Altijd al VOOR een algeheel vuurwerkverbod geweest; heb er te veel ellende van
gezien.
Altijd al voor een generiek vuurwerkverbod geweest
Altijd particulier vuurwerk verbieden, ivm alle (huis)dieren en ongelukken EN
carbied schieten al helemaal verbieden. Arme arme (huis)dieren.
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Altijd verbod is nog beter
Ik vraag me af hoeveel geld
erin gestoken wordt
Andere kunnen de rotsooi opruimen
Anders wat het nu al versoepeld
Bedenk hoeveel geld er de lucht in wordt geknald. Geld wat hard nodig kan zijn voor
heel veel mensen die bv door corona in de problemen zijn geraakt. Laat dat geld
storten in een landelijk fonds of fonds per gemeente.
Ben al heel wat jaren voor een algeheel vuurwerkverbod. De politiek moet meer
ballen tonen. Siervuurwerk per gemeente op een centrale plaats in de gemeente
zou wel kunnen.
Ben alleen bang dat er veel illegaal vuurwerk zal opduiken
Ben altijd al tegen geweest
Ben anti vuurwerk
Ben blij als het vuurwerkvrij is. Rust voor mens en dier.
Ben blij dat het al is het maar voor een jaar is afgelast.
Het is levensgveaarlijk en ouderen en dieren zijn er afgrijselijk de dupe van dat de
eugd al ruim 2 maanden voor Oud en Nieuw vuurwerk afsteekt.
Ik ben wel voor vuurwerk maar dan op centrale plekken in de stad onde rhet
toeziend oog van de brandweer.
Ben een liefhebber van siervuurwerk en als kind konden de rotjes het niet hard
genoeg klappen maar dit jaar dienen we de zorg in de ziekenhuizen niet nog
zwaarder te belasten.
Ben er al jaren voor je bent een rund als je met vuurwerk stunt
Ben ernstige longpatiënt. Bij geen vuurwerk kan ik met oud en nieuw mijn neus ook
eens buiten de deur steken ( mits de mensen niet massaal aan de vuurkorf gaan.....
Ben ferfend tegenstander van vuurwerk. Mensen en dieren hebben er last van. Vele
slachtoffers vallen er elk jaar. Verbied het in deze Corronatijd en maak zodoende
een begin voor een verbod in de toekomst.
Ben het er helemaal mee eens dat er vuurwerk verbod komt.Hier zijn ze nu al iedere
avond vuurwerk aan het afsteken.Je schrikt je rot.
Ben niet gecharmeerd van vuurwerk. Siervuurwerk wel mooi maar met geluid
absoluut niet !!!
Ben nooit voor vuurwerk geweest.
Ben volledig tegen vuurwerk dus een vuurwerkverbod is voor mij dus prima
Ben voor afschaffing vuurwerk. Voor nu en de toekomst.
Ben voor vuurwerk maar alleen als dit gecontroleerd wordt afgestoken onder
professioneel toezicht.
Ben voorstander dat de overheid (gemeente dit moet regelen, voorkomt minder
ongelukken en het is allemaal beter beheersbaar)
Ben wel in voor drone shows, ipv vuurwerk. Betere en duurzamere oplossing.
Ben zeker tegen het knalvuurwerk. Zou het een mooi idee vinden als vanuit de
gemeentens een vuurwerkshowtje werd georganiseerd
Ben zelf werkzaam geweest op SEH en weet welk een drama's het ieder jaar
veroorzaakt. Niet alleen dit jaar maar er definitief mee stoppen, verbieden voor
particulieren. Alleen mogelijk op georganiseerde proffesionele wijze.
Ben, los van de corona, tegen vuurwerk.
Beter is het om een vuurwerkevenement door de gemeente te organiseren.
Beter voor het milieu de gezondheid en het welzijn van alle DIEREN.
Beter voor het milieu, beter voor ambternaren, beter voor kinderen, beter voor
huisdieren. Kortom, beter.
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Beter voor mijn luchtwegen al die kruitdamp is niet gezond
BEZIT van vuurwerk moet worden verboden EN GEHANDHAAFD! Dan is een afsteek
verbod, verkoop verbod, vervoersverbod, opslagverbod etc. niet meer nodig en is
de handhaving gemakkelijker.
Hooguit één centraal vuurwerkfeest per gemeente of regio met in acht neming van
de Corona regels.
Bij vuurwerk afsteken ontstaan ongewenste contactmomenten veel verschillende
mensen op straat in een “ niet zeuren” omgeving/ moment
Buiten Corona was ik ook L voor een vuurwerkverbod
Carbid eveneens verbieden. Bij overtreding van vuurwerk- en carbid zware straffen
uitdelen met minimaal gevangenis straf
Carbid schieten is overlast. Dit is verboden op basis van de APV. Uw uitgangspunt
klopt dus niet.
Carbidschieten moet ook verboden worden. Hier zitten meer risico's aan dan nu
ingeschat wordt.
Amateuristisch gebruik is veel te gevaarlijk. En heeft beslist letsel tot gevolg.
Carbidschieten ook verbieden!!!!!!
Carbidschieten ook verbieden.
Conumentenvuurwerk dient sowieso afgeschaft te worden; om andere,
belangrijker, redenen dan corona.
Corona en overbelasting ziekenhuizen geeft dit jaar een extra urgentie, maar los
daarvan zou een vuurwerkvrije jaarwisseling een geweldige zegen zijn voor mens en
dier. Een goed begin, wat mij betreft!
Dan hoef ik niet bij de dieren in de wei te zijn en de vrouw bij de hond te zijn door
schrikken van de harde knallen
Dan moet er op 01 januari niet zoveel rotzooi opgeruimd worden
Dat lijkt me voor elk jaar een goed idee. Niet vanwege die overdreven maatregelen
Dat oorverdovend geknal is vreselijk voor mens en dier. Daarbij gevaarlijk en lokt
ongelukken en branden uit.
Wie ruimt het afval op en voorkomt milieu schade door de verbrandingsgassen.
Dat op basis van opgedane ervaringen
Dat vind ik al jaren..... Huisarts niet praktiserend.
Dat wil ik al jaren
De dieren zullen dankbaar zijn.
De druk op de zorg moet inderdaad niet verder omhoog. Een algeheel
vuurwerkverbod is daarom goed.
De druk op instanties zal erdoor zeer zeker minder worden maar ook de
persoonlijke overlast,die was de laatste jaren flink toegenomen
De geluidsoverlast is al erg, zeker voor de dieren, verder wordt er erg veel vervuiling
de lucht ingeschoten wat weer negatief is voor mensen die luchtweg problemen
hebben.
De gemen
De jaarlijkse overlast die vuurwerk meebrengt rond de jaarwisseling is de afgelopen
jaren schrikbarend toegenomen. Afgezien van de gezondheidsschade door
ongelukken en giftige gassen die vrijkomen raken dieren in paniek, ouderen zijn
bang en veel materiele schade. Tevens is de milieuschade groter dan wat we in een
jaar kunnen besparen.
De laatste jaren wordt er steeds vroeger, steeds meer en steeds zwaarder vuurwerk
afgeschoten in Weert (eigenlijk overal), dus wat mij betreft komt er ook in de
toekomst een algeheel vuurwerkverbod. Ook nu wordt er al weken regelmatig
vuurwerk afgeschoten.
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De lage voorhoofden brigade heeft er voor gezorgd dat ik na jaren van illegaal en
veel te vroeg afsteken van illegaal vuurwerk en molesteren van orde diensten zó fel
tegen deze geweldsejaculatie ben geworden. Blijkbaar kan een kleine groep
imbeciele kankermongolen niet zonder vernielingen, zonder chaos, zonder molest,
zonder diermishandeling, zonder op te ruimen, zonder drank en drugs een fijn
feestje waarderen. Net als bij een klein drammerig kind pak je dan het speeltje af.
De mensen die in de zorg werkzaam zijn moeten kost wat kost niet nog meer belast
worden dan ze al zijn.
De mensen moeten het geld dat ze voor die herrie besteden aan belangrijke zaken
uitgeven.
De ongelukken die elk jaar gebeuren; vooral met jonge mensen die gehandicapt
raken en vaak te jong zijn om dit risico te onderkennen.
De periode waarin vuurwerk (klappers, rotjes enz.) wordt afgestoken begint ruim
vóór en eindigt ruim ná Nieuwjaar. Naar mijn mening te veel, te vaak en een
hinderlijk. lawaai waar niks moois aan is. De rommel die achterblijft moet
vervolgens door de bewoners van de straat opgeruimd worden, want de
veroorzakers hebben dan allang de kuierlatten genomen. Wanneer er alleen
siervuurwerk afgestoken zou worden, op Oud en Nieuw, zou ik daar voor open
staan.
De regel moet duidelijk zijn.!!!
De veiligheid zou toch voorop staan. Als we de hele economie naar de bliksem
helpen vanwege het coronavirus dan moet zeker het vuurwerk verboden worden,
ander begrijp ik er niets meer van !
De verkoop van vuurwerk aan particulieren moest sowieso verboden worden.
De vraag is alleen hoe zit het met de handhaving!
De ziekenhuizen kunnen de gewonden die daarbij vallen niet aan.
DE ZIEKENHUIZEN MOETEN DE ONGELUKKEN OPVANGEN: OOGARTSEN,chirurgen
voor de verwondingen, om van de luchtvervuiling maar niet te praten
en natuurlijk de dieren die dit moeten meemaken. Die hebben geen keus om
binnen te blijven
De ziekenhuizen moeten echt ontlast worden en niet nog extra belast door
ondoordacht vuurwerk af steken
De zogenaamde traditie van vuurwerk afsteken bij de jaarwisseling is inmiddels
volledig uit de hand gelopen. De combinatie van het drinken van alcohol en het
afsteken van vuurwerk - twee hoofdelementen van deze "traditie" - is
levensgevaarlijk en soms dodelijk. Explosieven horen niet in handen van
particulieren.
De zorg is al genoeg belast in de ziekenhuizen
De zorg is al genoeg belast, zonder extra zorg van ongevallen met vuurwerk.
De zorg is reeds zwaar belast. Er gebeuren elk jaar veel ongelukken met vuurwerk.
Ik begrijp dat mensen graag de jaarwisseling willen vieren met vuurwerk maar als er
dan iets gebeurd waarbij letsel ontstaat dan zouden deze mensen ( zeker nu in
coronatijd ) voor een groter gedeelte zelf moeten bijdragen in de kosten van de zorg
tevens het zwaardere knalvuurwerk op de grond mverbieden en streng handhaven.
De zorg moet ontlast worden. In feite geldt dat elk jaar: vuurwerk ongelukken en
schade wegen nooit op tegen het plezier ervan. Eigenlijk zou deze
gezondheidskosten en andere schadekosten in de prijs van vuurwerk door berekend
moeten worden. Nu betalen we met ons allen voor deze schade.
De zorg ontzien
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De zorg staat al behoorlijk onder druk. Laten we ons gezond verstand gebruiken en
hen een beetje ontlasten door hen niet op te schepen met mensen met
verwondingen door vuurwerk.
De zorg vraagt dit niet voor niks. Maak het niet nog zwaarder voor deze kanjers .
Definitief verbieden alleen al vanwege de enorme schade die er steeds weer is
Denk aan de zieknehuizen
Die idioterie moet maar eens ophouden , is leuk voor imbecielen
Dieren zijn dan angstig en het is slecht voor het milieu
Dieren zullens ons dankbaar zijn en slecht voor het milieu
Dit afgelopen jaar ervaren in New Zealand waar deze regel al jaren geld. In het
begin leek het vreemd. Maar door het afsteken van 1 organisatie waar veel mensen
op af kwamen, was het evengoed genieten geblazen van het vuurwerk op afstand.
Dit gezien de extra druk die dit oplevert in de zorg. Voor mij ervaar ik dit besluit als
positief ivm met de jaarlijks toenemende overlast.
Dit hadden ze wat mij betreft al vele jaren eerder mogen doen.
Dit hadden ze wat mij betreft eerder mogen doen. Ook zonder corona eist de
jaarwisseling ieder jaar veel slachtoffers. In mijn eigen wijk steekt men het hele jaar
vuurwerk af (bijna dagelijks harde knallen) en dit geeft een onveilig gevoel.
Dit is de enig juiste beslissing.
Dit is een mening die ik al jaren verkondig. Mede door de vele problemen sedert
2000.
DIT IS MOEILIJK TE HANDHAVEN ZONIET ONMOGELIJK ,MET ALLE GEVOLGEN VAN
DEZE MAATREGEL
Dit is zo vervuild! Zonde van het geld
Dit mag van mij meteen volledig afgeschaft worden
Dit mag voor mij ieder jaar,gewoon op een centrale plaats een groot vuurwerk net
als met Koningsdag ,dan hoef ik niet met man en hond het huis te ontvluchten.
Dit vind ik omdat de zorg echt ontlast moet worden.
Dit wil ik al heel lang: o.a. I.v.m. Luchtvervuiling, dieren
Dit zou los van corona ook regulier het beste zijn; centraal georganiseerd per kern
of gemeente.
Doe het voor altijd weg. Beesten blij, Millieu blij. Ik blij
Doe maar definitief vuurwerkverbod voor alle steden en dorpskernen en organiseer
per stad of dorp maar een show voor de buitengebieden GEEN vuurwerkverbod ook
dit jaar niet.
Doe wat u niet wil geschied, ook een ander niet.
Door vuurwerkschade is onze overkapping in de afgelopen 3 jaar 1 x helemaal en 2x
gedeeltelijk vervangen!!
Een algeheel verbod voorkomt miljoenen euro's schade, voorkomt heel veel letsel
bij mensen en dieren. Het is volledig uit de hand gelopen, dat moet nu toch echt
stoppen
Een algeheel vuurwerkverbod is het makkelijkste te handhaven. 1 knal = 1 boete.
Een centraal georganiseerde vuurwerkshow vind ik wel een goed idee
Een groot vuurwerk aan de maasboulevard, georganiseerd door de gemeente, wat
dranktentjes etc
Een plek onder gericht toezicht zou ook een optie zijn.
Een vuurwerk verbod is vrij zinloos omdat dit niet te handhaven is wassen neus
Eindelijk ben er altijd al tegen geweest
Eindelijk een goede reden om deze verspilling van miljoenen te stoppen, hopelijk
voorgoed.
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Eindelijk een hele goede beslissing om dan het vuurwerk af te zijn. Op de eerste
plaats is het lawaai vreselijk voor alle dieren, niet alleen voor vogels, honden en
katten. We zullen heel blij zijn als we elk jaar een algehele vuurwerkverbod
hebben, laat het stadsbestuur voor een mooi vuurwerk zorgen op een plaats, maar
niet bij ons in de straat.
De troep blijft altijd liggen
Eindelijk een verbod, waar corona al niet goed voor is, luchtvervuiling, fijnstof, angst
en overlast hebben dit niet kunnen bereiken
Eindelijk een verbod. Het zou geweldig zijn...!! en veel blije honden en geen
luchtverontreiniging en afval op straat.
Eindelijk geen geknal meer.
Eindelijk geen vuurwerk meer, het is op die jaren uit de hand gelopen.
Eindelijk is rust.
Eindelijk krijgt men verstand! Hoop dat het voor altijd gaat gelden
Eindelijk rust, van mij mag er elk jaar een vuurwerk verbod zijn. Het lijkt de laatste
jaren net oorlog.
Eindelijk verlost van die overlast en die geldverspilling. En gelukkig ook geen
gewonden en doden meer. Zullen die mensen ook blij mee zijn. Niet te vergeten de
ziekenhuizen, die toch al overbelast zijn door corona. En ook nog eens beter voor
het milieu en voor de kopers van vuurwerk hun portemonnee.
Eindelijk! Jammer dat de zogenaamde reden is om de druk op de zorg te ontlasten.
Blij ben ik voor alle dieren en huisdieren die niet om deze chaos hebben gevraagd.
Eindelijk. Nu hoeft een totaal verbod niet zo gauw. Wenselijk is om het vuurwerk
afsteken georganiseerd te doen op aangewezen locaties en nog beter door een
professioneel bedrijf.
Ellende voor dieren en de luchtvervuiling voor mij als astma-patiënt
En `anders een 20/ 30 minuten centraal punt per dorp. (bijv. door dorpsraad of
ander iets/ iemand). Verder niets!
Op afstand te zien/ vanuit huis.
En blijvend in voeren.
Ik ben niet tegen vuurwerk maar wel tegen de rand verschijnselen.
Vernieling door vuurwerk het gooien naar mens en dier, huizen opblazen.
Gewoon een centraal punt afsteken door de gemeente en verdeel strenger
handhaven.
En daar hebben wij een griepje voor nodig?!
En dat mag blijvend zijn, als U één keer de angst in de ogen van katten, sommige
honden en kleine kinderen heeft gezien, wilt U nooit meer vuurwerk. Tel daarbij de
blijvende schade aan sommige (jong)volwassenen door vuurwerk dan heeft U er
helemaal tabak van. het vuurwerk en het afsteken ervan zijn volledig uit de hand
gelopen, stoppen ermee. Jammer voor de handelaars maar ze kunnen altijd nog op
seksboekjes overgaan.
En houden zo voor altijd
En niet alleen deze jaarwisseling! Helemaal afschaffen. Het geld kan beter besteed
worden en het bespaart een hoop ellende voor de dierenwereld.
En niet alleen dit jaar!!
En niet alleen vanwege de Corona zelf ben ik voor een vuurwerk op gemeentelijk
niveau en voor de rest geen vuurwerk
En niet alleen vanwege de toch al overbelaste zorg, maar vooral ook voor al die
dieren (m.n. honden) die er complete trauma's aan overhouden.
En ook van tevoren handhaven. Nu knalt het elke avond en nacht al alsof het
Roermond 1944 is. Doe er wat aan!
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Enorme luchtvervuiling, toch altijd weer ernstig gewonden, geldverspilling, zou
anders beter besteedt kunnen worden.
Er is al een algeheel vuurwerkverbod dat nu besproken word. Dit vind ik een zeer
goed idee.
Er had al lang een algemeen verbod moeten zijn. Als we al zoveel problemen met
CO2, stikstof en andere vormen van lucht- / milieuverontreiniging hebben; we
milieu, gezondheid en armoede belangrijke thema's vinden, waarom zouden we
dan met oud-/nieuwjaar dan wel onze lucht massaal met allerlei zwaar ongezonde
stoffen gaan verontreinigen; gevaar voor ongelukken en brand creëren; ; een hoop
geluidsoverlast en creëren; 'miljoenen aan Euro's in een deel van een seconde
wegknallen terwijl - zo krijg ik soms de indruk- we zo langzaam aan met z'n allen
naar de voedselbank moeten die nota bene nu ook al tekorten kent; een hoop
baldadigheid oproepen etc. etc. en dat alles voor een kortstondige knal, voor een
zogenaamde traditie, waarvan ik althans tot voor enkele jaren van het bestaan niet
bewust was. Pure IDIOTERIE, die helemaal niet (meer) past in de huidige tijd.
Er is altijd weer het risico van zware verwondingen bovendien is er ook al weer
overlast van vuurwerk gedurende de hele periode voorafgaande aan de
jaarwisseling.
Nu terwijl ik dit schrijf klinkt op de achtergrond het geluid van meer of minder
zware explosies.
De handhaving is om welke rede dan ook al jaren onvoldoende ik verweid niemand
van onze handhavers persoonlijk iets het is de slappe houding van onze politiek van
hoog tot laag die ik hiervoor verantwoordelijk acht
Er is geen tussen weg, wat is sier, wat is knal en wat is illegaal?? M a w gewoon
geen dat is helder, duidelijk en controleerbaar.
Er wordt hier al het hele jaar flink geknald, lijken wel bommen. Mijn honden zijn
doodsbang. Treed hier ook tegen op.
Er zal toch vuurwerk worden afgeschoten, omdat men weet dat toezicht niet overal
aanwezig kan zijn!
Er zijn meerdere redenen om vuurwerk te verbieden. Corona, millieu, verspilling,
dierenwelzijn, etc
Er zijn wel ergere dingen dan geen vuurwerk mogen afsteken. Ikzelf heb er sowieso
nooit omgegeven. Wel leuk om even naar te kijken, maar ik zou het niet missen.
Er zou een algeheel vuurwerkverbod in de gehele Europese Unie moeten zijn.
Er zou elk jaar alleen maar gecontroleerd vuurwerk moeten zijn.
Er zou in datgeval lokaal een professionele vuurwerkshow georganiseerd moeten
worden.
Erger me al jaren aan deze verspilling en belasting van het milieu
Fijn voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier!
Fijn voor de huisdieren
Gebruik al minstens 20 jaar geen vuurwerk. Kijk wel eens als er een grote
vuurwerkshow wordt gegeven
Geen samenscholing en luchtvervuiling. Geen slachtoffers.
Geen vernielingen!!
Geen vuurwerk ! !
Geen vuurwerk dit jaar, en horeca gesloten houden
Geen vuurwerk-, gewonden/ schade / overlast. Prima, ook goed voor het millieu.
Geldverslindend en milieu en dieronvriendelijk!
Daarbij ieder jaar ellende door onvoorzichtigheid
Geldverspilling, milieuvervuiling en veel bange dieren. Afschaffen die handel.
Geluidsoverlast dient beperkt te worden
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Gelukkig geen extra lucht- en geluidsvervuiling meer!
Gelukkig, het werd tijd! Positief voor dieren en milieu!
Gevaarlijk , beangstigend . Moet absoluut verboden worden
Gevaarlijk, hinderlijk, vervuilend en extra belasting voor de zorg.
Geweldig idee. Algeheel vuurwerkverbod is een must! Naast heel veel mensen
zullen ook dieren en huisdieren dankbaar zijn. Bovendien een opsteker voor ons
milieu. Positief: geen slachtoffers ( in welke mate dan ook ) van het vuurwerk. Is
bovendien goed voor de beurs!
Gewoon een algemeen verbod op afsteken (nu al en niet alleen op oud en nieuw!)
Wat wel moet gebeuren is dat er voor de branche ruimhartige
vergoedingsregelingen te worden gehanteerd.
Gezien de milieu belasting en de ongevallen helemaal verbieden voor “amateurs”
Gemeente dient op een gezamenlijke plek een vuurwerk evenement te laten
plaatsvinden wat door professionals wordt uitgevoerd!
Gezien de overlast (voor mens en dier) en de milieuschade pleit ik voor een
permanent vuurwerkverbod. Als dit wordt ingevoerd en gecontinueerd, zal het na
een overgangsperiode van een aantal jaren hoe langer en meer geaccepteerd raken
(en de handhaafbaarheid verbeteren). Zig-zag-beleid zal funest zijn: permanent
verbieden!
Gister werd in onze buurt (6417AD) al vuurwerk afgestoken!
Goed dat een algeheel vuurwerkverbod wordt ingesteld om de zorg te ontlasten.
Wat mij betreft is dit tevens een opening voor een BLIJVEND vuurwerkverbod. Laat
gemeentes een vuurwerkshow organiseren, zodra dat kan (mensen dicht bij elkaar).
Tegenwoordig wordt steeds meer zwaar vuurwerk verkocht. Het lijken vaak
bommen die afgestoken worden. Ook op dagen en tijden dat dit niet toegestaan is,
lang vóór de jaarwisseling.
Ook dit jaar heb ik al de nodige explosies gehoord.
In België en Duitsland wordt vuurwerk gewoon verkocht, dus ik maak me ernstig
zorgen over het afsteken in de grensregios.
Afgelopen tijd heb ik al meerdere keren zware ontploffingen gehoord. Niet meer
normaal, het zijn geen "knallen" meer. Kan echt niet.
Resumé: Totaal verbod, georganiseerde show, strenge handhaving (rugzakcontrole,
vooral in de avonduren, en boetes).
Goed voor het milieu, dierenwelzijn en algeheel gezondheid van iedereen.
Groepjes jeugd steken al vuurwerk af vanaf september, dagelijks. Ontzettend
vervelend en dagelijks overlast, ook voor de hond en wilde dieren in de buurt. Ik
vind een algeheel verbod dan ook fijn, met of zonder Covid. Met Covid vind ik het
bovendien noodzakelijk dat men de ernst van de situatie blijft inzien.
Had sowieso al eerder gemoeten, maar gezien op de overbelasting van de zorg
(toch al groot tijdens Oud en Nieuw) nu zeker noodzakelijk.
Hadden ze al jaren eerder moeten doen IN ALLE LANDEN ,,BRUSSEL,,doe er wat aan
Halve maatregelen werken niet
Heb altijd een heel lieve hond gehad tot hij van ouderdom stierf, maar die was zo
ontzettend bang voor vuurwerk!!! Als ik hier in Molenhoek zie hoe jong de
kinderen, vnl. jochies zijn die echt stunten met vuurwerk (midden in de nacht??) en
ook de dagen ervoor en erna. Echt levensgevaarlijk.
Heb een gruwelijke hekel aan vuurwerk, veroorzaakt alleen maar ellende
Heb een hekel aan die rotzooi die niemand opruimt
Heb geen vertrouwen in de handhaving van een verbod, zeker gelet op de
geografische ligging van Limburg en de beschikbaarheid van vuurwerk in België en
Duitsland.
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Heb in Den Haag Laak gewoond met bijbehorende (voor mij angstige)
vuurwerkbommen e.d. Ik bleef daarom binnen, nu nog steeds
Heb me er al jaren aan geergerd.
Heb niks met vuurwerk, nooit gehad
Heb nog nooit est ssn gevonden doe knallende vuurwerk had er mpoit mogen zijn
Heb vroeger in een bedrijf gewerkt waar het werd verkocht en moest daarom
meewerken. Vond het vreselijk. Aan mij voor geen cent besteed, nooit.
Hebben de beesten een fijne jaarwisseling.
Heeft de verpleging en politie het nog niet druk genoeg geef hun toch ook eens een
rustige jaarwisseling deze mensen hebben het verdiend.
Heel jammer dat siervuurwerk niet kan , maar dan maar 1 jaar afzien van alles om
ziekenhuispersoneel te ontlasten !
Helemaal afschaffen
Helemaal afschaffen.
Het afsteken van vuurwerk zorgt voor overlast en hinder, gezondheidsrisicos en is
ontzettend slecht voor het milieu. Elke jaarwisseling raken mensen verminkt, nog
veel erger is dit bij kinderen. Vuurwerk is iets wat gemeentes kunnen afsteken,
particulieren moeten hier vanaf blijven. Vuurwerk heeft niks met corona te maken.
Het brengt veel ellende met zich mee voor dieren, zowel onze dieren als wilde
dieren.
Het eigen plezier van het afsteken van vuurwerk weegt absoluut niet op tegen de
druk op de ziekenhuizen.
Het gezond verstand is bij velen ver te zoeken, denk aan de vele slachtoffers die dan
ook nog eens op de maatschappij drukken.
Het huidige vuurwerk is niet leuk. Er ontploffen bommen en heeft niets te maken
met een feestje vieren. (2x)
Het is de laatste jaren alleen maar vuurwerk met zo hard mogelijk knallen en geen
siervuurwerk meer
Het is helemaal geen traditie, in de jaren 50/60 was er geen vuurwerk. Hier en daar
werd er af en toe met carbid geschoten en dat was het dan.
Het is het niet waard, gezondheid gaat voor alles. Geef wel op enkele plaatsen
toestemming en reguleer dat
Het is in deze corona-tijd niet gepast om vuurwerk af te steken, de zorg en het
milieu heeft het al zwaar genoeg.
Het is in deze tijd niet belangrijk ook voor niemand goed dat vuurwerk
Het is slecht voor mensen met longproblemen, niet allen de stank maar ook de
fijnstof, en dan hebben we het nog niet over het afval en de vele gewonden. Dus in
de toekomst altijd een vuurwerk verbod.
Het is toch humaan om ook buiten corona vuurwerk te verbieden. Toch onnodig
om mensen zich te laten verwonden?
Het is zeer logisch dat er in ieder geval voor dit jaar geen vuurwerk afgestoken mag
worden.
Het is zowiezo gevaarlijk en de ziekenhuizen mogen we niet extra belasten!
Het kan beter uberhaupt door de gemeente geregeld worden (normaal gesproken)
ipv over die rot knallen.
Het knalt hier doorgaans van augustus t/m maart. Algeheel verbod betekent meer
handhaving. Meer handhaving betekent meer arrestaties. Meer arrestaties
betekent minder vuurwerk. Minder vuurwerk betekent rust.
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Het mag duidelijk zijn dat het zich begeven in een risico omgeving niet wenselijk is.
Wanneer de overheid deze weg inslaat , is het wenselijk dat in grote steden op
meerdere plaatsen een alternatief wordt aangeboden. Zeer streng handhaven is
een must. Gezag aanvaarden is in Nederland een moelijk item.
Het mag voor altijd afgelast worden!! Pure overlast voor mens en dier!!
Het moest totaal verbannen worden in Nederland,alleen vuurwerk bij grote
feestdagen,zoals ze het doen in Australia,en andere landen.
Het moet strafbaar worden in het bezit van vuurwerk te zijn
Het risico klein houden dat er extra slachtoffers naar de eerste hulp moeten
Het vuurwerkverbod mag ook na de Coronapandemie van kracht blijven. Evt
georganiseerd vuurwerk in de volgende jaren; niet meer individueel. Dit voorkomt
overlast, luchtvervuiling, slachtoffers en dierenleed.
Het vuurwerkverbod zou altijd moeten gelden en de politie zou hier streng op
moeten handhaven.
Elk jaar houden wij ons hart vast voor de schade, die mogelijk weer veroorzaakt
wordt en waarvoor de maatschappij en de fatsoenlijke burger weer op mogen
draaien.
We weten allemaal welk primitief volk de dingen in de fik steekt en het wordt tijd,
dat we deze aso's ter verantwoording roepen met flinke sancties.
Reltuig zoekt altijd wel een reden om rellen te schoppen. Dit moeten we in de kiem
smoren. Desnoods met een avondklok.
Ik lever graag vrijheden in, ook buiten nieuwjaar, als hierdoor meer criminelen en
tuig opgepakt en berecht kunnen worden.
Het werd tijd!
In de toekomst wellicht een centraal vuurwerk organiseren.
Het wordt echter moeilijk het controleren van aankopen van vuurwerk via internet
te verhinderen
Het wordt steeds meer illegaal vuurwerk, net oorlog en keihard, vreselijk
Het wordt tijd dat we meer aan het milieu gaan denken, de miljoenen die wij de
lucht in schieten kunnen voor veel andere doeleinden besteed worden. Ik vindt wel
dat de overheid per dorp/gemeente geld moet investeren om georganiseerd op 1
plek vuurwerk te schieten zoals dit in Australië gebeurd.
HET ZAL VELE GEWONDE EN BANGE HUISDIEREN SCHELEN
Het zou voortaan altijd van kracht moeten zijn. Dit is voor de mens en de dieren
gewoon veel fijner.
Het zou wenselijk zijn, wanneer erop één plaats een vuurwerkshow zou zijn,
georganiseerd door bijv. de Overheid.
Hier hadden ze al 25 jaar geleden mee moeten komen. Men heeft de mond vol over
milieu, veiligheid, vervuiling, vernieling, overlast, werkdruk hulpverleners maar de
grootste veroorzaker vuurwerk wilde men maar niet aan. En dat terwijl er maar een
kleine groep geld aan verdient als meestal bijverdienste. Waar het vuurwerk
gemaakt wordt is het vaak mens onterend onderbetaald en zeer ongezond en
onveilig werk. Toch doet de overheid en Europa of het niet bestaat. Deze maatregel
zou Europees geregeld moeten zijn. Ook weer een bewijs dat Europa niet werkt
helaas.
Hier inde buurt van de Weerderhof wordt regelmatig vuurwerk afgestoken. Dat is al
verschillende keren gemeld, overigens zonder resultaat.
Hoe eerder het afgeschaft wordt, hoe beter.
Hondje en veiligheid
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Hoop dat dit doorzet en we snel toegaan naar een centraal vuurwerk in de eigen
woonplaats. Dat scheelt enorm geld, is mooi voor iedere inwoner. Ben je vrij om
heen te gaan of thuis te blijven. En vooral: geen ongelukken meer en geen
overbelastte zorgverleners en ordehandhavers. Gekkenwerk dat heel buitenland
het zo doet behalve de eigenwijze Nederlanders. Ik ben 1 x bij een bijna-vuurwerkongeluk geweest in de jaren 80 en sindsdien houd ik me er verre van. Kijk vanachter
glas.
Hopelijk algeheel vuurwerkverbod
Hopelijk wordt het algeheel vuurwerk verbod voor altijd ingevoerd.
Het is zeer slecht voor mens, dier en milieu dus verbieden is de beste optie.
Hou al van kinds af aan niet van vuurwerk
I.v.m. honden.
I.v.m. met onze paarden en de algehele stress die het vuurwerk creëert (ook al in de
dagen voor oud en nieuw) ben ik absoluut voorstander van het (structureel)
afschaffen van vuurwerk. Daarnaast is het milieutechnisch beter,
vuurwerkslachtoffers zijn ook elk jaar (helaas) gevallen en de vervuiling op straat
weegt niet op tegen wat knallen.
Ieder gewonde door vuurwerk is er een teveel en nu in deze corona periode ook
niet raadzaam
Ieder jaar heeft het afgestoken vuurwerk veel impact op onze dieren. Ik ben
voorstander van een totaalverbod. De overlast en vernielingen ieder jaar en het
ontbreken van voldoende handhaving maken het een onbeheersbaar fenomeen.
Ieder jaar komen nog niet uitgewerkt vuurwerk op de woning met rietenkap.
Daardoor kan niet buitenshuis de jaarwisseling buitenhuis gevierd worden. Ladders
en blusapparatuur worden gereed gezet. De overheid doet niets en nogmaals niets.
Zeker vanwege onvoldoende handhavingscapaciteit. Dus volledig vuurwerkverkoop
met zeer strenge handhaving instellen.
Ieder jaar vuurwerkverbod
Iedereen moet zijn verstand gebruiken. Vuurwerk levert elk jaar slachtoffers op en
de ziekenhuizen moeten we niet nog meer gaan belasten.
Niet alleen voor corona maar ook voor vuurwerk geldt: Denk aan je gezondheid!
Vuurwerk kost je veel geld, wil je dan ook nog dat het je gezondheid kost?
Ik ,pleit al jaren voor een totaal vuurwerkverbod. Het is géén traditie, daarvoor is er
te kort dat gevaarlijke spul te koop. Vroeger waren er alleen voetzoekers, rotjes en
gillende keukenmeiden.
Ik begrijp dat het voor de vuurwerkbranche dramatisch is. Maar we kunnen/moeten
de zorgverleners niet met (onnodig) meer patiënten opzadelen. En voor meerdere
branches is het niet rozengeur en maneschijn.
Het zal je maar gebeuren dat een van je dierbaren of jezelf zorg moet ontberen
omdat er vuurwerkslachtoffers de aandacht van zorgverleners nodig hebben.
Reguliere zorg is al onder druk. En dat is ook heel belangrijk.
Ik BEN AL JAREN TEGEN VUURWERK. dE SCHADE IS ONVERGELIJKBAAR GROOT MET
EEN GERING, ZEER KORTSTONDIG, GENOEGEN
Ik ben al jaren voor een algeheel vuurwerkverbod. Toch vind ik dat de regering zich
aan het predikaat tijdelijk houdt. Beloofd is beloofd, in dit geval is dat inclusief een
maatschappelijke discussie.
Ik ben al lang voorstander van drastische beperking van vuurwerk met jaarwisseling
Ik ben altijd al voor alleen een gemeentelijk voorwerk, dus Corona kan verbod op
vuurwerk alleen maar versnellen.
Heel fijn voor al die honden, katten en andere dieren als er een verbod komt.
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Ik ben altijd al voor een vuurwerkverbod; ook buiten coronatijd. De schade aan
personen, voorwerpen en milieu is veel te groot.
Ik ben altijd tegen geweest
Ik ben altijd tegen vuurwerk geweest.
Ik ben bevooroordeelt...stak tochbal jaren geen vuurwerk meer af. Jammer voor de
handelaren, maar hier is weinig werkgelegenheid mee gemoeid....heb dus minder
moeite met bedrijfssluitingen in deze sector. Hoop alleen op goede handhaving en
dezelfde maatregel in omliggende landen.
Ik ben een groot voorstander van een algeheel verbod op vuurwerk in Nederland.
De jaarlijkse jaarwisseling kun je beter en veiliger vieren door het organiseren van
een of meerdere vuurwerken per gemeente, afhankelijk van de grootte van de
gemeente/stad. Voordelen zijn: veiliger, geen vandalisme, geen ongelukken, het
personeel van de ambulance, ziekenhuizen en de huisartsen kunnen ook veilig met
hun gezin de jaarwisseling vieren..
Ik ben een grote voorstander voor het algeheel vuurwerkverbod in ons land. Ik vind
dat de zorg, en alle hulpverleners met de jaarwisseling ontlast moeten worden!
De werkdruk is enorm hoog. Dat veel ongelukken worden voorkomen. Maar, vrees
ook door het verbod voor enorme "explosies in wangedrag".
Ik ben eigenlijk ook zonder corona tegen een vuurwerkverbod. Er kleven teveel
nadelen aan: veel letsel, veel dieren maar ook mensen (bijv. uit oorlogsgebieden)
zijn bang voor vuurwerk, slecht voor het milieu
Ik ben er op tegen
De huisdieren worden er gek van en de stankoverlast is verschrikkelijk.
Ik ben geen vuurwerkafsteker, maar ik twijfel hoe dit gecontroleerd gaat worden.
mijn inziens onmogelijk
Ik ben hondenbezitter en weet dat voor heel veel honden dit een uiterst stressvolle
periode is. Over de haalbaarheid van de handhaving heb ik grote twijfels.
Ik ben nooit een groot voorstander van vuurwerk geweest, dus ik zou dit een prima
besluit vinden.
Ik ben sowieso tegen het vuurwerk. Tegenwoordig lijkt het net of er alleen maar
bommen afgaan. Er gebeuren teveel ongelukken en vernielingen. Het is vaak zeer
beangstigend
Ik ben sowieso tegen vuurwerk om milieu redenen
Ik ben sowieso voor afschaffing van dat geknal
Ik ben tegen vuuwerk. a. Slecht voor jonge kinderen en dieren door het schrikken. b.
Milieuvervuilend. c. bewezen gevaarlijk.
Ik ben van mening dat als er toch vuurwerk wordt afgestoken, mensen geneigd zijn
om sneller bij elkaar te gaan staan en hier samen van te genieten. Vaak is er rond
dat tijdstip ook alcohol in het spel en wordt er daardoor minder snel rekening
gehouden met de 1,5 m afstand.
Ik ben voor de verdere toekomst voorstander van enkel nog centraal af te steken
vuurwerk en algemeen verbod van knalvuurwerk (vanwege overlast EN milieu).
Ik ben voor een permanent algeheel vuurwerkverbod.
Ik ben voor een vuurwerkverbod voor particulieren voor elke jaarwisseling; en dit
jaar ook voor een verbod op georganiseerd vuurwerk, omdat er geen grote groep
mensen moet komen kijken.
Ik ben voorstander van een centrale plek voor vuurwerk als de coronacrisis voorbij
is.
Ik ben zeker geen milieu-freak maar ik stoor mij wel jaarlijks aan de smog die het
vuurwerk veroorzaakt. Zo erg rookt mijn oude diesel niet maar die krijgt wel een
milieutoeslag.
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Ik ben zelf bang voor vuurwerk en knallen vind ik verschrikkelijk. Ook mijn honden
hebben hier vreselijk last van.
Ik ga al jaren met oud en nieuw niet naar buiten vanwege het overmatig afschieten
van vuurpijlen en de rondtrekkende jongeren met heftig knalvuurwerk
Ik haat vuurwerk ben er bang voor al die opgeschoten jeugd die overdag al die
rotzooi vlak naast je lopen te knallen en de huisdieren houden er ook niet van.
Ik heb 5 honden...
Ik heb astma en de rookontwikkeling bij het afsteken van vuurwerk is dusdanig dat
ik er benauwd van word.
IK heb een hekel aan al dat lawaai en geknal en huisdieren en wilde dieren ook, dus
ik hoop op een vuurwerkverbod voor altijd!. Maar zo door het jaar hoor ik al harde
klappen genoeg van vuurwerk, vaak elke nacht.
Ik heb een hond die bang is voor harde knallen. Verder vind ik het van de zotte dat
er zoveel euro's uitgegeven worden aan vuurwerk.
Ik heb een hond die panisch wordt als er in de vuurt vuurwerk wordt afgestoken..
Ik heb niks met vuurwerk en als je de berichten ziet qua vernielingen ed. mogen ze
van mij het particulier vuurwerk afschaffen enkel nog op aangewezen plaatsen
Ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken, dit jaar dus ook niet!
Ik heb sowieso een grote aversie tegen vuurwerk. Veel luchtverontreiniging, harde
knallen, troep achteraf. Mijn gehoor geeft altijd dagenlang problemen.
Ik heb zeer veel bezwaren tegen vuurwerk: gedurende vele dagen overlast,
milieuverontreiniging, vuil op straat en de vele ernstige verwondingen die het
veroorzaakt.
Ik hoop dat de dieren nu eindelijk meer rust krijgen en mijn hond dus ook en dan ik
dus ook!
Ik hoop dat dit ieder jaar zo is. Voor de pret van een minderheid is er heel veel
herrie overlast veel dierenleed en een enorme milieu vervuiling!!!
Hopelijk leren we van de corona pandemie!!
Ik hoop dat hierna ook het vuurwerkverbod van kracht blijft. Weg met die onzin.
Veel overlast, slecht voor het milieu en voor dieren. Extra kosten voor gemeente en
staat ivm vandalisme en rommel e.d. Extra druk op de zorg en schade aan woningen
door branden. Wat is postief aan vuurwerk afsteken?
Niets!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik maak me zorgen over de risico's die mensen lopen bij het privé-gebuik van
vuurwerk, ik heb een hekel aaan het lawaai, en heb veel medelijden met angstige
huisdieren, onder wie mijn eigen kat. Een algemeen vuurwerkverbod is vooor mij
meer dan welkom.
Ik sta positief tegenover een algeheel verbod van alle vormen vuurwerk incl.
sterretjes, trektouwtjes en knalerwten en carbidschieten, niet alleen komende
jaarwisseling maar alle komende jaarwisselingen. Of één gezamenlijke
vuurwerkshow.
Ik stem voor een algeheel vuurwerkverbod, voor altijd. Grenzen nu al dicht zodat
niemand uit België kan kopen. Meer politie controles in woonwijken.
Ik stoor me al jaren aan vuurwerk, zeker nu we steeds meer overlast hebben van
illegaal vuurwerk wat online besteld kan worden. Voor mij vuurwerk voor altijd
verboden worden, beter voor dier en milieu, geen gewonden meer en overlast en
baldadigheid!
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Ik stoor me er al jaren aan en jammer dat het nu op deze manier verboden moet
worden, maar ik hoop dat het wel een trend zet voor de komende jaren. Ik houd
wel mijn hart vast voor het gebruik van illegaal vuurwerk en ik heb nu al diep
respect voor de mensen die moeten handhaven dan wel de imbecielen moeten
aanspreken, corrigeren als ze wel vuurwerk afsteken.
Ik verwacht wel dat het moeilijk te handhaven is.
Ik vind (knal)vuurwerk niet prettig en steek zelf nooit vuurwerk af. Ik ben altijd blij
als na de jaarwisseling weer niks gebeurd is in mijn omgeving wat vingers, ogen en
huisdieren betreft. Ik heb astma en moet altijd extra medicijnen tijdens de
jaarwisseling door de slechte lucht.
Ik vind al jaren dat vuurwerk centraal moet worden geregeld. Georganiseerd in elk
dorp door dorpsraad, buurtorganisatie of gemeente.
Ik vind al jaren dat vuurwerk verboden moet worden. In bijvoorbeeld Frankrijk en
Abu Dhabi (waar ik de afgelopen jaren Oud & Nieuw heb gevierd) hebben ze een
centraal vuurwerk waar je met zijn allen naar gaat kijken. Dat is heel mooi, heel
gezellig en heel veilig :)
Ik vind dat buiten corona ook geen vuurwerk mag zijn. Daarnaast gaat hetbme niet
om de ziekenhuizen te beschermen zoals men nu zegd. Vuurwerk steek je iet alleen
af dat is niet leuk, dus er op hierop zorgd er ook voor dat er minder groepsvorming
is.
Ik vind dat er altijd een vuurwerkverkoop moet zijn, Corona of niet.
Ik vind dat het afsteken van vuurwerk ieder jaar verboden moet worden.
Ik vind dat vuurwerk alleen nog door de overheid aangewezen bedrijven mag
worden afgestoken .
Ik vind de eindejaars periode altijd heel vervelend door het afsteken van vuurwerk
op straat. Ik heb een hekel aan het geluid eng, ook voor de honden en katten en
andere dieren vind ik het erg
Ik vind het een gevaarlijke bezigheid waartegen alle mensen beschermd moeten
worden.
Ik vind het wel schandalig dat carbidschieten gewoon mag!!! Dit zou altijd verboden
moeten zijn net zoals alle andere knal vuurwerk
Ik vind siervuurwerk best mooi, maar dan kan het beter op één centrale plaats in de
gemeente worden afgestoken door een professioneel bedrijf. Het geknal door de
jeugd in de dagen ervoor kan ik missen als kiespijn, het is echt bijzonder irritant en
heel vervelend voor huisdieren
Ik vind solidariteit met zorgverleners en anderen belangrijk. In de huidige tijdsgeest
lijkt het persoonlijke geluk / plezier te vaak benadrukt te worden. Ik ben positief
over het feit dat de landelijke overheid dit stukje solidariteit met maatregelen
afdwingt.
Ik vind vuurwerk verschrikkelijk
Ik vind vuurwerk vreselijk en mijn hond ook. Nu wordt er al regelmatig vuurwerk
afgestoken, dus ik vraag me wel af hoe dit gehandhaafd gaat worden.
Ik was al grote voorstander van algeheel verbod op vuurwerk aangezien mijn grote
raam aan de voorzijde inclusief mijn rolluik afgelopen Kerst s,nachts om half 2 is
opgeblazen met zeer zwaar illegaal vuurwerk maar ook vanwege de huisdieren die
elk jaar weer de dupe zijn van deze ellende!!!!
Ik was altijd al een voorstander van minder vuurwerk
Ik was altijd al tegen ivm de huisdieren
Ik wil graag het voor de dieren rustig houden.
Ik wil helemaal van vuurwerk af voor dier, mens, natuur en milieu
Ik wil nooit meer particulier vuurwerk.
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Ik woon tegenover een speelveldje met een grote zwerfsteen. Hierin zijn grote
gaten die bij afsteken van vuurwerk zorgen voor een soort bomontploffing. Tevens
beginnen ze heel vroeg met afsteken en gaan te lang door. Al met al veel overlast
voor mens en dier! Controle hier in de wijk is helaas niet zichtbaar.
Ik zie liever een centraal georganiseerd professioneel vuurwerk.
Ik zou een permanent algeheel vuurwerkverbod zeer toejuichen. In plaats daarvan
een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow.
En torenhoge boetes voor diegenen die zich er niet aan houden.
Ik zou privévuurwerk sowieso willen verbieden en ben meer voorstander van een
gereguleerd, georganiseerd afsteken van vuurwerk.
Ik zou wel graag willen dat carbid schieten ook landelijk of minstens op regionaal
niveau verboden zou worden. Het gebeurt nu al in het weekend.
Ik.haat vuurwerk
In de gemeente gennep is het nu al ieder weekend vuurwerk. Ben benieuwd met
oud en nieuw
In deze tijd dat het risiconiveau zeer ernstig is wordt al meer dan een maand
vuurwerk en verboden vuurwerk afgestoken en houden jongeren zich samen op op
parkeerterreinen zonder mondkapjes en zonder de 1 1/5 meter in acht te houden.
In het kader van klimaat, overconsumptie, afvalverwerking, veiligheid, gezondheid,
ziekenhuisopnamen de meest verantwoorde keuze.
In het licht van corona kan de zorg het aantal vuurwerkgerelateerde patiënten er
niet nog bij hebben, maar ook vanwege de milieueffecten op korte en lange termijn
vind ik het nodig vuurwerk te verbieden en bv te vervangen voor lichtshows.
Eindhoven heeft daar nu een mooi voorbeeld van gegeven.
Individueel vuurwerk afsteken is niet meer van deze tijd. Het is gevaarlijk voor de
afstekers zelf maar zeer zeker ook voor voorbijgangers en kijkers. De bevolkings
dichtheid is te groot voor dit soort "vermaak"" . Doe het centraal zodat het volledig
gecontroleerd kan plaats vinden.
Is beter voor de zorg, milieu, mens en dier
Is die ellende voor dieren, kinderen maar ook voor ons volwassenen en de zorg er
tenminste niet meer. Ik vind dit een vréselijk "feest" puur en alleen door t
vuurwerk! Schat het aub voorgoed af!!!
Is in het grensgebied niet te realiseren ,of de buurlanden moeten het ook doen
,deze maatregel komt veel te laat
Is risico voor iedereen
Is traditiegetrouw levensgevaarlijk en nu extra met corona nog erger . bovendien
heb ik medelijden met dieren .
Ivm veiligheid voor iedereen
Je kunt weken van te voren je hond nog niet meer uitlaten door het asso gedrag van
jeugd met hun knallertjes. Van mij staat vuurwerk al lang niet meer gelijk aan wat
bijzonders maar aan wat vervelends rommel en gevaarlijk
Je wordt reeds hartstikke gek van al dat geknal vanaf een uur of 12 's middags door
de rotjes e.d. die kinderen vaak onder de 10 op allerlei "knal"plaatsen afvuren. 's
avnds komen daar het z.g.siervuurwerk van volwassenen nog bij. 0ok op lekkere
"knal"plaatsen(onder viaduct, in steegjes, net voor je voordeur!) en de troep kun je
dan zelf de volgende dag opruimen!
Kan wegens ziekte vuurwerkoverlast niet verdragen
Karbied moet echt landelijk verboden worden. Wij hebben dat vroeger afgestoken
maar nu met de drugs en alcohol gebruik is dat nog gevaarlijk als vuurwerk. De
deksels schieten door de hele strraat
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Knalvuurwerk dat meestal de hele dag 31-12 wordt afgestoken door jongeren zou
ook verboden moeten zijn. Ze gooien het onder auto’s, in tuinen en zelfs naar
(huis)dieren. Dit geeft meer overlast dan siervuurwerk.
Knalvuurwerk voor altijd verbieden!
Kost jaarlijks vele geld aan vernieling door vuurwerk wel of niet met opzet. En de
dieren zijn er ook niet blij mee.
Laat het een opstart zijn om vuurwerkvrij nieuwjaar te vieren in de toekomst!
Landelijk zou het bezit van vuurwerk verboden moeten worden.
carbidschieten zou ook verboden moeten worden.
Laten we het zorgpersoneel niet nog extra belasten
Laten ze van het geld maar eten voor kopen voor de arme mensen in Nederland
Liefst nog verbod voor altijd
Los van corona is het de laatste jaren onverantwoord hoe er met vuurwerk wordt
omgesprongen. De vuurwerkbranche kan dan wel klagen over omzetverlies, maar
betalen zij ook de schade die jaarlijks wordt aangericht (meer dan 10 miljoen Euro
jaarlijks). Voor het milieu en voor de gedupeerden van (brand-)schade is dit alleen
maar goed.
Los van Corona, ben ik al jaren voor het instellen van een algeheel vuurwerkverbod.
De belasting voor het milieu is veel te groot.
Los van de corona tijd levert het vuurwerk veel irritatie op in de samenleving omdat
ook vooral jongeren ( helaas ook kinderen) te pas en onpas voor overlast zorgen.
Los van de Corona vind ik dat zelfs een goed plan. laat de gemeente/steden centraal
wat vuurwerk afsteken. dat is van veraf te zien(als niet mistig is) en bespaart hoop
ellende en geld.
Los van de huidige situatie zou er m.i. om meerdere redenen altijd een
vuurwerkverbod van toepassing moeten zijn.
Los van het huidige Corona-tijdperk is de vuurwerkoverlast en materiele en
persoonlijke schade, ieder jaar buitenproportioneel.
M. b. t. vuurwerk is dit het allerbeste bericht sinds jaren. (2x)
Maak er maar een permanent verbod van!
Maar dan ook handhaven!!! hoge boetes anders gaat dit niet werken nl
Maar dat is niet haalbaar ,geen controleurs aanwezig en veel ruzie
Maar de politie doet toch niks,dus wordt er toch vuurwerk afgeztoken
Maar een vuurwerkverbod is niet haalbaar en niet te handhaven.. wij zijn een
Europa maar regelgeving is een andere zaak.
Een vuurwerk verbod heeft ook gevaarlijke kanten . Er komt meer illegaal vuurwerk
op straat en ik denk ook meer rotzooi zoals vernielingen met vuurwerk
Maar ik voorzie problemen met de handhaving
Maar ingang 2021 anders dupeer je de ondernemers die vuurwerk verkopen op het
allerlaatst.
Maar nu hoor je al knallen en bommen, handhaven zal moeilijk zijn. Er moet
algeheel verbod zijn op het hebben én afsteken v vuurwerk en andersoortige
knallen
Maar ook Carbidschieten verbieden. Veel leken gaan di nu ook doen met alle
gevolgen van dien en passeren we de noodzaak om vuurwerk af te schieten. Het
gaat om onnodige zorgverlening te voorkomen. Daar hoort Carbid ook bij.
Maar wel handhaven , want daar ontbreekt het meestal aan.
Maar zal waarschijnlijk niet lukken omdat er altijd ongehoorzame burgers zijn?
MAAR: Lukt in de grensstreek dus helemaal niet. Er zal niet minder vuurwerk zijn
dan in andere jaren met ook zeer zwaar vuurwerk (lawinepijlen bijv). Politie kan hier
tegen niet optreden, te weinig mensen en het ontaardt in een kat-en-muisspelletje
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Mag er in blijven! Als het weer mogelijk is kunnen professionals afsteken in de
stadskernen, maar dat geknal en gedreun drie dagen lang mag voorgoed verboden
worden.
Mag ook zonder de dreiging van coronamaatregelen
Mag van mij altijd ! Beter georganiseerd sier show met laser ipv geknal
Mag van mij altijd zo blijven. Organiseer groot vuurwerkevenement in de stad.
Mag van mij elk jaar. Behalve evt beveiligde door officiële instanties georganiseerde
shows.
Mag van mij komende jaren ook verboden worden. Bedenk iets anders. Lichtshow is
ook mooi.
Mag van mij voor altijd gelden, 'voor mensen met oorlogstrauma's en veteranen
denk ik dat het vreselijk is en thuis kan ik mijn honden bij iedere knal uit de
gordijnen vissen.
Mag voor altijd verboden worden!
Mag voor altijd. Teveel vernielingen elk jaar. Aub centraal vuurwerk
Mag voor mij helemaal verboden worden,
Mag voor mij ieder jaar verboden worden..
Mag wat mij betreft niet alleen voor deze jaarwisseling maar voor ALLE
jaarwisselingen gaan gelden
Mensen hebben toch gecultiveerd verstand, dieren daarentegen niet.
Daarom kunnen mensen op een stille andere manier de jaarwisseling vieren, zonder
huisdieren of natuurdieren angst aan te jagen.
(Het komt bovendien ook ten gunste van sommige oudere mensen, zeer kleine
kinderen, oorlogs-veteranen en/of oorlogs-vluchtelngen.)
Alle jaren lopen jongelui al dagen te knallen in Swalmen langs de wandelpaden in
het Swalmdal (deels Natura2000-gebied). Boa's of politie zie je hier zelden.
Voor mij mag het definitief worden verboden.
Mensen houden zich niet aan de regels. Ieder jaar weer opnieuw
Mensen klagen over geld en geven toch miljoenen uit aan nutteloos vuurwerk!!
voor mij onbegrijpelijk
Mensen kunnen niet meer normaal omgaan met vuurwerk en daarnaast
veroorzaakt vuurwerk veel schade aan de natuur en zeer veel dierenleed.
Mensen kunnen zich niet op een andere manier amuseren
Met vuurwerk veel te veel druk op de gezondheidszorg.
Veel luchtvervuilingen
Onnodig geld uit geven
Mevrouw de burgemeester zou carbid-knallen niet moeten toestaan
Mij hulpbond is doodsbang voor vuurwerk

125

Raadpleger Jaarwisseling

•

Mijn brief Aan het College van B&W, Aan de burgemeester, portefeuillehouder van
veiligheid en openbare orde.
6 januari 2020 Betreffende: een concrete oproep maatregelen te nemen m.b.t.
vuurwerkoverlast binnen onze gemeente.
Geacht college, en burgemeester,
Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is [naam], [functie]. Daarnaast ben ik
samen met mijn man ook ondernemer van een web bedrijf in de binnenstad.
Landelijk, maar ook in Maastricht is er de laatste jaren veel onrust ontstaan over de
manier waarop het afsteken van vuurwerk zich ontwikkelt. Er is sprake van zeer
onveilige situaties, roekeloos gedrag, veel stress onder de mensen en dieren,
slachtoffers die in het ziekenhuis belanden, vanwege de enorme knallen en
explosies die het zware vuurwerk veroorzaakt en daarnaast niet te vergeten, het
gezondheidsaspect en de luchtverontreiniging. Het vuurwerk dat iedere burger
zomaar zelf kan aanschaffen en/of maken, heeft vaak het effect van een
vuurwapen. Jongeren deinzen er niet voor terug om vuurwerk/bommen op mensen
of dieren te gooien, bushokjes, vuilnisbakken etc in brand te steken. Het wordt dus
hoog tijd u als portefeuillehouder veiligheid en openbare orde, samen met politie
en handhaving strenger gaat optreden, veel meer gaat optreden, dat extra
mankracht wordt ingezet in de maand december, dat er boetes en straffen worden
uitgedeeld om de balans weer te herstellen. Want er wordt nauwelijks
gehandhaafd, er wordt teveel weg gekeken en de burger is de pineut. Bovendien
vindt het afsteken van vuurwerk/bommen steeds vroeger plaats, in onze buurt
begint dat al in oktober en eindigt pas medio januari, dit kan dus echt niet.
Inmiddels heb ik een grote groep mensen achter mij staan die vindt dat het hoog
tijd wordt dat de gemeente adequaat gaat handelen en er een verbod op het
vuurwerk komt. Er wordt al veel te lang weg gekeken van deze problematiek en het
wordt nu toch wel onverantwoord. U kunt niet meer wegkijken als verantwoordelijk
portefeuillehouder van veiligheid en openbare orde. Bovendien krijgen jongeren die
zich niet aan de regels houden en zorgen voor onveilige situaties en hinder door het
gebruik van knalvuurwerk- buiten de tijd dat het afsteken geoorloofd is -, zonder
reactie van burgemeester en politie, het idee dat het wel oké is. Zij zullen dan ook
steeds verder gaan, over de grens gaan met hun onverantwoord gedrag totdat ze
gestopt worden. Mensen durven nu al niet te reageren op jongeren uit angst voor
represailles. De Burgemeester, politie en handhaving zal corrigerend moeten
optreden en ook regels moeten handhaven, anders wordt het helemaal een
vrijstaat. Veel mensen zijn zelfs bang dat als u, de politie en handhaving niets doen
het vuurwerkgeweld nog verder zal escaleren en dat willen we toch niet. Het betreft
hier niet alleen het belang van veiligheid voor alle burgers en dieren. De situatie is
echt onleefbaar geworden in deze maanden. Mensen die niet meer naar buiten
durven met of zonder dier. Dieren die thuis angstig zijn. Maar denkt u ook eens aan
de baby’s, kleine kinderen, zieken, ouderen die steeds schrikken van deze knallen,
alle vernielingen, branden. Dat willen we toch niet? Verder de schouders ophalen
zal desastreuze uitwerking hebben. Melden bij de politie Met de meldingen die wij
als burger gedaan hebben omtrent de vuurwerkoverlast werd niet veel gedaan. We
kregen alleen te horen dat we het moesten blijven melden om alles in kaart te
brengen zodat er op een later tijdstip actie kon worden ondernomen........ Later is
nu! En omdat mensen weten dat de politie toch niet komt, weerhoudt dat mensen
om dat melden volstrekt zinloos is, want je krijgt toch geen hulp. Achteraf naar het
aantal telefoontjes kijken? We willen dat de politie ingrijpt, geen statistieken! Daar
hebben we toch niks aan? Het is dan ook jammer dat wat eens een feest was, nu
voor de meesten onder ons dat niet meer het geval is. Mensen krijgen al schrik
krijgen van wat er in december komen gaat.
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Onze oplossing is een algeheel verbod en eventueel een centraal geregeld afsteken
van siervuurwerk. Wij kunnen hier samen dan ook iets aan doen maar iedereen
MOET zijn verantwoordelijkheid op zich nemen. We willen geen afschaffing van de
feestvreugde van de nieuwjaarsnacht maar wel plezier en voornamelijk veiligheid in
en rondom de decembermaand.
Afsluitend:
IK BEN HET ZAT en heb mij samen met vele anderen ook aangesloten bij een
landelijke actie om op 4 april met alle tegenstanders van vuurwerk naar Den Haag
te gaan (Malieveld) om te demonstreren en ben er klaar voor om alle zeilen bij te
zetten om nog meer te doen voor dat verbod. Ook ben ik en met mij, veel andere
burgers, bereid om actie te voeren in de mooiste stad van ons land “mien sjoen
Mestreech”.
Graag zou ik van u op korte termijn willen vernemen welke acties u gaat
ondernemen om de onveilige en uit de hand gelopen situatie rondom
vuurwerkonveiligheid en -hinder.
Met vriendelijke groet,
Mijn echtgenote is C.O.P.D. patiënte en kan door de vreselijke dampen van fijnstof
minstens 2 tot 3 dagen niet naar buiten. Dat geldt overigens voor alle mensen met
een long - of luchtwegaandoening. Voor die mensen is het een zegen als men zich er
aan houdt. En liefst ook in de toekomst. Zet de toename van fijnstof van één nacht ,
eens af tegen de normale fijnstofuitstoot. U zult schrikken!
Mijn mening hierover staat feitelijk los van de corona-problematiek. Ik vind
vuurwerk echt helemaal niks.
Mijn vader zaliger heeft het bombardement in 1940 in Rotterdam als 16 jarige mee
gemaakt. Had toen genoeg vuurwerk mee gemaakt voor de rest van zijn leven. Is 80
geworden. Dus waar hebben we het over.
Mileuverontreiniging, lawaai en ongevallen. Denk ook aan de dieren.
Milieu en dierenwelzijn
Milieuoverlast , we moeten overal inleveren en met nieuwjaar doet het er niet toe ?
Milieutechnisch... Dierenleed.... En geen vuurwerk slachtoffers...
Milieuvervuiling en grote overlast door kleuterspelletjes met vuur en knallen
Minder ongelukken. Beter voor hel millieu. Geweldig voor de dieren.
Misschien is het een optie voor de vuurwerkliefhebber om een centraal punt te
nemen per gemeente, dit voor de toekomst?
Mits te handhaven
Mochten ze van mij voor altijd verbieden
Moer er sowieso komen, voor altijd
Moest al jaren van kracht zijn!!!!!!!
Moest altijd helemaal verboden worden.
Moest helemaal verboden worden.
Moet altijd verboden worden, en handhaven bij niet naleven, ook door het jaar
heen.
Moet helemaal verboden worden.Gewonden voor het hele
leven.Branden.Luchtvervuiling.Bane dieren.Besteed het geld aan nuttige dingen.
Als ook nog mensen met lage inkomens hier aan meedoen schrap hun uitkering.
Moet ieder jaar verboden worden of een centraal punt door de gemeente.
Moet standaard verboden moeten worden
Mooie reden om er ook in de toekomst mee te stoppen.
Nag voor altijd verboden worden ...Gewoon vanuit de gemeentw op een centrale
plek..Dan voorkom je een hoop leed
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Nederlanders hebben kennelijk niet veel geleerd van de bombardementen en
schietgrage Duitsers in 1940. Die Duitsers kwamen met minder lawaai de grens
over. Over maar te zwijgen van de dieren in deze periode!!!! Het lijkt wel een derde
wereldoorlog dit nieuwjaar.
Nergens voor nodig.
Niet alleen dit jaar maar voor altijd.
Niet alleen dit jaar, maar gewoon voor altijd instellen.
Niet alleen dit jaar, maar voor altijd.
Niet alleen ivm Corona, maar in het algemeen sta ik niet achter vuurwerk, kosten
voor politie en zorg is te hoog, angst bij kinderen, ouderen, immigranten uit
oorlogsgebied en dieren is te ernstig om daar geen rekening mee t houden, en het is
zeer milieurvervuilend.
Niet alleen komende jaarwisseling, maar ook voor de volgende jaarwisselingen een
algeheel vuurwerkverbod.
Niet alleen nu maar permanent!
Niet alleen vanwege corona ook vanwege de dieren!!
Niet alleen voor de komende jaarwisseling maar wat mij betreft mag het vuurwerk
helemaal afgeschaft worden
Niet alleen voor de zorgmedewerkers, ook voor de natuur en de dieren (en mijzelf).
Het geeft enorm veel troep, stank en herrie.
Niet alleen voor teveel mensen bijmekaar maar ook een schone lucht .en rust voor
vogels en dieren.
Niet vanwege corona of andere invloeden, gewoon omdat het heel ergerlijk is om
midden in de nacht wakker te worden omdat een of andere idioot nog vuurwerk op
zak had. Ondanks het vuurwerkverbod wordt er toch het hele jaar gewoon
doorgeschoten.
Nog nooit vuurwerk gekocht! Daarnaast verbaas ik me dat we de mond vl hebben
over het milieu, hier zouden we een grote winst behalen.
Nog zwaarder beboet worden
Nooit meer vuurwerk privé. Alleen centraal vuurwerk.
Nu alleen nog handhaven als het toch door sommige aan de laars wordt gelapt
Nu hebben we al bijna dagelijks last van vuurwerk, kort bij ons huis en in de directe
omgeving zitten 4 honden en minimaal 5 katten...
2 keer de laatste week tegen middernacht zeer harde knallen op de brug van het
sluisje...strenger controleren!
Nu ivm overbelasting van de zorg ivm de Corona en eigenlijk voor altijd dit is
maatschappelijk veels te zwaar denkend aan de overlast , de kosten op de boel op
te ruimen cq te reparen de zorgkosten topdrukte EHBO ..die mensen die het hardst
schreeuwen laat ze in godsjammerlijk een nacht meedraaien op de ehbo en dan
praten we nog eens !!!!
Nu krijgen de honden ook rust.
Om de druk op de zorg tijdens de jaarwisseling te verminderen, zou iedereen
hiervoor moeten zijn. Helaas zijn er altijd mensen die niet verder kijken dan hun
eigen belang,
Om de liefhebbers tegemoet gekomen en de vuurwerkbranche moet het particulier
vuurwerk worden verboden en centraal door elke gemeente door professionele
mensen worden af gestoken.
Om de medici te ontlasten dit jaar even geen vuurwerk.
Om zorg te ontlasten erg goed. Ik vind een algeheel verbod überhaupt prima, maar
zal vuurwerk wel missen. Wellicht kan op veel plaatsen volgend jaar een
georganiseerd vuurwerk professioneel gedaan worden.
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Omdat de nadelen van vuurwerk (geluidsoverlast, angstige dieren, hoop rotzooi
naderhand omdat veel mensen niets opruimen, soms ernstige ongelukken) wat mij
betreft totaal niet opwegen tegen een paar uurtjes plezier voor een steeds kleiner
wordend deel van de bevolking.
Omdat het de spuigaten uitloopt. Al jaren wordt hier in de buurt zwaar vuurwerk
afgestoken, Het lijken wel bommen!!!!
Omdat het totaal uit de hand gelopen is met de soort vuurwerk, lijkt meer op
explosieven en de jeugd heeft veel geld,dus veel explosieven. Jeugd is
onverantwoordelijk, ze kunnen de luxe niet aan. Stoppen en straffen is de oplossing,
wie het beter weet zwetst.
Omdat in mijn buurt al 200 dagen van het jaar geknald wordt
Omdat sommigen het fijn vinden herrie en stampij te maken zouden ze zich moeten
realiseren dat veel mensen dit gruwelijk vinden...en wat te denken van de dieren. Ik
denk dat menigeen niet kan denken.
Omdat, het onnodige gewonden veroorzaakt, slecht is voor het mileau en ik om 2
uur s'avonds wil samen en dan nog het vuurwerk doorgaat.
Ondanks dat het mooi is, blijft het risicovol. reeds eerder al een bijna ernstig voorval
meegemaakt met mijn zoon. Dit door toedoen van iemand anders onder invloed
van drank en drugs. En verder speelt het milieu en dierenwereld ook een rol.
Ongeacht corona ben ik voor een algeheel vuurwerkverbod (beter voor het milieu,
goed voor mensen en dieren).
Onze honden en kat worden ercwild en angstig van. Vind het jammer voor de
uitgaven je kunt er andere dingen meedoen dan de lucht in schieten
Onze huisdieren raken volledig overstuur van het geknal, en ook onze autistische
kleinzoon wordt er gestresst van. Bovendien is de luchtvervuiling zo extreem dat we
er kortademig van worden.
Ook buiten de covid-19 pandemie is particulier vuurwerk gebruikt een zinloze
investering met nodige risico's en reden tot vandalistisch gedrag
Ook carbid schieten verbieden. Dieren worden er zó bang van.
Ook carbidschieten zou dit jaar verboden moeten worden. Dit kan zeer gevaarlijk
zijn als dit gebeurt door mensen, die hiervan geen kennis hebben. Daarnaast
veroorzaakt dit veel lawaai.
Ook carbidschieten zou niet binnen minimale afstand van 200 meter binnen
woningen mogen plaatsvinden.
Ook de verkoop verbieden, niet alleen het gebruik.
En niet alleen dit jaar, vanwege Covid-19. Gewoon altijd. Weg met die troep.
Ook los van Corona ben ik voorstander van een vuurwerkverbod
Ook verbod regelen voor de komende jaren. Gemeente moet dit afsteken op
oudjaar.
Ook zonder Corona ben ik sterk voorstander van een totaal vuurwerkverbod.
Ook zonder corona geen vuurwerk
Ook zonder Corona is vuurwerk al zeer belastend voor zowel een deel van de
samenleving (mensen met huisdieren) als het milieu (luchtvervuiling,
watervervuiling, schade aan de in het wild levende dieren). Met Corona komen daar
nog een aantal belastende factoren extra bij. Laten we het maar een keer zonder
doen, en wat mij betreft mag dat zo blijven. Wél als alternatief een vuurwerkshow
door of vanwege de gemeente, maar niet nu.
Ook zonder Covid sta ik hier zeer positief tegenover.
Op oud en nieuw vind ik het oke maar ze beginnen al met afsteken twee (!)
Maanden van te voren en dat vind ik niet kunnen en asociaal. Mijn kat heeft vorige
jaar letterlijk twee weken in de kelder geleefd, bang!
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Ophouden met die onzin en wel snel. Bij betrappen forse boete is het in no time
agelopen.
Ophouden met die onzin. Voegt totaal maar dan ook totaal niks toe. Alleen maar
overlast.
Organiseer voor de toekomst lokale (veilige) vuurwerk bijeenkomsten.
Organiseer vuurwerkshow op plein. Eventueel betaald. Uiteraard publiek met
coronaregels!
Overlast voor veel mensen en dieren; geluid, licht en stank.
Particulier vuurwerk is niet meer van deze tijd.
Per gemeente zou een groot vuurwerk afgestoken kunnen worden, dat op afstand
goed te zien is.
Als we weer mogen samenkomen, omdat het virus de kop is ingedrukt, zou er in de
toekomst ook op pleinen in de gemeente vuurwerk afgestoken kunnen worden en
kan iedereen gezellig boj elkaar staan om er van te genieten
Redenen zijn duidelijk: overlast voor mens en dier, zeer grote millieuvervuiling.
Slecht voor de gezondheid, te grote druk op hulpdiensten.
Rekening houden met gevolgen voor extra drukte bij het ziekenhuis die het nu al
moeilijk hebben en de jaarlijks terugkerende kosten van vernielingen
Slachtoffers voorkomen. Onverantwoord omgaan met zwaar vuurwerk. Drank en
vuurwerk gaan niet samen.
Slecht voor het milieu en voor de dieren.
Slecht voor luchtwegen, angst huisdieren, overlast, rotzooi nog weken in omgeving
Slecht voor mens dier en milieu
So wie so ieder jaar veel te gevaarlijk
Solidair zijn met zorgmedewerkers en de druk op de ziekenhuizen zeker niet
verhogen vind ik belangrijker dan vuurwerk
Sowieso, voor iedere komende jaarwisseling, ziektes, of geen ziektes.
Sowieso. Milieuvervuiling. En weg gegooid geld. Tevens is er kans dat anderen ook
slachtoffer worden vh vuurwerk; vorig jaar kwam.pijl op ons af. We stonden 25 m
van het afsteken af... maar pijl kwam 2 meter naast ons tegen de muur op.
Staat geheel los van Corona, ik wens al jaren een vuurwerkverbod. Dit omdat
niemand zich aan de afgesproken regels houd. Niet goedschiks dan maar
kwaadschiks.
Stop met dit idiote gedoe. Last voor mens en dier en extra belasting voor politie,
zorgpersoneel en anderen !!!
STOPPEN MET DEZE ONGEIN. GELDVERKWISTING EN SLECHT VOOR HET MIILEU
Subjectief antwoord. Los van Corona ook voorstander van een verbod op een groot
deel van het vuurwerk en een centraal gemeente of regio vuurwerk.
Het knalt al vanaf oktober en onze hond is al weken angstig.
Te veel gewonden en schade
Te veel mensen bij elkaar en we kunnen ons geen gewonden permitteren
Te veel overlast voor dieren en veel vervuiling.
Te veel overlast, de jeugd trek zich nergens iets van aan ook al zeg je daar iets over,
dan krijg je een grote mond terug en gaan gewoon door.
Te veel schadelijke effecten. Denk aan ziekenhuizen, lawaai, luchtvervuiling,
vandalisme. Bovendien kan geld beter besteed worden.
Ten eerste is het risico te groot dat grote groepen bij elkaar komen.
Ten tweede, hebben we een hond die er veel last heeft van de knallen
Teveel gewonden ieder jaar . teveel inzet van politie en brandweer gevaar voor
ambulance-personeel onnodige drukte bij ehbo post en ziekenhuis.
Teveel ongelukken die andere mensen weer aan het werk zetten.
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Teveel slachtoffers. Veel gevallen leed voor de rest van hun leven. Te grote druk op
de zorg.
Tijdens de jaarwisseling zorgt het afsteken van vuurwerk er voor dat er zoveel
vervuilende stoffen worden uitgestoten als de industrie in het heel jaar doet. Het is
tevens ontzettend dier onvriendelijk. Ook draagt vuurwerk er toe dat de
maatschappelijke schade groot is: slachtoffers met soms ernstige verwondingen,
schade aan de woonomgeving, straatmeubilair etc.
Toen ik nog op een camping in België zat, vluchtte ik elk jaar op oudejaarsdag naar
België want door werd niet zo onbeschoft als in Nederland vuurwerk afgestoken.
Het zal heerlijk zijn voor mij en mijn dieren om in eigen land eens rust te mogen
meemaken op oudejaarsnacht en niet te hoeven vluchten!!!!
Uitsluitend gevaarlijk en zorgt voor overlast
Valt volgens mij niet of zeer moeilijk te handhaven, gebeurt nu nu al niet (en al
Jaren niet of nauwelijks, iig veel te weinig) , er word in munstergeleen al sinds
October vuurwerk afgeschoten en sinds is besloten vuurwerkverbod in te voeren
zijn er al een aaantal malen mallooten langsgelopen die zich nergens iets van
aantrekken en wellicht uit protest nu al de boel uitdagen met zwaar knal
vuurwerk….zal straks alleen maar toenemen denk ik hoe dichter we op nieuwjaar
afgaan
Van mij had het al langer afgeschaft mogen worden dat consumenten vuurwerk
kunnen kopen en afsteken.
het is slecht voor het milieu, voor longpatienten en ieder jaar krijgen veel mensen
die het kopen en omstanders letsel. Daarbij hebben veel dieren overlast van het
geluid of worden ze verwond.
Van mij mag dit vuurwerkverbod blijvend worden ingesteld.
Van mij mag een vuurwerkverbod altijd gelden, ook zonder corona.
Van mij mag er altijd een vuurwerkverbod ingesteld worden. Laat per gemeente
een professioneel vuurwerk afsteken. Dat voorkomt overlast voor de feestdagen en
brengt ook verbroedering. Iedereen kan gezamenlijk genieten van een spectaculair
vuurwerk zonder risico op schade aan auto's, woningen en letsel aan personen.
Van mij mag er een permanent vuurwerkverbod komen. Mét gedegen handhaving.
Van mij mag er voortaan altijd een algeheel vuurwerkverbod zijn.
Vanwege alle risico’s die het door particulieren afsteken van vuurwerk met zich
meebrengen en eens te meer vanwege alle ellende die het huisdieren bezOrgd
Vanwege astma kan ik niet naar buiten en moet alles potdicht houden. Desondanks
krijg ik het vanwege het afsteken van die troep vaak benauwd (duurt soms tot
enkele weken voordat ik weer voldoende lucht heb)
Helaas ben ik niet de enige die op deze wijze last heb van dat "pleziertje" van
anderen.
Ik heb het daarnaast nog niet eens over de overlast voor (huis)dieren.
Vanwege risico op verwondingen en overlast door achtergelaten rommel
Vanzelfsprekend voor mij, zeker in deze tijd. Zorginstellingen moeten niet nog meer
belast worden. Scheelt bovendien een hoop menselijk en dierlijk leed en draagt bij
aan minder milieuverontreiniging en aan de portemonnee van degenen die
vuurwerk kopen. Ik pleit voor een algeheel verbod op vuurwerk door privé
personen, los van corona. In plaats daarvan zouden gemeenten op een veilig en
centraal punt, gecontroleerd vuurwerk voor mij mogen organiseren. Maar niet dit
jaar, omdat er dan teveel mensen op afkomen. Ikzelf heb hier helemaal niks mee,
maar voor de echte fanatici zou dit een alternatief kunnen zijn.
Veel minder ongelukken en geen verstoring van en paniek bij dieren
Veiligheid boven alles en het ontlasten van de zorg is heel voornaam
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Verbied ook carbid
Verbod op al dat vuurwerk. Indien mensen dat toch willen een vuurwerkshow
vanuit de gemeente betaald door de mensen die vuurwerk willen. Door entreegeld.
Vervang het onveilige afsteken door gecontroleerd door vaklui afsteken
Vind dat vuurwerk door particulieren verboden moet worden
Vind het dubbel dat carbid schieten wel mag. Moet ook dit jaar niet door gaan. Je
weet nu al dat het uit de hand loopt
Vond het al jaren buiten porporties. Lawaai en veel troep. Was positief tov den
centraal vuurwerk. Maar dit jaar niet.
Voor altijd vuurwerk verbieden. Beter voor mens, dier en milieu!
Voor altijd vuurwerkverbod!!
Voor altijd. Heb niets met het verstoren van de rust voor mens en dier, wanneer
dan ook. Sterretjes en vuurtoren zijn ook leuk. Het is maar voor het ritueel
Voor de dieren, die zullen er blij mee zijn
Voor eens en voor altijd verbieden voor de particulier. Overheden,zoals
Gemeenten, kunnen dan een schitterennd professioneel , en gecontroleerd veilig
vuurwerk afsteken waarvan IEDEREEN kan genieten .
Voor huisdieren is het verschrikkelijk. En wie heeft op nieuwsjaarsdag wel eens
mensen hun eigen stoep/straat zien vegen ???
Voor huisdieren is vuurwerk een grote martelgang.
Voor mij hoeft er geen vuurwerk te zijn. Zelf nog nooit gedaan.
Voor mij hoeft vuurwerk niet.
Voor mij mag een algeheel vuurwerkverbod ook in de toekomst van kracht zijn
Voor mij mag het altijd vuurwerkvrij zijn
Voor mij mag het ieder jaar beter op een plek in het dorp of stad . en controlle ook
voor de dieren beter.
Voor mij mag het verboden worden. Men houdt zich toch niet aan de tijd dat het
afgestoken mag worden. Er wordt hier al maanden wat afgestoken.
Voor mij mag het voor altijd verboden zijn.
Voor mij moest het altijd afgeschaft worden,hooguit een georganiseerde situatie.
Voor mij zou een dergelijk verbod niet alleen dit jaar moeten gelden, maar ook voor
alle komende jaren.
Vuurwerk hoort volgens mij alleen door professionals afgestoken te worden en niet
tussen de woningen en zeer zeker niet in de vrije natuur.
Voor ons mag het vuurwerkverbod voor altijd gelden
Voor Onze dieren en dan vooral de paarden is elke jaarwisseling weer een drama...
wij kunnen nooit ergens naar toe of gaan werken op deze dag omdat anderen zo
nodig hier in deze buurt gigantisch veel vuurwerk menen af te moeten steken. Dit
veroorzaakt zoveel overlast voor ons... ik hoop dat er geen enkele jaarwisseling
meer vuurwerk mag worden afgestoken en dat er ook streng op gehandhaafd wordt
Voor onze dieren,met name voor de paarden.
Voor onze hond is vuurwerk verschrikkelijk. Al weken voor oudjaar wordt er in de
avond vaak vuurwerk afgeschoten.
Vooral de ziekenhuizen te ontlasten en de eerste hulp.
Voorkom groepen mensen
Voorkomt heel veel ellende en problemen !
Vorige jaar zoveel miljoenen schade (weer meer als het jaar daarvoor) en overlast.
Wanneer wordt er ook een verbod op het kindervuurwerk. Ze leren dan hoe ze
jaren later de buurt kunnen terroriseren en brievenbussen en containers opblazen.
Vroeger was vuurwerk leuk, maar op vandaag is het gevaarlijk spul, veel te zwaar.
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Vuurwerk = explosieven; hoort niet thuis in handen van kinderen en/of volwassen
idioten. Ergens in de stad een professioneel vuurwerk is geen probleem.
Vuurwerk af steken moet voor altijd verboden worden. Mensen en dieren hebben
daar overlast van. Tast het milieu aan (praat niemand over). Richt veel schades aan.
De mensen zijn angstig van dit vuurwerk. Dit is voor de bevolking geen plezier
hebben of genieten.
Vuurwerk afsteken gaat meestal met rellen gepaard
Vuurwerk afsteken is overbodig.
Vuurwerk ervaar ik alss terreur.
Vuurwerk geeft alleen maar overlast voor mens en dier
Vuurwerk geeft enkel ellende voor mens en dier.
Vuurwerk had al lang verboden moeten worden.
Vuurwerk heeft totaal geen doel alleen vermaak, maar de negatieve gevolgen voor
hulpverleners het milieu en overlast en stres bij dieren staat totaal niet in
verhouding met het gebeuren
Vuurwerk in welke vorm dan ook ( dus ook CARBIDschieten ) VERBIEDEN !!! en dit al
doen, in de eerste maand van 2021, paal en perk stellen voor de komende
jaarwisselingen, NU al verbieden en NIET WACHTEN tot de laatste dag van het
jaar.... want tegen die tijd heeft men die rotzooi natuurlijk al LANG opgeslagen of in
huis !!!!!!!!!!!!
Vuurwerk is een affront: alle zintuigen worden beledigd. Het knalt, het stinkt, het
doet pijn, en het is lelijk. Vergelijk dat eens met een mooie boom! Bovendien is het
een kwelling voor alle dieren, de huisdieren en ook de wilde dieren en vogels.
Vuurwerk is een ramp voor het milieu en de dieren ( ook huisdieren ) Levert elk jaar
veel materiele schade op
en ook de vele letsels die behandeld moeten worden
Vuurwerk is een traditie! De cijfers die genoemd zijn over de slachtoffers met oud
en nieuw er veel, 2 000 000maar daar zijn er maar 345 vuurwerk slachtoffers.
Vuurwerk is gevaarlijk voor de mens, geeft enorm veel overlast (herrie en rotzooi op
straat) en voor veel dieren is het vreselijk. Van mij mogen ze het afschaffen.
Vuurwerk is nergens goed voor. Kost hopen geld dat beter aan de minderen in de
mij kan worden gespendeerd.
Vuurwerk is niet meer van deze tijd. Denk eens aan al die dieren die er last van
hebben. De ongelukken die het met zich meebrengen en dan nog te zwijgen over de
economische schade.
Vuurwerk is ook buiten de corona tijd iets wat overlast geeft. Zorgverleners in de
ziekenhuizen hebben hun handen vol, evenals politie brandweer en ambulance
medewerkers die ook nog eens met vuurwerk belaagd worden.
Niet te vergeten de dieren! Honden, katten paarden, koeien enz...die zich geen
raad weten en in sommige gevallen zelfs sterven van de angst. Verder de materiële
schade door vuurwerk aan brievenbussen, bushokjes enz...enz. Een kostenpost
waar de gemeenschap uiteindelijk de rekening voor moet betalen. Overwegend het
plezier tegen alle negatieve gevolgen is de keuze vlug gemaakt! Verwonderlijk dat
vuurwerk nog steeds getolereerd wordt tot aan de corona.
Vuurwerk is overlast. Vuurwerk is weggegooid geld. Geef dat geld aan een goed
doel!
Vuurwerk is schadelijk voor mens en dier. Denk hierbij aan mensen met
longaandoeningen, die veel last ondervinden van de rook. De verwondingen, die
diverse mensen oplopen, wat weer een extra belasting vormt voor de zorg. Dieren
in de natuur, die dol worden van angst en niet weten, waar ze zich op moeten
houden.
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Vuurwerk is sowieso irritant en gevaarlijk.
Vuurwerk is veel te zwaar geworden het doet niet onder als oorlogsmateriaal De
grens is allang overschreden
Vuurwerk leidt tot extreme fijnstof vervuiling. Auto's worden op milieu gekeurd,
maar we lieten nog wel deze vervuiling van vuurwerk toe.
Vuurwerk moet men voor altijd verbieden. Niet alleen voor dit jaar
Vuurwerk voegt niets toe aan het feest, een algeheel vuurwerkverbod altijd, zou hel
goed zijn. Vooral voor de oudere mensen, de veteranen en andere mensen met
trauma's zullen dit geweldig vinden.
Vuurwerk voor altijd aan strenge banden leggen
Vuurwerk voor altijd verbieden alleen maar veel overlast van, nog niet eens praten
over wat allemaal vernield word .
Vuurwerk zorgt al jaren lang voor ernstige gewonden.
stop er mee.
Vuurwerk zou al veel eerder verboden moeten worden
Vuurwerkverbod nu en ook geen individueel vuurwerk in de toekomst
Waarom iets toestaan wat slecht is voor het milieu en alle dieren.
Waarom niet op 1 centrale plaats vuurwerk afsteken, b.v door de brandweer??
Waarom vuurwerk niet zwaar belasten, net als sigaretten.
Wat is er nu echt leuk aan dat geknal dat ook nog steeds gewonden oplevert en
branden veroorzaakt.
Wat mij betreft kan men het vuurwerk voor altijd afschaffen. Met een centraal
(gemeentelijk) vuurwerk evenement - uitgevoerd door professionals - heb ik geen
probleem.
We denken alleen maar ons zelf en brengen anderen in de problemen. Wat is hier
nu moeilijk aan?
Als je niet meer kunt lopen, zien, enz. is toch veel erger.
We hebben in het verleden HEEEEL VEEEEL schade gehad. EN WIE BETAAL MIJN
SCHADE !!! Hier hebben we zelf moeten betalen .
We moeten met z'n allen het respect en fatsoen opbrengen voor de zorgverleners
die al overwerkt dreigen te raken; nu nog vuurwerk erbij dat zou respectloos jegens
hen zijn. Of als consequentie: vuurwerkletsel wordt niet behandeld maar dat stuit
natuurlijk op veel weerstand. We moeten de zorg ontlasten, mensen hebben een
ruggengraat van slagroom, ze kunnen niet meer afzien, ze willen alleen maar
genieten en weinig/geen rekening houden met een ander !
We worden al jaren gekweld door het geknal in kerkrade centrum. Vaak al weken
vooraf. Handhaving en politie doet niks. Waardeloze wijkagent hebben we
momenteel ook, grote nietsnut. Laat ons ook met andere zaken in de kou staan
Weggegooid geld en veel veiliger!
Wel met de opmerking dat men zich niet aan de regels houd en er toch veel
vuurwerk afgestoken gaat worden vrees ik. Wat ik ervan begrijp is dat de politie
capaciteit bij lange na niet voldoende is om in te rijpen . Waar blijft het niet
afgestoken vuurwerk. Dit brengt toch een ander risico met zich mee.
Wel zorgen voor handhaving
Wel zou het mooi zijn als er op een afgelegen locatie - Pampus? - een nationaal
vuurwerk is dat op tv wordt uitgezonden. Hopelijk mogen sterretjes wel.
WENS AL JAREN DAT ER EEN VUURWERK VERBOD KOMT OOK VOOR DE
HUISDIEREN IS DIT ERG. EEN GROOT VUURWERK AAN DE MAAS VIND IK EN VELEN
BIJ ONS IN DE STRAAT WEL IN ORDE
Werd tijd , gezien de maatschappelijke kosten
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Wij hebben huisdieren die ieder jaar weer de ellende van het vuurwerk moeten
ondergaan. Een dier kun je niet uitleggen waar al dat geknal en geflitst vandaan
komt daarom is het ook zo'n verschrikking voor hun. Dit geldt ook voor alle dieren
die buiten zijn en in de natuur leven.
Wij vinden het ieder jaar onzin dat er zoveel vuurwerk wordt afgestoken, zonde van
t geld, slecht voor t milieu en dieren zijn wekelang van slag, afschaffen dus en
voorgoed !!!
Wij vinden het prachtig ... maar we hebben een kat die dat niet zo leuk vindt
Wij zijn tegen vuurwerk afsteken van particulieren. In andere landen is het al heel
lang, dat speciale pyrobedrijven op één plek in ee regio, centraal een vuurwerkshow
geven. Vuurwerk voor particulieren moet net als daar, gewoon veboden worden.
Niet alleen voor alle dieren, maar ook voor de mensen met oorlogstrauma, voor de
mensen met longproblemen, geen vuurwerkgewonden meer en wat te denken van
alle schade door vuurwerk. Het vuurwerk begint tegenwoordig 3 maanden voor oud
en nieuw en gaat na oud en nieuw nog even een tijdje verder. Het kost
verzekeringsmaatschappijen zakken met geld elk jaar ook de ziekenhuisrekeningen
liegen er niet om. Daar betalen we wel allemaal aan mee en waarom. Voor een
stelletje egoïsten die persé zelf vuurwerk willen afsteken en anderen lastig vallen. Ik
vind het asociaal en egoïstisch als je tegenwoordig nog voor het afsteken van
vuurwerk bent.
Woon tegen over een kamp daar is volgens mij genoeg gezegd
Ze moeten het algeheel vuurwerkverbod niet alleen voor dit jaar laten gelden, maar
gewoon permanent maken. Elk jaar weer is er ontzettend veel rotzooi, slachtoffers,
en ontzettend veel dieren die zeer gestresst raken. Het afsteken van vuurwerk is
zeer egoistisch en absoluut niet goed voor de natuur.
Ze zoud ook een verbod op carbid moeten geven! Ik ben copd 4 patient en dat geeft
enorme rook en rotzooi. Dan kan je evengoed het vuurwerk niet verbieden. Er
zullen veel ongelukken gebeuren met carbid!
Zeer slecht voor mileu en de dierentuin
Zeker in een periode waar veel protesten zijn, en Covid nog onder ons, lijkt me dit
echt noodzakelijk, verbod doen
Zeker nu kun je het de zorg niet aandoen om ook nog vuurwerkslachtoffers te
moeten behandelen.
Zeker nu met corona maar zeker voor alle dieren het is een hel die dag en ook de
dagen ervoor al
Zeker nu. Gezien de druk die al in de zorgsector aanwezig is. Sowieso ook om
groepsvorming op de straat (kijkers en afstekers) te voorkomen.
Zelfs carbid schieten moet verboden worden ivm overlast lawaai voor de wilde
dieren!
Zie bovenstaande motivaties
Zie eerdere reactie
Zie vorige reactie. Het zou voor het eerst zijn dat mijn honden hopelijk rust zullen
hebben. Maar dat is nu al niet het geval. Ze knallen vanaf september al.
Ziekenhuizen kunnen vuurwerkongelukken er nu niet bijhebben. Steek je toch
vuurwerk af dat hoort dat bijzeer asociaal gedrag.
Ziekenhuizen zijn al overbelast.
Zonder vuurwerk wordt de zorg veel minder belast. Vuurwerk maakt toch niet dat
we een betere start van het nieuwe jaar krijgen?
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Zorg dat wijkraden actief zijn, zodat men makkelijk kan handhaven. Organiseer
volgende jaarwisselingen vuurwerkshows in de22-23 wijken van Roermond. Zo
heeft er jaren geleden (1980) een prachtig vuurwerkshow van het 100-jarig bestaan
mannenkoor Roermond op de "Maasbrug" Louis Raemaekersbrug. Toen was ik bij
tante [naam] op bezoek in de Arlo flat.
Zorg ontlasten
En ook het milieu
Zorg ontlasten
Zou voor altijd mogen worden gestopt.
Zou zeer blij zijn i.v.m. luchtkwaliteit, zeker ook voor longpatiënten..
Zowel de zorg als de politie heeft rond de jaarwisseling wel wat anders te doen.
Bovendien is er tegenwoordig zo veel zwaar illegaal vuurwerk in omloop dat het tijd
wordt voor een permanent verbod.
Zowel voor de overlast (ouderen, baby’s en dieren) als voor het milieu vind ik deze
beslissing goed.
Zowel voor het milieu als de schade en rotzooi die het vuurwerk geeft ben ik blij
met een vuurwerk verbod. Dat gaat natuurlijk niet helpen als onze buurlanden niet
mee doen en als er niet op wordt toegezien en daar heb ik de grootste zorg over.
1 jaar overslaan is toch niet zo erg, om de zorgsector te ontzien.
Akkoord: om de druk op de zorg te verlichten en bovendien tegenstander van de
enorme geldverspilling en milieubelasting.
Al ben ik wel bang voor een extra opleving van illegaal vuurwerk.
Alleen positief over een totaalverbod voor dit jaar; normaal moet een beetje
vuurwerk wel mogen (wel liefst alleen op de avond zelf)
Alleen voor dit jaar verbod. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden. Dus
eenmalig. Nederland kennende zal men van deze gelegenheid misbruik maken voor
een algeheel verbod.
Alleen voor komende jaarwisseling een goed plan om zorg niet extra te belasten,
maar normaal gesproken hoort legaal siervuurwerk bij jaarwisseling.
Allen vanwege de drukte bij de ziekenhuizen
Begrijpelijk om de zorg te ontlasten.
Ben ik mee eens, maar het vuurwerk wat nu al afgestoken wordt,doen handhaven
we niet,
Dus, dat lukt met oud en nieuw ook niet, Ik weet best wel dat daar de manschappen
niet voor zijn, Maar roep dat dan niet.
Centrale vuurwerk show van de gulpenerberg zou voor veel mensen die graag
vuurwerk afsteken een goed alternatief zijn.
Centrale vuurwerkshow, georganiseerd door gemeente, zou ik toejuichen (ook in de
toekomst).
De brandweer/Gemeenten kunnen op een hoger gelegen punt in de gemeente op
diverse plaatsen vuurwerk afsteken zodat mensen er toch van kunnen genieten op
veilige afstand.
De druk op het zorgpersoneel is al zo groot. Dit mag niet groter worden voor de
zorgbranche.
Er staat wel tegenoven dat het financieel natuurlijk een enorme strop is voor de
vuurwerkbranche.
En het zal ook een hoop overlast geven voor politie. Er zullen veel mensen zijn die
zich verzetten tegen algeheel vuurwerkverbod.
Doe het afsteken centraal, zo neem je de jeugd niet ook dit nog af
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Echter de vuurwerkbranche mag wat mij betreft rekenen op een fikse
tegemoetkoming.
Handhaving wordt een groot probleem.
Een groot gemeentelijk vuurwerk op megaland, of berg snowworld, niet
toegankelijk voor particulieren
Eigenlijk zeer positief maar ben bang dat het niet te handhaven is. Nu horen we al
knallen.
En dat gaat heel moeilijk worden, denk ik
Enkel wanneer er dan ook daadwerkelijk op wordt gehandhaaft
Er wordt altijd veel te veel geknald in november en december, ben dus blij met het
verbod!
Er zou in ieder dorp een gezamenlijke vuurwerkshow gegeven moeten worden door
de overheid.
Er zou lokaal/per dorp één klein gezamenlijk vuurwerk kunnen zijn
Extra locatie,s aanwijzen voor onder controle af te steken. Aantal locatie,s
afhankelijk van groote gemeente .
Extra ongevallen kunnen we er niet bij hebben.
Geeft duidelijkheid
Géén knalvuurwerk (soms halve bommen), maar wel siervuurwerk!
Geen onnodige zorg naar de ziekenhuizen als er geen vuurwerk komt. Aan de
andere kant vind ik dat dit minder mooie jaar zonder vuurwerk afsluiten erg heftig
gevoelsmatig voor veel mensen. Vuurwerk brengt wel een mooi geluksmoment
voor velen...
Geen vuurwerk vind ik wel jammer, want ik kijk er elk jaar met plezier naar. Kan een
alternatief zijn, dat vuurwerk afgestoken wordt of alleen door experts of door
iedereen op daarvoor aangegeven lokaties? Ik kan me niet voorstellen, dat een
verbod werkt. En als men illegaal bezig gaat is de kans op verwondingen des te
groter.
Gezien de huidige situatie is vuurwerk niet op zijn plaats. Jaartje overslaan is geen
ramp.
Handhaven zal een hele kluif worden, maar wel doen.
Helaas geen sier-vuurwerk dit jaar....
Het gebruik van vuurwerk is doorgeschoten overdreven veel en slecht voor het
milieu
Het is hypocriet want ik heb geen oplossing voor vernietiging van al aanwezig
vuurwerk. Daar zadel ik anderen me op.
Het nu al niet meer te controleren, laat staan in de nacht van oud op nieuw.
Het zal voor veel mensen lastig zijn. Veel mensen hebben al het gevoel dat hen 'veel
wordt afgepakt'. Ik denk dat als er een vuurwerkverbod komt het dan de
verantwoordelijkheid van de gemeente is voor een mooie invulling te zorgen.
Bijvoorbeeld mooi vuurwerk om 00:00 goed verdeeld over de gemeente op
verschillende plekken. Op verschillende plekken om 2 redenen: 1. dat mensen niet
er naar toe gaan om te kijken. 2. De verdeling zou zo moeten zijn dat de meesten
het vanuit huis redelijk of goed kunnen zien.
Het verbieden van het vuurwerk raakt veel mensen in hun identiteit en dat zal veel
gevoelens los maken.
Voor advies: [naam]
Het zou wel leuk zijn als er iets gebeurt. Misschien per gemeente vuurwerk
afsteken. Zo gebeurt het toch veilig en gaat misschien iet iedereen toch zelf iets
organiseren

137

Raadpleger Jaarwisseling

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Hoewel ik het jammer vind dat er geen spectaculair vuurwerk is te zien, kan ik me
goed vinden in de argumenten waarop deze maatregelen werden genomen.
Bijkomend plus punt voor mij is dat de lucht schoner blijft hetgeen mij en mijn
gezondheid duidelijk ten goede komt .
I
Ik ben gek op vuurwerk maar deze keer niet
Ik ben Positief in dit besluit om voornamelijk illegaal en knalvuurwerk te verbieden,
maar wil de feestgangers enliefhebbers van vuurwerk niet geheel onthouden,
daarom lijkt mijn voorstel als tegemoetkoming het toestaan van siervuurwerk op de
daarvoor aangewezen toegestane locaties waar dit veilig afgestoken kan worden.
waarbij het vereist is om afgestoken siervuurwerk na gebruik weer netjes op te
ruimen.
Ik ben sowieso geen liefhebber van het het afsteken van vuurwerk en al de
geluidsoverlast die dat geeft. Maar om het nu te verbieden vind ik niet verstandig.
De mensen zijn momenteel toch al erg gestrest, dus de frustratie wordt hierdoor
alleen maar erger, met alle gevolgen van dien. Daarbij is het niet mogelijk het
vuurwerkverbod te handhaven door politie en boa’s.
Ik ben voor een verbod op zwaar vuurwerk en voor een verbod op het vroegtijdig
afsteken van vuurwerk.
Ik vind het afsteken van vuurwerk om 12u s nachts een mooie traditie
Ik denk dat er alsnog veel illegaal vuurwerk wordt afgestoken, wat misschien nog
meer ziekenhuisopnames teweeg brengt en dat er te weinig mankracht is om te
handhaven.
Ik denk dat er wel vuurwerk afgestoken kan worden, maar dan alleen als er een
vergunning voor is afgegeven. Dit voor professioneel georganiseerd vuurwerk.
(Denk aan grote bedrijven als reclameacties, buurtverenigingen, gemeente zelf etc.)
of dit nu nog te regelen is voor deze jaarwisseling is maar de vraag. Alternatief is dat
ik zeer positief sta tegenover een algeheel vuurwerkverbod.
Ik heb al niets met vuurwerk en de dieren worden er erg bang van
Ik heb een hond dus vindt ik het prima maar voor het feestelijke is het jammer
Ik heb gemakkelijk praten. Ik hou niet van vuurwerk en steek het zelf nooit af.
Ik heb niets tegen vuurwerk van 22.00 uur 31-12 tot 01-01 tot 02.00 uur daar is
voor de dieren nog een beetje doorheen te komen. Wat ik wel heel erg vind is dat
ze al eind september beginnen met bommen te gooien en daar kunnen ze beter op
handhaven als tegen die 4 uurtjes in de oudejaarsnacht maar daar doet niemand
wat aan.dat is geen vuurwerk meer maar dat zijn bommen en is pure vernieling of
mag ik een handgranaatje terug gooien als ze het mijn kant opgooien.
Ik sta er positief tegenover, maar aan de andere kant ook negatief. De angst dat het
uit de hand loopt is groter denk ik dan als er gewoon vuurwerk afgestoken mocht
worden. Vooral omdat de beperking weer op corona gegooid word, wat bij veel
mensen olie op het vuur is
Ik sta volledig achter deze keuze, echter komt het niet ten goede van de sfeer.
Ik steek zelf sowieso nooit af, maar geniet om 24.00 uur wel van het sier vuurwerk
door anderen afgestoken.
Ik vind daarnaat dat het carbid schieten ook verboden moet worden gesteld
komend jaar.
Ik vind het prima om het niet af te steken maar een verbod doet ook illegaal
vuurwerk laten afsteken met alle gevolgen van dien.
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Ik vind het prima om op deze manier de zorg te ontlasten, wel vind ik dat er dan
door de gemeente op diverse plaatsen (ook in de dorpen) een georganiseerd
vuurwerk afgestoken dient te worden. Op deze manier is het veilig, en daarmee
geen belasting voor de zorg, krijgen de mensen wat ze willen en hebben de
vuurwerkbranches omzet en is iedereen blij.
Ik vind het wel jammer dat het hiermee dus ook niet mogelijk is om vuurwerkshows
te doen.
Dat er om 12 uur mooi siervuurwerk ontbreekt vind ik wel jammer. Al kan ik er wel
mee leven. Alles is dit jaar anders.
Ik vind vuurwerk altijd prachtig en koop zelf ook elk jaar wel wat. Helaas zijn er in
Nederland mensen die niet normaal kunnen doen en het verzieken voor een hele
grote groep. Mede daardoor denk ik dat we de toch al zwaarbelaste zorg een plezier
doen door een jaartje over te slaan.
Ik vind vuurwerk en de rotzooi die het veroorzaakt incl. de schade en het letsel
ontzettend slecht dus wat mij betreft mag het blijvend verboden worden.
Ik vind wel dat er wat siervuurwerk mag zijn, maar een knalverbod is prima. Valt
echter niet te handhaven dus ik ga er van uit dat velen een verbod naast zich neer
zullen leggen.
Ik vindt het leuk en heb ook zelf vuurwerk afgestoken maar de laatste jaren is het
de spuigaten uitgelopen met het afsteken van vuurwerk. Op de meeste plekken
wordt de rotzooi niet opgeruimd en blijft weken liggen. Je heb van die malloten die
net om 12 uur s'nachts met de auto weg moeten.
Ik zelf sta achter het principe australie, overheid beheert en steekt af. Niemand
anders. Gaat hier ondanks eventueel verbod niet lukken. de illigale kanalen zijn te
uitgebreid en pakkans is relatief klein waardoor er opnieuw een levende handel in
illigaal vuurwerk onstaat en bij een verbod extreem hoge prijzen worden gevraagd
voor vuurwerk. Buiten alle ongemakken om bij EHBO's waar ieder jaar weer de
nodige slachtoffers binnen wandelen door onzorgvuldigheid of illigaal spul. BTW het
knalvuurwerk moet eruit. Sier vuurwerk is nog mooi om te zien maar het slag
vuurwerk is extreem sterk en ongelooflijk irritant
Ik zou een groot vuurwerk willen in de gemeente, elk jaar.
Indien de motivatie puur is om de zorg te ontlasten akkoord, indien het een
opstapje betreft naar een definitief vuurwerkverbod is dit een slinkse manier om
het in te voeren.
Is echter niet haalbaar. Er zullen mensen zijn die een algeheel verbod aan hun laars
gaan lappen met als gevolg dat ze illegaal vuurwerk over de grens gaan halen. Dit is
vaak gevaarlijker dan het door laten gaan van het afsteken van vuurwerk.
Handhaving is er niet of nauwelijks en zeker niet binnen de gemeente Horst aan de
Maas. Handhaving in deze gemeente wordt gewoonweg niet uitgevoerd.
Ivm corona
Kan de gemeente niet op enkele plaatsen in de stad georganiseerd wat vuurwerk
laten afsteken, zodat het oude jaar niet in stilte afgesloten wordt? Bijv. Vanaf St
Pietersberg, voor groot deel van de stad zichtbaar. Illegale of superknallers mogen
overigens geheel verboden worden.
Klein en licht vuurwerk moet kunnen.
Laat de gemeente een vuurwerk organiseren waar je uit vrije wil naar toe kunt gaan
en wijs per dorp of stad een of enkele plekken waar de jeugd bijeen kan komen om
vuurwerk af te steken en te drinken.
Liever een centraal vuurwerk
Liever had ik alleen toestaan van siervuurwerk, maar dit is niet te handhaven
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Lijkt mij bijzonder moeilijk te handhaven.
Zij die dit moeten uitvoeren , worden dan in een zeer moeilijke positie gebracht.
Dit was eerder ook zo , maar alleen bij bijzonder , gevaarlijk vuurwerk
Maar ik ben bang dat er veel illegaal vuurwerk gebruikt wordt
Maar ik vind dat de gemeente wél een vuurwerk mag/moet afsteken
Maar is niet handhaafbaar.
Maar niet onder de noemer waar het nu onder gebracht wordt. Zorgpersoneel
ontlasten, gewoon te veel overlast weken van te voren al.
Maar vind het wel erbij horen, dus een alternatief als een georganiseerde
vuurwerkshow
Maar wel met de opmerking dat het karbiet schieten ook verboden moet worden.
Misschien dat de gemeente zelf iets organiseert
Misschien zou een gemeentelijk vuurwerk wel kunnen, zodat er toch een feestelijk
begin van een nieuw jaar is.
Mits de opslag van het vuurwerk goed geregeld is.
Niet te handhaven
Normaal wat vuurwerk voor de jeugd moet kunnen, alleen de laatste tig jaren is het
volledig uit de hand gelopen.
Om de zorg te ontzien is nu een verbod noodzakelijk. Mijn voorkeur gaat uit zo
veilig mogelijk gebruik en naar preventie, d.w.z. producenten en verkopers van
zwaar vuurwerk aanpakken. Alleen veilig vuurwerk toelaten. Illegaal vuurwerk
vanuit het buitenland beter onderscheppen. In Europees verband betere
maatregelen treffen. Goede voorlichting op scholen.
Om heel veel redenen hou ik niet van het privé afschieten van vuurwerk:
onherstelbaar gewond raken van mensen , belasting 1e hulp, geluidsoverlast voor
dieren, voor miljoenen de lucht in!
Ook de poes zou dit heel fijn vinden
Op een aantal centrale plaatsen vuurwerk afsteken dat van een afstand en met
voldoende onderlinge afstand te zien is, zou mijn voorkeur hebben. Ook voor de
toekomst.
Op een centrale plaats per gemeente.
Per gemeente, stad of dorp een vuurwerkshow organiseren waar mensen op
afstand naar kunnen kijken . Nu gaan er veel mensen vuurwerk halen over de grens
met alle gevolgen van dien.
Persoonlijk geen grote fan van het afsteken van vuurwerk
Persoonlijk heb ik geen moeite met een vuurwerkverbod. Ik denk wel dat er een
alternatief moet zijn. Bijv. een georganiseerd vuurwerkshow.
Positief, maar UITSLUITEND als dit betekend dat dit niet afgeschaft wordt in de
jaren die hier op volgen. Ik ben voorstander van vuurwerk. Vuurwerk aansich kent
geen gevaar, maar net als met wapens en andere zaken is de gebruiker de grootste
veroorzaker van gevaar. Aan de andere kant is de achter gebleven rommel die men
niet opruimt wellicht wel een reden hier in de toekomst anders over te gaan
denken.
Positief, maar vrees in onze regio zo dicht bij Duitsland en Belgie dat er illigaal
vuurwerk wordt afgestoken en handhaving is altijd al ver te zoeken rondom eerder
afsteken van vuurwerk dus zal dit jaar verwacht ik niet anders zijn.
Rekening houden met overvolle ziekenhuizen! Mogelijke ontlasting van de zorg.
Minder ( zwaar) letsel, vooral bij onschuldige toeschouwers, in mindere mate bij
figuren die regels aan hun laars lappen!!!
Siervuurwerk vind ik mooi om te zien. Maar die vreselijke 'bommen' en andere
herrie makers mogen ze van mij voorgoed verbieden.
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Traditiegetrouw mag op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur
vuurwerk af worden gestoken. Als hier aan wordt gehouden heb ik GEEN probleem
met vuurwerk. Maar helaas tegenwoordig werkt dit niet. Dus vuurwerkverbod.
Veel gewonden, vandalisme!
Veel geldverspilling er worden door bepaalde doelgroepen geen prioriteiten
gesteld en mensen maken er schulden voor
Geld voor echt belangrijke zaken heeft voorkeur: milieu, dieren, armoede in wereld
Vind het altijd wel leuk om naar te kijken; koop zelf niets.
Voor de veiligheid en het milieu en de dieren is het beter
Voor dit jaar een top alternatief. Laten we wel voor een goede oplossing komen
voor volgend jaar, een geheel verbod moeten we niet houden. Wellicht
georganiseerd vuurwerk.
Voor mij persoonlijk is vuurwerk niet zo belangrijk. Vind wel dat men veel opgelegd
krijgt, dit kan leiden tot steeds meer frustratie.
Voor mij zou er in iedere gemeente als dat zou kunnen een vuurwerkshow mogen
zijn waar wij dan door proffesionals op worden getrakteerd.Tegen een kleine
vergoeding.
Voor onze huisdieren
Vrees dat het verbod windowdressing is.
Hoe wil je dit handhven?
Vuurwerk is mooi, maar ik zie niet in waarom er een hele dag wat geknalt kan
worden. Maak een (of meerdere) mooie shows in een gemeente
Waarom niet centraal op een paar plaatsen door de gemeente aangewezen
personen vuurwerk laten afsteken waar we met zijn allen van kunnen genieten op
een veilige manier
Wanneer mensen zich houden aan de vuurwerktijden van 31 dec 18.00 uur tot 1
januari 2.oo uur, vind ik het geen probleem!! Illegaal vuurwerk en maanden van te
voren vuurwerk afsteken heb ik een gloeiende hekel aan.
Wat mij betreft zou het op één plek, geregisseerd door de Gemeente, mogen.
Wel moeilijk te handhaven
Wel positief, maar wel opletten voor illegale praktijken dan zijn we nog verder van
huis, niet te controleren, zware boetes op illegaal afsteken.
Wel siervuurwerk
Wel vrees ik dat dit ertoe zal leiden dat ook in de komende jaren het vuurwerk aan
banden zal worden gelegd
Wie let er op dat ze nu al beginnen te schieten, angstaanjagend !
Zelf vind ik vuurwerk verschrikkelijk, maar er zijn genoeg mensen die er plezier aan
beleven. Ik vind dan ook dat er geen algeheel vuurwerkverbod moet komen, maar
dat de gemeente in samenspraak met belanghebbenden (vuurwerkverkopers/
belangengroepering jongeren etc.) gereguleerd vuurwerk laat afsteken. Natuurlijk is
het lastig om zoiets corona-proof te organiseren, maar geef mensen wel ruimte om
met aanvaardbare alternatieven te komen.
Zolang het maar eenmalig is.
Zou wel fijn zijn als er via gemeentes ed toekomstig plekken komen waar het
centraal wordt afgestoken. Dit jaar via tv?
Al steken wij elf geen vuurwerk af, maar ik vindt het bij oud opnieuw horen. Zou
graag zien dat er een gemeentelijk vuurwerk komt.
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Algeheel verbod gaat wat ver, maar ben het met de politie en zorg eens dat de extra
druk anders te groot wordt. Je bent altijd afhankelijk van die mensen zonder
verantwoordelijksheidsgevoel t.o.v. de medemens in deze. Het interesseert ze
allemaal niks, tot ze zelf de diensten nodig hebben en worden dan ook nog
agressief. Veel harder aanpakken die a-socialen. Probleem ligt vaak veel dieper,
m.a.w. geen gedegen opvoeding.
Algeheel verbod, per gemeenten of straat professionele afstekers?
Alhoewel ik de gevaren wel zie, ben ik ook van mening dat er voor de jeugd niet
veel te vieren overblijft.
Alleen jammer voor de jongeren die. Alleen wat vuurwerk willen afsteken.
Als er al een totaal vuurwerkverbod komt zijn er toch "liefhebbers" die dan illegaal
vuurwerk afsteken.
Als het eenmalig is an ik hier mee akkoord gaan. Maar alleen om de druk van de
zorg niet te erg te maken. Ander ben ik tegen een verbod.
Amerikanen hebben ooit het land willen droogleggen. Niet gelukt. Vuurwerk
verbieden lukt ook niet.0
Baal er wel van maar begrijp dat ze zoveel mogelijk willen voorkomen
Begrijp de maatregel voor de zorg. Maar vind dat de jeugd toch al erg veel wordt
ontnomen.
Daar wilden ze toch al vanaf. De coronabelasting van ziekenhuizen is ene goeie
smoes. Hetzelfde geldt trouwens ook voor het afschaffen van Sinterklaasoptochten.
Ook dat feest zal verdwijnen en de corona is een aardige aanleiding ervoor
Discussie is eigenlijk begonnen door gebruik illegaal vuurwerk, geweld tegen
hulpdiensten en allerhande andere taferelen die onder de noemer jaarwisseling
worden gedaan (vreugde vuren bijv.). Feitelijk zou men daar hard op moeten
treden en niet denken dat door verbieden deze problemen allemaal weg zullen zijn.
Helaas vrees ik dat de goede zullen lijden onder de slechten (die gewoon door
zullen gaan)
Een algeheel vuurwerkverbod is te rigoureus, kan het gecontroleerd op vastgestelde
plekken?
Een centraal vuurwerk zou toch wel mooi zijn.
Een jaar geen vuurwerk: prima. Maar vuurwerk moet wel weer terugkomen. Weinig
anders dat dat kan vervangen.
Eigenlijk sta ik er positief tegenover. Maar maak me zorgen over hoe dit uitpakt.
Mensen zoeken waarschijnlijk alternatieve in b.v. Brandjes maken of erger
autobranden. Er is geen uitlaatklep zeker in deze corona tijd.
Er is al enige jaren een cultuur omslag bezig over vuurwerk gebruik in NL. Ik denk
dat dit moment van Corona en spanning op de zorg aan een versnelde afschaffing/
beperking van vuurwerk rituelen kan bijdragen.
Er is begrip voor de gedachte.
Al zou ik graag met mijn kinderen (5&6 jaar) in de avond voordat ze naar bed gaan 2
of 3 kleine vuurwerkpotjes afsteken.
Er komt zoveel uit belgie dat we kunnen meegenieten
Er wordt toch massaal vuurwerk afgestoken,omdat dit gewoonweg niet te
handhaven is vlgs mij...Daarom.gewooweg door gemeente een of 2 plekken
aanwijzen waar het wel zou mogen onder toezicht natuurlijk.
Ergens vind ik het jammer. Wéér een traditie die verloren gaat, maar that's life
Ervaring leert dat het verbieden van een activiteit andere activiteiten uitlokt
waarvan de gevolgen niet duidelijk zijn vgl Den Haag.
Flauwekul,dat ze dit ons ook afnemen.We mogen geen leuke dingen
meer.WAARVOOR???Weten jullie ook ,wat hier achter zit?
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Geen moeite mee als dit in huiselijke kring wordt gedaan. Ben neit voor een
vuurwerkverbod, niet voor nu met corona maar ook niet daarna !
Geen probleem mee. Al is het jammer dat je dan niet kunt kijken, het was mooi als
iedere gemeente iets laat afsteken zodat het gevoel van nieuwjaar blijft bestaan.
Dit kan door profs gedaan worden zodat er minder kans is op letsel.
Geregisseerd vuurwerk in een gemeente zou misschien een oplossing zijn
Grote centraal geregelde vuurwerken die van overal te zien zijn
Hadden de verkoop en afsteken van ZWAAR VUURWERK moeten verbieden.
Algeheel verbod heeft geen nut in de grensstreek !
Heb zelf nooit vuurwerk ontstoken doch ik kijk er graag naar;l vuurwerkverbod: toch
een beetje jammer
Het is bijna niet tegenhouden. er zal toch vuurwerk afgestoken gaan worden. een
totaal verbod is bijna niet te doen. nu gaan ze het stiekem doen en misschien nog
wel eerder
Het is ronduit belachelijk om als enigste land zo een verbod af te kondigen, zeer
zeker omdat er niet genoeg handhavers zijn die ook nog eens slecht uitgerust en
aan handen en voeten gebonden zijn!
Het is zeer waarschijnlijk dat er toch "zwaarder" vuurwerk wordt gekocht in Belgie
om dit vervolgens in Nederland af te steken. Dit is qua handhaving heel moeilijk,
omdat het een constatering op heterdaad moet zijn en dat is uiterst zelden in dit
geval. Ook is de kans aanwezig dat groepen zich tijdens controle/handhaving
agressief tegen Politie/Boa gedragen. Het "sparen" van de zorgverlener door een
vuurwerkverbod, wekt een nieuw probleem op voor Politie en Boa.
Het kan helpen maar ook een averechts effect veroorzaken onder bepaalde
mensen. Er moet dan rekening worden gehouden met illegaal vuurwerk dat niet
gecontroleerd (en gecertificeerd?) Is door de nederlandse branchorganisaties. Dit
vuurwerk is meestal gevaarlijker en zwaarder.
Het mag van mij wel ,als het niet voor altijd is en er ook wordt gehandhaafd.
Het mag wel wat minder maar helemaal verbieden vind ik erg rigoureus
Het probleem van het afschieten van illegaal vuurwerk wordt hiermee ook niet
opgelost.
Het zou mooi zijn als er centraal vuurwerk wordt afgestoken. Dat is in een wijde
omgeving te zien.
Ik begrijp de keuze om de zorg te ontlasten. Hoewel het heel kaal zou zijn als er
totaal geen vuurwerk zou zijn.
Maar: is dit te handhaven? Het lijkt er op dat er nu al geen handhaving is, op hele
eenvoudige zaken.
Ik stel voor om vuurwerk door de gemeente te laten afsteken. Vuurwerk hoort voor
mijn gevoel wel bij oud/nieuw.
Maar dit jaar, is sowieso alles een uitzondering, dus dat zou wat mij betreft ook oké
zijn.
Ik begrijp goed dat de keuze is gemaakt ivm corona werkdruk in ziekenhuizen. Wel
is het natuurlijk jammer dat er geen siervuurwerk te zien zal zijn.
Ik begrijp het volkomen. Ahoewel ik het spijtig vind dat mijn zoontjes geen klein
fonteintje of voetzoekertje mogen zien. Normaal steekt papa die voor ze aan van
een kinderpakketje.
Ik begrijp het, maar zou het wel erg jammer vinden. Dit is toch wel de echt afsluiter
/ start van het jaar. Wij steken zelf al jaren niets meer af, maar vinden het wel mooi
om in de loop van de dag hier naar toe te leven en in de nacht te mogen
aanschouwen hoe de lucht verkleurd...
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Ik ben alleen ik. Beheersing en controle op aangeleerde behoeften/verslavingen en
mythes heb ik niet in de hand.
Ik ben meer voor opvoeden (veiligheidscampagne)
Ik ben voor georganiseerd vuurwerk en tegen vuurwerk in de tuin of straat. Dit staat
los van Corona. Wat betreft ziekenhuis opnames dienen alleen klinisch vastgestelde
Corona patiënten als Corona opnames te worden geteld en behandeld. De druk
voor de ziekenhuizen is dan verdwenen.
Ik denk dat de bedoeling goed is, maar degenen die toch willen zijn mogelijk ook
degenen die het bonter maken dan gemiddeld, en daardoor zullen er toch nog
aardig wat slachtoffers zijn. Ik denk dat er door de anderhalve-metermaatregelen
sowieso minder slachtoffers zullen zijn.
Verder is mijn mening met betrekking tot de zorg: die het eerst komt, die het eerst
maalt, maar niet op voorhand alvast de reguliere zorg afremmen terwijl er gewoon
nog plek is.
Ik denk dat de meeste ongelukken gebeuren met illegaal vuurwerk. Een strenge
controle en handhaving is noodzakelijk
Ik denk dat een beter situatie zou zijn wanneer de verschillende gemeenten zelf op
een of meerdere centrale plekken een vuurwerkshow organiseren.
Nu is er vooral in grens regio's grote kans dat mensen net over de grens gaan staan
afsteken en deze ongevallen alsnog naar de Nederlandse zorg terecht zullen komen.
Ook wanneer er geen COVID-19 heerst denk ik dat dit een beter situatie zou zijn.
Ik denk dat zich het merendeel zich hier niet aan houd
Ik geef niks om vuurwerk,maar ik vind t vervelend voor degene ,die dit wel leuk
vinden.
Ik persoonlijk hou niet van vuurwek
Ik snap de afweging voor een algeheel vuurwerkverbod, maar zie de mogelijkheden
voor het afsteken van vuurwerk door professionals. Echter is dit natuurlijk ook een
lastige keuze, want wanneer je op centrale plekken wel vuurwerk gaat afsteken, dan
kun je groepsvorming in de hand werken en dat is iets wat we nu juist net niet
willen.
Ik snap de maatregel, maar toch jammer dat het helemaal niet mag.
Ik snap de zorg ivm de zorg. Maar neem mensen niet alles af.
Ik steek ieder jaar (al meer dan 30 jaar) vuurwerk af. Ik heb er geen bezwaar tegen
als dit in zijn geheel wordt afgeschaft. De reden(-en) die worden aangevoerd zijn
waardeloos en dan zal mij er niet van weerhouden om vuurwerk af te steken als ik
dat graag doe.
Als landelijk wordt bepaald dat er helemaal geen vuurwerk meer wordt afgestoken
vind ik dat een prima idee.
Tevens kan dan de zomertijd (daylight saving time) worden afgeschaft, dat ik ook
niet meer van deze tijd. Kunnen de lestijden en andere dwangmatigheden worden
losgelaten omdat kinderen niet eens mogen helpen tijdens het oogsten (kijk een
naar Zweden of andere landen die een menthode hebben waarbij kinderen zich
continue kunnen ontwikkelen afgestemd op hun eigen kunnen).
En zo kan ik nog wel even doorgaan met dingen die de overheid graag wil
controleren en bepalen maar dat NOOIT tot een oplossing zal leiden.
Een oplossing voor een "probleem" vind je niet op het niveau waarop het
"probleem" is gecreëerd (ontstaan) en aangezien de politiek/ overheden en het
kuddegedrag van de mensen deze "problemen" veroorzaken kunnen die dus niet zo
worden opgelost.
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Ik steek nooit vuurwerk af. Laat de verantwoordelijkheid maar bij de afstekers.
Maar achteraf moeten ze ook niet klagen als mis gaat en se geen of te weinig hulp
krijgen.
Ik steek zelf nooit vuurwerk af, dus in dat opzicht geen probleem, maar ik ben bang
dat er veel mensen dan (illegaal) vuurwerk in buitenland gaan halen.
Ik vertrouw op het kabinet om de juiste keuze te maken, alleen de uitzondering
voor carbidschieten snap ik niet, omdat het mij gevaarlijk lijkt als onbevoegden er
mee gaan experimenteren.
Ik vind het geweldig leuk om vuurwerk af te steken maar begrijp ook de bezwaren.
Daarom hou ik het andere jaren meestal op enkele pijlen.
Ik vind het slecht dat er nu pas een vuurwerk verbod komt alleen voor dit jaar. Het
was beter dit voor eens en altijd goed te regelen, in mijn ogen is dat volgens een
vast schema ieder jaar iets afbouwen tot er een veilig en geen overlast
veroorzakend feest met niet knallend siervuurwerk overblijft. door dit nu te doen
gaat het de overheid een enorme som geld aan compensatie gaan kosten. het lost
niets op en het geld kunnen we beter ergens anders voor gebruiken..
Ik zou het fijn vinden als per gemeente door een officiële instantie vuurwerk wordt
afgestoken.
Gecontroleerd dus.
Niet afzonderlijk door burgers.
Ik zou het vervelend vinden als er een verbod op siervuurwerk zou komen. Das leuk
om naar te kijken. Knalvuurwerk daarentegen is ook zónder risiconiveau een zeer
groot probleem.
Is een maatregel die tot Alternatieve vormen van vuurwerk (anders dan Carbid) zal
leiden met mogelijk meer gewonden. Veilig vuurwerk is het beste. De mens laat zich
laatste beetje plezier niet afnemen
Is het niet mogelijk een centraal vuurwerk per gemeente af te steken met de
toeschouwers op voldoende afstand?
Jammer dat veilig vuurwerk niet mag. Hoop dat jongeren nu niet massaal gaan
carbidschieten
Jammer dat we met de kinderen geen klein vuurwerk mogen afsteken. Fijn dat ik
geen last meer heb van opgeschoten jeugd die rotjes afsteekt en mensen daarmee
soms de stuipen op het lijf jaagt
Jammer, maar het is niet anders. Iedereen staat anders weer op een kluitje.
Stadsomroep zend anders maar een vuurwerkshow uit voor alle thuisblijvers.
Kunt het legale vuurwerk wel tegengaan, maar kans is aanwezig dat dan het illegale
vuurwerk nog steeds blijft.
Daar er bij lange na niet voldoende capaciteit is om te handhaven is een verbod
leuk, maar bij lange na niet zomaar haalbaar.
Lastig....eigenlijk vind ik het een goed plan en snap ik helemaal waarom. Maar aan
de andere kant gaat dit bij de critici week en als olie op vuur ben ik bang, en voor
nog meer conflict zorgen. Daarnaast ben ik een beetje bang dat dit gebruikt gaat
worden om een blijvend vuurwerk verbod erdoor te drukken.
Lastige beslissing, begrijp t, maar ben bang dat t andere problemen gaat creëeren,
omdat "ze" vinden dat er al zo weinig kan en dat "ze' daardoor rotzooi gaan trappen
met alle gevolgen van dien
Maar Ben bang dat er genoeg mensen zijn die toch vuurwerk afsteken
Meer toezicht op kwaliteit vuurwerk,niet alles verbieden,te zwwar vuurwerk
stoppen.
Met corona als excuus zou dit wel eens kunnen leiden tot een totaal verbod, wat
mij niet zint.
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Neutraal, omdat het betekend dat het mogelijk is dat het voor altijd wordt
afgeschaft. En daar ben ik op tegen
Neutraal. De overheid gebruikt al ‘te veel’ macht. Handel binnen de ruimte van
de’Grondwet’.
Niet te handhaven ivm locatie : kort bij Belgische en Duitse grens
Omdat veel mensen geen boodschap hebben aan regels zal nu heel veel vuurwerk
illegaal worden afgestoken, met alle gevolgen vandien.
Ongelukken met illegaal vuurwerk zijn nog altijd de boosdoener met oud en nieuw,
dat verandert hier niks door.
Organiseer als gemeente 1vuurwerk zonder publiek
Particulier vuurwerk zou verboden moeten worden, maar een algeheel verbod gaat
te ver.
Per gemeente op een plek door professionals bv op mega land
Positief voor alle dieren en voor de jeugd erg sneu.
Regel bij een verbod dan wel een professioneel vuurwerk om 24.00 uur
Schiet zelf al jaren carbid. Veilig.
Siervuurwerk moet afgestoken kunnen worden.
Siervuurwerk vind ik nog kunnen maar geen knal en zeker geen zwaar vuurwerk
Tekort aan handhaving???
Vanuit zorg en beveiliging is het begrijpelijk "zeer positief" dus, is jammer dat zelfs
dit in deze periode kan.
Iedereen moet al zo veel missen, waarom dan algeheel verbod ipv minimaal.
Verbieden is niet te handhaven. Men steekt nu al weken vuurwerk af. Tevens denk
ik dat fit illegaal vuurwerk in de hand werkt. Carbid schieten vind ik dat met een
vergunning moet men kan hier flink mee knoeien
Ik vind siervuurwerk leuk echter mag van mij het tijdstip aangepast worden naar
0.00 tot 2 uur.
Verbod is niet te handhaven en roept frustratie op bij de vuurwerkliefhebber. Zorgt
op dit moment al voor veel meer overlast dan voorgaande jaren. In de grensregio
vuurwerk volop verkrijgbaar en kans op gebruik van (zwaarder/gevaarlijker) illegaal
vuurwerk
Voor (huis)dieren veelal gunstig, echter hoort het ook bij jaarwisseling.verbod
vanwege ongelukken / druk op zorg vind ik onzin omdat de ongelukken vooral bij
illegaal vuurwerk gebeuren.
Voor dit jaar begrijpelijk tenzij de corona we er flink zakt. Maar ik ben bang dat ze
dat daarna doortrekken en het altijd zo houden en dat zou ik jammer vinden
Vuurwerk hoort bij Nieuwjaar. Tradities moeten gehandhaafd blijven.
Vuurwerk is toch te koop. Meer illegaal vuurwerk. Onder eigen beheer houden op
aangegeven plaatsen.
Vuurwerk op centrale plaats lijkt me het beste, op bepaald tijdstip
Vuurwerk van 18.00 tot 02.00, met hoogtepunt om 24.00 c.q. 00.00 uur is geen
probleem. WEL het al weken/dagen tevoren constant knallen door groepen jeugd
EN na 02.00 nog vuurwerk is zeer ergerlijk.
Waarom geen plaatselijk vuurwerk door de gemeente
Waarom niet per gemeente of dorp op een plek vuurwerk afsteken onder toezichy
Was sowieso al voor een verbod voor consumenten vuurwerk, maar dat het
helemaal niet doorgaat met een georganiseerde show vind ik wel jammer.
Zelhem vind ik het wel leuk om te kijken wat iedereen afsteekt, maar voor onze
hond is het wel fijn als er niks msg worden afgestoken.
Zorg dat je per gemeentedorp een georganiseerd vuurwerk hebt
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•

Zou dit centraal regelen, bijv wel vuurwerk door gemeente

•

1 Keer toelaten zoals vanouds. Nu hebben we met huidige maatregelen 2 maanden
vuurwerkoverlast.
Algeheel verbod is niet te handhaven
En personen die sowieso tegen coronaregels zijn zullen waarschijnlijk gevaarlijke
situaties gaan veroorzaken
Als er mooi sier vuurwerk wordt afgestoken zou het geen probleem zijn met
inachtneming van de regels en de verstandige ouders dit zouden doen, maar niet
met dat gevaarlijk knal vuurwerk dat op bommen lijkt, er is naar mijn mening al
genoeg oorlog in de wereld!!
Als het word toegestaan dat er carbied geschoten word vallen er ook slagoffers,
waar zijn e dan mee bezich?
Als je iets verbiedt wordt het meestal niet beter. Je kunt het moeilijk handhaven.
Handhavers voelen zich ‘kinderachtig’. Waar trek je de grens.
Angst voor meer ongeregeldheden, waardoor politie gevaar loopt.
Wellicht ook meer illegaal vuurwerk.
Begin dit jaar waren de IC's overspoeld. In verhouding valt dit nu enorm mee.
Ditzelfde geld voor de zorg in het algemeen. Momenteel vind ik dat het kabinet
overdrijft in hun extra maatregelen en meer en meer beperkingen oplegt in deze
toch al zo 'depressieve' tijd. Geef de mensen in elk geval 1 van hun tradities om te
koesteren.
Ben bang dat dit niet de oplossing is maar het probleem verergerd door gebruikt
van illegaal vuurwerk
Beperk het tot siervuurwerk. In onze buurt valt het wel mee met het afsteken van
gevaarlijk vuurwerk
Bij "normaal" gebruik van goedgekeurd vuurwerk is er geen enkel probleem
Bij een verbod komt veel vaker illegaliteit. Met meer gevolgen dan geen verbod
Bij oud en nieuw hoort vuurwerk
Bij ous en nieuw hoort vuurwerk. Ik ben voor een centraal georganiseerd vuurwerk
in alle kernen. En geen knalvuurwerk te pas en te onpas in de straten.
Centraal vuurwerk zou een oplossing kunnen zijn
Dat gaat op heel veel weerstand stuiten. Georganiseerd op een plek met veel
toezicht op gepaste afstand is wenselijk.
De corona geeft ze de mogelijkheid om dit nu te verbieden. Ik ben bang dat dit ook
zo blijft. Dan is er weer een probleem getackeld. Organiseer dan iets dat op 1 punt
per gemeent een show komt waar gepaste afstand gehouden wordt. Ik vind het
argument ook zwak. Denk niet dat ziekenhuizen overspoelen mrt vuurwerk
slachtoffers. Zeker niet nu knalvuurwerk zowiezo verboden is. Denk dat er meer
mensen door alcoholgebruik enz daar belanden
De druk in de zorg ligt mn op de IC. Vuurwerkslachtoffers komen mn op de SEH.
Deze maatregel lijkt meer een politieke wens dat een noodzaak om de zorg te
ontlasten.
De jeugd gaat toch wel afsteken. Minimumverblijf de tijd van afsteken dan
bijvoorbeeld tussen 00.00 en 02.00 uur.
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De ongelukken die gebeuren doorgaans door illegaal vuurwerk en legale vuurpijlen.
Het illegaal vuurwerk is al verboden, maar er valt niet op te handhaven. Het legale
vuurwerk is veilig met uitzondering van vuurpijlen. Kabinet kon er ook toe overgaan
om alleen die te verbieden. Bovendien: als iedereen het legale vuurwerk afsteekt,
zoals aangegeven in de instructies die erbij zitten (hoeveel meter afstand en hoe te
plaatsen en aan te steken) dan zou het risico op ongevallen nihil zijn. Het kabinet
had er ook voor kunnen kiezen om nog eens extra op de veiligheidsinstructies te
wijzen. Een algeheel verbod moet ook gehandhaafd kunnen worden. Dat lijkt mij
schier onmogelijk.
Denk dat er veel uit het buitenland zal komen en handhaven niet te doen is
Dit bevorderd de illegaliteit. Gevaarlijk niet gecontroleerd vuurwerk afschieten
wordt hiermee bevorderd.
Dit is een traditie, het zou ook vanuit de gemeentes zorgvuldig geregeld kunnen
worden door volwassenen, juist nu moeten we zoveel mogelijk genieten!!
Dit is onmogelijk te handhaven. Degene die graag vuurwerk afsteken, doen het toch
en omdat het stiekem moet is de kans op ongelukken groter dan wanneer het
gewoon toegestaan is. Bovendien gaat weer een mooie traditie verloren en er staat
niks tegenover. Ook is in de ons omringende landen niet zo'n verbod. Nederland
weer roomser als de Paus?????
Dit zorgt alleen maar voor meer illegaal vuurwerk, wat dus ook zwaarder
knalvuurwerk zal zijn
Eerlijk gezegd denk ik dat hierdoor de problemen alleen maar toenemen.De jeugd
wil toch wat. En nu doen ze het illegaal, met alle gevolgen van dien.
Er moet gewoon voor gezorgd worden dat er geen slecht goedkoop prul vuurwerk
in de winkels ligt! Laat daar maar op handhaven.
Er is al een verbod op zwaar vuurwerk maar dat kan al niet gehandhaafd worden.
Daarom moet al het siervuurwerk dan ook maar verboden worden. Denken ze nu
echt dat diegenen die illegaal zwaar vuurwerk afsteken daar nu netjes mee gaan
stoppen? Of dat ze het nu plotseling wel kunnen handhaven?
Er komt alleen maar meer illegaal vuurwerk voor in de plaats
Er zal veel meer rotzooi getrapt worden dan met vuurwerk
Gaan toch vuurwerk afsteken en kan niet gehandhaafd worden wegens tekort aan
personeel bij te politie.
Gezien de hoeveelheid illegaal vuurwerk dat reeds in het land is en de zéér magere
controle verwacht ik dat handhaving onmogelijk wordt
Heeft totaal geen zin deze maatregel. Vuurwerk wordt in grote hoeveelheden
illegaal (buitenland) aangeschaft.
Heel lang geleden werd vuurwerk afgestoken door de gemeente . Dit zou weer een
goed idee zijn
Het argument 'verlichten van de zorg' gaat niet op: oogartsen zijn niet de
behandelaars van corona en coronapatiënten liggen niet in het
brandwondencentrum.
Het hoort bij oud en nieuw. Wij wonen niet in Amsterdam noch Rotterdam. Laat
mensen aub wat tradities in ere houden en ze wijzen op hun eigen
verantwoordelijkheid. We worden te veel betutteld in dit land.
Het is niet te handhaven en bovendien is het argument van extra zorg voor
vuurwerkslachtoffers erg overdreven.
Het loopt nu al uit de hand,zal met de jaarwisseling alleen maar erger worden.
Het nieuwe jaar ga je graag knallend in
Het nieuwe jaar moet ingeluid worden met knallen. Ik ben voorstander van op een
centrale plaats in dorp of stad vuurwerk te verzorgen door de overheid.
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Het verbod is tee laat gekomen.nu is er al een enorme hoeveelheid vuurwerk
ingekocht. de importeur is de dupe
Het verbod lijdt tot illegale vuurwerk verkoop, wat dus niet gekeurd is voor de
Nederlandse markt, hierdoor is er volgens mij een groter risico
Het zou goed zijn de mensen door publicatie zover te krijgen dat ze hun budget voor
hun vuurwerk bij de horeca besteden.
Hoewel ik zelf geen vuurwerk afsteek vind ik dat de jeugd teveel wordt ingeperkt.
Dat vraagt om illegaliteit en opstandjes.
Ik begrijp dat vuurwerk veel problemen met zich meebrengt. Ik ben opzich wel voor
een vuurwerkverbod maar wil er dan wel iets voor terug. Bijvoorbeeld een
gemeente die een vuurwerkshow zelf organiseert. Vuurwerk hoort bij oud en nieuw
Ik ben bang dat dit niet eenmalig is.
Ik ben in principe tegen vuurwerk en ben er ook heel bang voor. Het
vuurwerkverbod van nu vind ik echter niet verstandig. Ik denk dat het leidt tot meer
illegaal vuurwerk, vernielingen en brandstichtingen
Ik ben voorstander van centraal vuurwerk, maar dit jaar niet i.v.m. corona
Ik denk dat dan toch illegaal en gevaarlijk vuurwerk wordt gekocht en afgestoken. In
Belgïe en Duitsland is er een gewone verkoop van vuurwerk. Begrijpelijk dat het nu
gebeurt om de zorg te ontlasten, maar zal dat niet voor de toekomst dan de regel
worden, een algeheel vuurwerkverbod? Dat zou jammer zijn voor de liefhebbers die
er wel verstandig mee omgaan.
Ik denk dat er nog meer illegaal vuurwerk komt. Handhaven is nu al niet mogelijk.
Bellen met politie levert helaas niks op. Er zijn ook mensen Diever plezier aan
beleven. Als het beperkt blijft tot enkele uren moeten we elkaar ook wat gunnen.
Ook al is het voor mijn huisdier een drama.
Ik heb een hekel aan vuurwerk,maar het is een traditie.
Ik persoonlijk heb niets met vuurwerk, maar een algeheel verbod komt veel te laat;
er zijn mensen, en ook handelaren, die al ingekocht hebben, of orders hebben
geplaatst
Ik snap de roep voor een vuurwerk verbod vanwege de overlast die het ieder jaar
geeft. Het grootste deel van de overlast word veroorzaakt door illegaal vuurwerk en
door vuurwerk dat word afgestoken buiten de tijden die zijn aangewezen daarvoor.
Een strenge handhaving, met hoge straffen en boetes afgaande op bestaand beleid
zou de vuurwerk overlast flink kunnen beperken. Na een paar jaar kan dan iedereen
weer genieten van een mooie traditie zonder de excessen die nu de boel bederven
en grootste reden zijn voor de roep om een vuurwerk verbod. Illegaal vuurwerk is
ook zonder verbod al illegaal. Sleutel is dus handhaving en strenger straffen.
Ik snap hetgeen de regering wil (Minder druk op de zorg), maar ik ben bang dat met
name de jeugd toch een weg vind om vuurwerk te kopen en dus af te steken. Alleen
is er dan geen controle op het soort vuurwerk. Mochten ze geen vuurwerk hebben
dan ben ik bang dat er op sommige plekken naar andere uitlaatkleppen wordt
gezocht.
Ik steek zelf nooit vuurwerk af, maar kijk wel graag naar mooi siervuurwerk.
Nu er een verbod in nederland geldt, moet er eigenlijk ook al vanaf nu aan de
grenzen streng gecontroleerd worden, want bij onze buurlanden kun je het gewoon
kopen
En dit zorgt er dan ook voor dat er tijdens de jaarwisseling minder afgestoken zal
worden, want dan pas gaan controleren en evt beboeten....moet je op dat moment
niet eens willen.
Ik steek zelfs niks af, maar de overheis gebruikt corona voor het af te schaffen. Zelfs
diederick gommers gaf dit toe bij Jinek.
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Ik verwacht dat er dan in huishoudens veel meer groepen mensen bijeenkomen en
meer vernielingen op straat doordat er geen sociale controle is.
Ik vind dat de gemeente of andere organisatie vuurwerk moet afsteken, hierdoor
wordt de druk op de zorg alsnog ontlast en kunnen wij toch genieten van onze
traditie.
Ik vind dat het op 1 punt afsteken van vuurwerk door instantie die daar toe bevoegd
is moet kunnen
Ik vind het vreemd dat je geen vuurwerk mag afsteken maar wel carbid mag
schieten. Alsof je dan geen groepsvorming krijgt
Dus mijn mening is alles of niets.
Ik vind voor dieren is fijner geen vuur werk maar laat we er ook over duidelik zijn
dat die harde knallen ieder jaar erger worden dat zal over al verboden moet
worden door heel de eu landen dan is gedaan n u is dara wel daar niet en vidn zijn
weg nog steets naar nederland !!! en geheel verbod gaat nu toe lijden extreem
verkeerd zal gaan verlopen let maar op
Ik vindt dat vuurwerk bij de jaarwisseling hoort.
Als je er veraantwoord mee om gaat moet dat kunnen.
Ik zou het graag zien dat ieder dorp een eigen vuurwerkshow krijgt die wordt
gedaan door bijvoorbeeld iemand van t dorp zelf die door de gemeente is
aangewezen
Illegaal vuurwerk is er toch en is veel gevaarlijker
Illegaal vuurwerk krijgt de overhand
In deze nare tijd moet men toch kunnen genieten. Op verstandige manier
In een klein dorp als de onze is al helemaal niets en op deze manier is er voor de
jeugd helemaal niets meer te doen. Velen verheugen zich toch op het vuurwerk met
Oud en Nieuw.
In feite sta ik hier positief tegenover, maar ik ben me er ook van bewust dat een
vuurwerkverbod lastig of bijna niet te handhaven is. Met als gevolg veel irritatie bij
degene die er positief tegenover staan.
Is niet te handhaven, in een gebied van horst aan de maas
Jaarwisseling zonder vuurwerk is geen jaarwisseling. Dan vuurwerk door
professionele mensen afsteken is een goede optie
Je kunt niet alles verbieden
Juist zo krijg je gebruik van illegaal vuurwerk en carbid schieten is nog gevaarlijker !
Kijk uit naar de mooie vuurpijlen
Laat grotere instanties wel vuurwerk gebruiken zoals hotels, vakantieparken ect.
Laat het gecontroleerd doorgaan. Mensen weten hoe ze met vuurwerk moeten
omgaan. Wees strenger voor de waaghalzen en vandalen! Handhaven! Met een
verbod is het risico op illegaal vuurwerk of onervaren carbietschieters (veel?!!)
groter, en dus ook gewonden.
M.i. schijnveiligheid: er wordt meer illegaal vuurwerk afgestoken en dat is
gevaarlijk(er).
Men zal vuurwerk in het buitenland kopen welk meestal ook nog zwaarder is en
ondanks een verbod toch afsteken
Mensen willen het toch doen, als er niets legaal verkrijgbaar is wordt er meer
illegaal vuurwerk aangeschaft.
Mij persoonlijk interesseert het niet of er vuurwerk afgestoken wordt of niet. Ik vind
het echter te zot voor woorden dat "Corona" aangegrepen wordt om het te
verbieden. En ja, ik heb geluisterd naar het verhaal van de ziekenhuizen.
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Mijn overwegingen zijn als volgt: Wat is een algeheel verbod; ook voor zgn. party en
kindervuurwerk zoals je bij de supermarkten kunt kopen?
Het gevaar bestaat, dat alleen nog meer illegaal vuurwerk wordt afgestoken,
waardoor de zorg extra belast wordt.
De jeugd heeft nu al moeite met de maatregelen en zal dit aangrijpen om als
protest juist veel meer vuurwerk illegaal te kopen.
Momenteel wordt er al vuurwerk afgestoken dus ze halen het gewoon in België.
handhaven is toch geen mogelijkheid.
Naar mijn mening is juist het illegaal vuurwerk het grootste probleem en niet het
legaal te verkrijgen siervuurwerk.
Naar mijn mening is het gebruik van legaal vuurwerk niet de veroorzaker van veel
vuurwerk slachtoffers.
Niet te handhaven
Ondanks dat er bezuinigd op de zorg zitten we zo. Je kan altijd leger inzetten voor
de ehbo.
Op dit moment wordt ons al alle plezier ontnomen. Nu mag je niet eens meer
genieten van een beetje feestelijke sfeer
Siervuurwerk zou toegestaan moeten zijn...verbod is niet te handhaven
Slechts 400 slachtoffers door vuurwerk is bepalend ???
Verbod leidt tot illegaliteit
Steek zelf (nooit gedaan) geen vuurwerk af maar voor vele mensen die het wel doen
is het een traditie en dat moet blijven
Veel eerder bekend maken !!
Niet nadat alle winkels al voorraden hebben ingeslagen.
Bekend making komt ook zeer laat voor de burgers.
Veel te laat verbod, alles is al ingekocht en het kost DE BURGER weer veel geld om
dit te compenseren.
Verbod is te laat en werkt niet. Vuurwerk is al gekocht/besteld en men gaat toch
afsteken, dan eerder of later. Neem je alweer wat af. Beter idee was om het
gereguleerd ergens op een plek veilig te kunnen doen
Vind dat het zou moeten tussen 23.00 en 1 uur daarbuiten verboden en handhaven
Voor mij hoort vuurwerk bij oud en nieuw. Omdat ik alleen zit geeft vuurwerk om
twaalf uur mij het gevoel van Nieuwjaar. En heb ik iets om naar uit te kijken.
Vuurwerk gecentreerd vanuit de gemeente. Bij de jaarwisseling hoort gewoon
vuurwerk. Als de gemeente dit op zich neemt en verder een vuurwerkverkoop
afgeven verdienen de verkopers van vuurwerk toch nog en houdt de gemeente het
onder controle.
Vuurwerk hoort er gewoon bij
Vuurwerk in gezinsverband zou moeten kunnen.
Grote vuurwerkshows zouden verboden moeten worden, i.v.m. grote
groepsvorming.
Vuurwerk is niet altijd fijn, maar ik zou dan wel voorstander zijn voor een
vuurwerkshow voor degenen die het fijn vinden.
Vuurwerk tot een bepaalde sterkte, daarboven algeheel verbod. Alleen
gekwalificeerde mensen mogen dat afsteken.
Vuurwerk wekt GEEN corona in de hand. Er ontstaan geen korte afstanden kleiner
dan 1,5 m
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Waar houdt de bemoeienis van de regering/gemeente op? Als je drinkt rijd je geen
auto meer, maw iedereen dient verantwoordelijk te zijn voor zichzelf. De regering
beslist over dingen waar ze totaal geen verstand van hebben, of erger nog, laten
mensen die er wel verstand van hebben links liggen. Helaas moeten we constateren
dat onze regering iedere dag een ander deuntje speelt en hypocriet is.
Waarom geen vuurwerk centraal afsteken door deskundige, op een plek
gecontroleerd en gecontroleerde tijd, dan is er toch vuurwerk, het duurt niet zo
lang, voor dieren en gevoelige mensen minder belastend, met een veiligere
situatie!? Dus tussen oplossing. Geen verkoop aan pariculieren maar branch heeft
verkoop aan gemeente.
Waarom verbieden als er toch niet gehandhaafd kán worden? Er wordt al weken
zwaar vuurwerk afgestoken en er wordt niet of nauwelijks tegen opgetreden. De
notoire afstekers zullen de grenzen op zoeken engaan toch gewoon hun gang.
We wachten elk jaar met de kinderen op het siervuurwerk.. dat is oa het teken voor
een nieuw jaar. Het was mooi geweest als er in Vaals dan siervuurwerk werd
afgestoken. Wellicht op diverse plekken, door een vooraf geselecteerde groep
mensen, waar iedereen vanuit huis naar kon kijken, zodat er wel een stukje van dat
gevoel en deze traditie zou blijven. Toch feestelijk in deze bizarre tijd, maar veel
minder risico's. Zeker voor onze kinderen probeer je er ondanks alles steeds iets
moois van te maken...voor de burger is het dan niet afsteken, maar wel kijken en
ervan genieten. Zo is ook een deel van het vuurwerk dat opgeslagen ligt weg.
Wederom het zoveelste verzinsel van de regering om corona als argument te
gebruiken voor iets waar de linkse goegemeente al jaren om ligt te janken.
Wij worden geleefd. Alles wordt afgeraden. Mogen niet meer roken. Niet meer
drinken. Geen vlees meer eten. Geen vuurwerk meer afsteken.
Vroeger mochten de Oostbloklanden niets. Die mogen tegenwoordig meer als ons.
Zal een opmaat zijn naar een algeheel vuurwerk verbod.
Ze doen het illegaal.
Ze steken nu al vuurwerk af in mijn buurt dat ik soms stijf in mijn bank zit
Zolang er door de politie niet gehandhaafd wordt op 't illegaal afsteken van
vuurwerk in de weken voor de jaarwisseling, zal een algeheel vuurwerkverbod
tijdens de jaarwisseling ook geen effect hebben.
Zou fijn zijn als de gemeente dan vuurwerk afsteekt
Zwaar vuurwerk, knalvuurwerk verbieden, totaal verbod gaat averechts effect
geven. Mensen willen niet alles inleven er zijn genoeg die dan verboden vuurwerk
gaan kopen en stiekem vuurwerk afsteken met meer kans op ongelukken
Alhoewel ik zelf nooit vuurwerk koop of afsteek vind ik iets heel feestelijks hebben.
Mensen zijn zelf verantwoordelijk om er veilig mee om te gaan. Van die paar dagen
knallen hebben wij en onze huisdiere niet zo veel last. Veel mensen vinden het erg
leuk om vuurwerk te kopen en af te steken en dat gun ik hen. Moet ik wel zeggen
dat het dit jaar anders is ivm overbelasting Eerste Hulp dus voor een keer niet zou ik
begrijpen.
Alles in het jaar 2020 al afgelast,niks mag,en hoeveelheid opgenomen personen in
de zorg is nihil,al helemaal in het zuiden,maar zoals altijd moet we alles accepteren
wat er boven de rivieren word beslist!ermliggen meer mensen met oud en nieuw
door alcohol op het ziekenhuis als vuurwerk!maar met corona als alternatief
kunnen ze weer een traditie afpakken!!!watnis het volgende!!belachelijk en k laat
mij niet uit t veld slaan wn doe gewoon mn sing met oud en nieuw,hele jaar naar
toe geleefd,dus helaas overheid,maar het vuurwerkverbod gaat averechts werken!
Alles wat je verbied, wordt alleen maar interessanter.
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Alles word al afgenomen tegenwoordig. Neem nu Sinterklaas! Is van de gekke dat
renpaard malloten dit zo voor elkaar krijgen. En nu dan weer het volgende. Is kerst
daarna, omdat de elfjes van de kerstman discriminerend zijn?
Alles word verboden, waar leven we tegenwoordig in....
Als je iets verbiedt, wordt de uitdaging om 't juist wel te doen groter.
Alweer bemoei zucht van de overheid.
Cijfers geven geen aanleiding om zorg te ontlasten met deze maatregel. Betere
maatregelen zijn specifiek vuurwerk verbieden of het pas later afsteken van
vuurwerk.
Dan vind ik dat iedere gemeente een vuurwerkshow of kleine vuurwerkshows op
locaties moet houden. En dan aan zodat mensen thuis vanuit hun raam kunnen
meekijken. Of op een corona proof manier. En datt die mensen die willen kijken
ewn kleine eigen bijdragen neerleggen vokr de siervuurwerk.
Dan zouden ze ook een acoholverbod moeten geven. Daarbij wanneer er geen
vuurwerk in Nederland verkocht mag worden en afgestoken dan gaan de mensen
het massale online bestellen of over de grens halen en dat vuurwerk is nog veel
gevaarlijker dan wat je hier in Nederland koopt.
De insteek verplegend personeel in zkh te ontlasten us onzin. Het verplegend
personeel op eerste hulp en andere afdelingen heeft niets met met de long/covid
afd van doen. En IC bedden moet je ook vrij hebben voor patiënten die hartaanval,
onfeluk etc hebben gehad.
De jongeren laten zich die door die misdadigers koeienneren, dat moet zo.
De ongelukken geveuren vooral met illegaal en in elkaar geknutseld vuurwerk. Door
het verbod zal er nog meer illegaal vuurwerk aangeschagd worden en ze gaan het
nu gewoon bij de buurlanden halen. Ik denk dat t risico op gewonden alleen maar
groter wordt. En wat ik nog erger vond...de bewering dat ze het verbod goed gaan
handhaven. Hoe dan???? Ze kunnen het nu al niet handhaven. Overal wordt nu al
vuurwerk afgestoken. En ik vind ook dat je de mensen zoiets niet moet afnemen in
zo'n lastig jaar als 2020. Dat vraagt om ellende...
De ongelukken ontstaan het meeste in het westen van het land. Zuid-limburg heeft
relatief weinig ongevallen.( ik kan het weten gezien mijn werk !)
De overheid vindt dat ze alles maar mogen bepalen tegenwoordig. wat een
kutoverheid hebben we hier nog zeg. bah.
De ziekenhuizen kunnen het goed aan. In 2018 was het veel erger en toen waren er
geen maatregelen
Die paar extra ziekenhuis opname wegen voor mij niet op tegen de extra opbrengst
voor het land
Dit hadden ze niet op deze manier moeten doen ,laat de mensen dit jaar en volgend
jaar verbieden met een goede camagne ondersteunen .Corona moeten ze niet als
drager gebruiken dat gaat niet werken .
Dit hoort bij Nederland, daarbij wie geloofd nu serieus dat dit is om de hulp
diensten te ontlasten? Ze zijn al jaren bezig om dit af te schaffen, daarbij welke
taken zouden de hulp diensten dan dit jaar hebben als iedereen binnen zit
waardoor ze zo belast zijn?
Dit is een prachtig ontlaad moment
Dit is gewoon niet te handhaven. Dus geen verbod
Dit jaar vind ik te kort dag, een algeheel vuurwerk verbod vanaf komend jaar ( en
deze beslissing moet in de komende maand bellen) zou ik toejuichen. Een verbod
van dit jaar kost te veel belasting naar gelang de het voordeel
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Dit komt voort omdat tegen bepaalde groepen aso's in met name grote steden
nooit opgetreden is. Dus omdat een paar duizend mensen alles verstieren kunnen
miljoenen mensen het nieuwe jaar niet meer traditioneel inwijden/vieren. Triest is
dat je nu al weet dat het ook niet meer teruggaat komen. Vuurwerk is gewoon
einde verhaal in NL. What's next? Een totaal alcoholverbod met oud en nieuwe
omdat dronken jongeren of andere groepen mongolen rellen gaan schoppen? Hier
ook niet handhaven maar een verbod voor iedereen instellen? Het is pamperen in
NL ipv ingrijpen...
Door illegaal vuurwerk zal er.toch vuurwerk zijn met.oud en nieuw.
Ik zeg geen verbod op vuurwerk
Dus we stoppen ook met deelname aan het verkeer want hier vallen ook
slachtoffers welke de SEH extra werk opleverd en verbod op sigaretten en alcohol
Echt belachelijke vrijheidsberoving.
Ik denk dat met de regels die dit jaar voor de corona zijn afgesproken geen knal
vuurwerk en vuurpijlen al genoeg hadden bereikt.
Een algeheel vuurwerkverbod is niet te handhaven. Daarnaast is het dan het eind
van wederom een echte traditie. Wanneer gaat dit politiek correcte gedrag eens
stoppen en gaan we eens luisteren wat de meerderheid van de mensen hiervan
vind ipv altijd maar die kleine groepje die veel kabaal maken.
Een algemeen vuurwerkverbod is goed, maar dit heeft niks met corona en zorg te
maken.
Eenmalig geen vuurwerk afsteken en annulering van festiviteiten vanwege corona is
begrijpelijk, maar ik ben bang dat dit een voorbode is voor een algemeen landelijk
vuurwerkverbod voor altijd. Hier ben ik het absoluut niet mee eens en op tegen. Ik
vind het goed dat knalvuurwerk en vuurpijlen inmiddels verboden zijn en ben al
helemaal tegen illegaal vuurwerk maar Ik ben echt voor tradities en wil met mijn
gezin siervuurwerk kunnen blijven afsteken. hoort bij het afsluiten van een jaar, een
oud en nieuw zonder vuurwerk is als een bos bloemen zonder de bloemen in bloei.
Dus hoop ECHT van harte dat dit volgend jaar weer mogelijk gaat zijn.
Er is afgelopen jaar al zoveel afgenomen en regels waar we ons netjes aan houden.
En is er steeds meer wat nu uiteindelijk niet door kan/ mag gaan helaas. Dus moet
echt dat laatste beetje ook nog verboden worden??
Er is geen enkele reden voor een algeheel vuurwerkverbod. Prima om de
boosdoeners onder het vuurwerk te verbieden, maar siervuurwerk moet kunnen!
Er liggen op dit moment een stuk of 10 corona patienten in het SJG. Hoezo druk?
Vorig jaar waren er 42 ziekenhuisopnames in HEEL NEDERLAND tgv vuurwerk
gerelateerde ongevallen. Dat is te verwaarlozen. Corona wordt door de autoriteiten
misbruikt om van allerlei bizarre regels door te voeren die geen enkele rationele
grondslag hebben.
Er mag veel niet leg hier dan niet de nadruk op even gewoon doen sorry voor geen
begrip voor de risicos
Er staat algeheel vuurwerkverbod, zolang het niet duidelijk is dat er een tijdelijk
verbod word gepland, ben ik daar tegen.
Het moet nu echt niet zijn dat er misbruik word van de situatie om het voor altijd te
verbieden.
Er zijn genoeg tegenstanders die daar over piepen!

154

Raadpleger Jaarwisseling

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Gaat averrechts werken ivm met toename illegaal vuurwerk. Bij Knalvuurwek zijn al
beperkingen en verboden en dat kan al niet worden gehandhaafd op oudejaarsdag.
Bovendien is uit de afgelopene jaren gebleken dat handhaving een wassen neus is.
Het is de afgelopen jaren al verlengd cq gedoogd vanaf 10 uur 'smorgens omdat het
niet kon worden gehandhaafd. Mijn voorstel zou zijn om in ieder dorp/stad,
afhankelijk van het aantal inwoners, 1 of meerdere vuurwerkshows te houden,
zodat de behoefte van individueel vuurwerk mogelijk afneemt.
Gaat het weer lekker illigaal gebeuren is wel spannender
Gevaarlijk, rotzooi wordt niet opgeruimd,
Gewoon laten knallen
Grootste deel vd mensen gaat wel verantwoord met vuurwerk om.
Grote kans op illegaal vuurwerk (afsteken). Hierdoir wordt de zorgverlening juist
neer belast dan wanneer er geen verbod was.
Heeft niks te maken met Covid
Heel jammer dat de goede en normale mensen wederom moeten opdraaien voor
daden van een kleine groep raddraaiers
Het enigste wat we nog hebben word ons ook nog afgenomen dat kunnen ze echt
niet maken.
Het gaat echt allemaal te ver! We steken zelf amper iets af, maar een muisstille
jaarwisseling voelt niet als jaarwisseling
Het geldt voor 2020, las ik. Dus om 24.00u begint 2021 en kan iedereen er weer
volop op los knallen. Dan heeft een verbod zowiezo geen zin.
Het is niet het vuurwerk wat mensen samen brengt de drank gezellig heid wel
Het is niet meer dan symbolisch maar juist dit rotjaar afsluiten met een knal kan wat
rust brengen en een positievere start van het nieuwe jaar ipv direct met ergernis.
Het is niet te handhaven en door geen vuurwerk te verkopen in Nederland verhuisd
de verkoop naar het illegale en niet controleerbaar circuit.
Het is ook weer puur onder de noemer corona tel daarbij op dat er verschillende
groepen in Nederland al tegen vuurwerk zijn zonder corona word ook hier weer
gewoon gebruik gemaakt van het woordje Corona. Daarbij zal het verbieden van
verkoop van vuurwerk de illigale handel in zwaar vuurwerk bevorderen en heeft de
politie niet de capaciteit voor handhaving. Tevens zal zwaar illigaal vuurwerk meer
schade en letsel opleveren. Alles omdat er een verbod is op legaal vuurwerk.
Het lijkt dat Corona als kapstok wordt gebruikt om een jarenlange discussie om te
buigen in een verbod. Slecht voor de geloofwaardigheid en koren op de molen van
"complotdenkers"
Het lijkt dat de Corona wordt gebruikt om het vuurwerkverbod er nu door te
drukken. Let op! Vanaf nu zal vuurwerk verboden blijven.
Het verbod richt helemaal niks uit. We horen nu (20 -25 November) al het geknal
vanuit alle hoeken en gaten en dat zal Oudjaar niet anders zijn. Iedereen weet dat
er een zeker risico zit aan het afsteken van vuurwerk. Je zult zien dat de
nooddiensten het op Oudejaarsavond net zo druk zullen hebben als alle andere
jaren. Ik denk dat er ondanks het verbod nog gewoon een heleboel vanuit Duitsland
en België het land in komt en dat het beslist niet stil zal zijn in Nederland op 1
Januari 0.00 uur! Dus het idee dat dit de gezondheidsdiensten zal ontlasten, is
onzin.
Hoe meer verbod hoe meer illegaal, het is beter het gecontroleerd toe te staan
denk ik. De mensen moeten toch wát als uitlaatklep.
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Iedereen moet dit voor zichzelf kunnen bepalen. Mensen gaan met oud en nieuw
toch naar elkaar toe en de ongelukken met het vuurwerk gebeuren toch want het
volk waar de ongelukken gebeuren doen het toch. Als het stiekem moet gaan
gebeuren krijg je alleen maar meer ongelukken.
Ik begrijp de keuze enigszins.
Ik ben bang dat dit precedent ervoor gaat zorgen dat het algehele vuurwerkverbod
definitief blijft.
Vu
Ik denk dat de overlast alleen maar erger wordt door illegaal vuurwerk. Handhaven
lukt nu al niet laat staan met de jaarwisseling.
Ik denk dat het meer onrust veroorzaakt dan dat het op zal lossen. Er is de
Nederlander al zeer veel afgenomen dit jaar. Ik ben bang dat dit de druppel is.
Ik denk dat ze dit als stap gaan gebruiken voor een jaarlijks verbod...
Ik denk zelf dat er meer slachtoffers gaan vallen. Ik denk dat het illegale vuurwerk
gewoon afgestoken gaat worden in Nederland. En dat er meer slachtoffers gaan
vallen ook onder de handhavers. Het word dan oorlog.
Ik haat vuurwerk moesten ze altijd verbieden
Ik steek nooit vuurwerk af, maar vind dat de moraal van ons land en de wereld
momenteel zo laag is dat iedere maatregel goed overwogen moet worden. Een
vuurwerkverbod vind ik niet perse slecht, maar er zou een alternatief geboden
moeten worden. Laat in heel het land meerdere organisaties vuurwerk afsteken op
de kosten van de overheid. Zorg dat het ondanks Corona toch een mooie
jaarwisseling word. Het voorkomen van gewonden is prima, maar laat het geen
reguliere dag worden. Met Corona is ons al zoveel ontnomen dat mensen er klaar
mee zijn. Een regulier verbod zou tot onrust en minder draagvlak voor de Corona
regels kunnen zorgen.
Ik vind het schandalig om Corona te gebruiken om een vuurwerkverkoop in te
voeren! Zo wordt de jeugd alles afgenomen. Schandalig!
Ik vind het zorgelijk omdat deze berichtgeving te laat is gekomen en er daardoor
links en rechts al vuurwerk ingekocht is. Ik maak me dan ook ernstig zorgen hoe
gevaarlijk opgeslagen vuurwerk kan worden....en hoe vol een ziekenhuis dn kan
komen....En zeker op plekken waar niemand weet van heeft. Dus wat mij betreft dit
jaar gewoon door laten gaan. En volgend jaar op tijd een plan maken voor
gecontroleerd afsteken op 1 plek per kerkdorop.
Ik vind vuurwerk zelf niet belangrijk, sterker nog, ik heb hier katten en dergelijke
(binnenshuis) dus liever niet. Maar ik vind dat iedereen de vrijheid moet hebben om
te doen en te laten wat zij willen.
Ik weet niet of ik het juiste antwoord gaf. Ik vind het onnuttig om algeheel
vuurwerkverbod in te voeren. Leidt tot illegale vuurwerken en misschien meer last
voor de zorg dan normaal. Dit doet mens sowieso buiten dus het besmetting gevaar
is minder als de anderhalf meter tussen onbekenden behouden wordt.
Ik werk alle feestdagen behalve op oud en nieuw aangezien wij dit elk jaar
traditioneel in eigen huishouden gevierd word met aansluitend vuurwerk.... het
enige waar we veel waarde aan hechten en echt samen zijn.
Vreselijk dat dit niet doorgaat.
Ik zie het als alweer een inperking van onze vrijheden die er onder het mom van
corona doorheen gedrukt worden .ik hoop op veel vreedzaam protest hiertegen
veel burgerlijke ongehoorzaamheid en het aftreden van dat zooitje niet zaken
kundige lieden die zich onze regering noemt
Jaarwisseling bestaat niet zonder vuurwerk. Dan kunnen ze net zo goed de
jaarwisseling afschaffen. Is net zoiets als kerst zonder kerstboom en gezellig eten.
156

Raadpleger Jaarwisseling

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Je krijgt nu groepen die vertier gaan zoeken door brandstichten en vernielingen.
Je kunt de mensen niet alles afnemen, dan wordt het wel stiekem gedaan
Je ziet nu al hoeveel overlast er in het hele land is. Ik denk dat de overlast veel
groter wordt dan andere jaren en dat er veel mensen in het ziekenhuis of op de
eerste hulp belanden.
Jeugd wordt alles afgepakt en kopen het in België. Nog meet ongelukken
Jullie gebruiken een kompleet gefakete PLANDEMIE alszijnde de zogenaamde
legitimatie voor waar de gevestigde orde al langer vanaf wilde. fu . Er is geen
Corona virus geïsoleerd tot op de dag van vandaag, stop deze Fake News
Propaganda, Neurenberg 2.0 komt eraan ;)
Legaal vuurwerk is het probleem niet met de nieuwe verboden die er al lgen, geen
knal en geen vuurpijlen, verb ied andrs het autorijden of de alcohol, ongevallen
daarmee leveren een veel grotere druk op de zorg op.
Levert nauwelijks iets op voor de zorg, en er was al nauwelijks te handhaven, dat
wordt nu dus een fiasco.
Daarbij de ondernemers die inkomsten mislopen.
Maatregel zal averechts werken, jullie hebben het nu al niet onder controle. Zelf
steek ik nooit vuurwerk af, maar ik vind dat men ook een beetje menselijk kan zijn
en de mensen een klein beetje plezier gunnen. De reden dan slaan we maar een
jaartje over gaat niet voor iedereen op, er is namelijk niemand die je kan
garanderen dat je volgend jaar nog op deze aarde rond loopt. Er zijn meer dingen
waar een mens aan kan sterven als alleen CORONA!!!!
Maatregelen zijn schadelijker dan het kwaal
Men zou beter alcohol verbieden. Maar net zoals met vuurwerk zal handhaving
hierop onmogelijk zijn.
Mensen moeten een keuze hebben en vuurwerk afsteken heeft niks te maken met
Corona
Mensen zullen zich er niet aan houden. Beter is op een veilige, zichtbare plek bv op
de Griend en dit gelijk uitzenden op L 1.
Met het verbieden van legaal vuurwerk zal alleen nog illegaal vuurwerk afgeschoten
worden. De vraag is of dit wenselijk is. Persoonlijk denk ik dat legaal vuurwerk vaak
onterecht in verband wordt gebracht met verwondingen / overlast en vernielingen.
Mijn antwoord is 'Zeer negatief', omdat er voorlopig geen sprake lijkt te zijn van een
centraal georganiseerd vuurwerk. Zelfs in tijden van corona kan dat gemakkelijk:
zoek de hoogste plek van de gemeente op en ontsteek daar prachtig siervuurwerk.
Waarbij toeschouwers vanuit de eigen woonplek, met inachtneming van de 1,5
meter regel toekijken.
Moeten ons nog wat meer afnemen allemaal voor de migrante
Nieuwjaar wordt 1x per jaar gevierd . En heeft te maken met het afsluiten van het
oudejaar en hoop op een voorspoedig Nieuwjaar met goede wensen.
Normaal alleen op oudjaarsavond vuurwerk nu krijg je al dat illegale vuurwerk de
hele maand december
Nu gaan ze stiekem vuurwerk afsteken en illegale vuurwerk kopen wat gevaarlijker
is ! Dus meer gevaar
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Omdat dit al jaren speelt vuurwerk verbod en dit heeft niks met de zorg en politie te
maken ze gooien nu alles op corona snap wel dat dit extra werk is maar zo'n drama
is het nu ook weer niet vuurwerk hoort erbij ons kabinet zijn echt een paar
onnozele figuren als die denken dat ze het nu minder druk krijgen in ziekenhuizen
Let maar eens op hoeveel mensen nu dingen doen die ergere ongelukken geven
triest dat Nederland een land Word met alleen maar VERBODEN
Roken mag niet
Zwarte piet mag niet
Vuurwerk mag niet
Wat is het volgende
Onzin
Onzin verhaal, er is geen pandemie alleen politieke macht spelletjes van de linkse
extremisten
Op 1 plaats in elke stad vuurwerkshow door de gemeente georganiseerd maar niet
particulier
Over de grenzen wordt genoeg verkocht en veel zwaarder vuurwerk. Dat krijg je
niet tegen gehouden. Vuurwerk overlast hebben we ieder jaar en daar is de
handhaving ook niet tegenop gewassen. Op het moment dat er iets wordt
afgestoken kan er pas gehandhaafd worden, tegen die tijd zijn de mensen al weg.
Reden zou zijn dat de ziekenhuizen de druk van vuurwerkslachtoffers niet aan zou
kunnen, maar dit zijn er ,
maar enkelen per ziekenhuis. Stel dat er ijs met de jaarwisseling ligt, gaan ze dan
ook het schaatsen verbieden. Dit levert namelijk meer ongelukken als botbreuken
en snijwonden op. En als er sneeuw ligt volgen er dan ook verboden. Conclusie
verbodreden is een drochreden
Regels zijn een farce.. betutteling tot en met
Schandalig
Slaat nergens op
Slaat nergens op. Ze ontnemen mensen het laatste beetje plezier wat ze nog
hebben.
Totale onzinnige maatregel
Traditie moeten we Limburgers ( Geen Hollanders ) in ere houden en het
voortzetten.
Traditie, vuurwerk zones instellen bv buitengebied.
Verbod begon bij zwartepiet en hoe ver moet het nog gaan? Tolerantie eindigt op
een bepaalde moment. Dit is burger vrijheid opofferen voor niet duidelijke situaties.
Via belgie en Duitsland is het nog altijd te krijgen.en er zal illegaal vuurwerk op
straat verkrijgbaar gaan zijn. Dit is pas gevaarlijk,en daar zullen dan de klappen
vallen. Iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid, en gewoon in de tuin of voor huis
afsteken. Verder geen groepen ofzo. Dan toch veilige maatregelens en Iedereen zijn
vuurwerk.
Vind t triest , Corona te gebruiken ervoor, zal wel niet eenmalig zijn! Boeven
Voor de echte waarheid achter deze totale ONZIN zie
https://www.mediacourant.nl/2020/11/diederik-gommers-protesteert-bij-beautegen-vuurwerkverbod/
Voor die ene dag een beetje ongemak. Zo meteen ook niet meer autorijden daar
daar ook doden en gewonden bij vallen. Hou op met de flauwekul om alles te
verbieden. Lijkt bijna duitsland in 40-45 en op stalin/lenin praktijken
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Vuurwerk afsteken kan ook heel goed op een zeer veilige manier.
Voor ons gezin heeft het vuurwerk een extra betekenis. Zo luiden we het nieuwe
jaar in. Positief en magisch. Het vuurwerk zorg voor een traan, maar ook voor een
glimlach.
Neem ons alstublieft niet óók nog het vuurwerk af in deze verschrikkelijke,
negatieve Corona-tijd. Er wordt al zó veel afgenomen.
Vuurwerk hoort er bij met de jaarwisseling, er wordt nu al zoveek afgenomen
waarom moet ons dit dan nog afgenomen worden!
Vuurwerk is een traditie en die moet je wat mij betreft laten leven.
Vuurwerk kun je afsteken met genoeg afstand. dus waarom mensen dit ontzeggen.
buiten corona wordt ook elk jaar meer verboden
Vuurwerkletsel ontstaat meestal door het niet correct afsteken of knutselen aan
vuurwerk. Siervuurwerk ( dus geen pijlen of knallen) kan heel veilig met kleine
gezalschappen als we het allemaal thuis vieren
We kunnen al nergens heen en het mooie aan Nieuwjaar was samen buiten naar
vuurwerk kijken. Nu wordt je verplicht binnen te blijven, waardoor het speciale van
nieuwjaar eraf gaat.
We zijn geen kleine kinderen. En wij hoeven miet het slachtoffer te zijn van de
randstedelijke gebeurtenissen.
We zitten vlak bij de grens gaan we daar staan en alles richten op nederland
Wie gaat dat allemaal controleren en handhaven
Word dan een saaie oud op nieuw
Ze moeten eens ophouden met die belachelijke betutteling. Het knalvuurwerk is al
verboden dus laat de mensen gewoon genieten van siervuurwerk en vieren dat er
hopelijk een beter jaar komt !!
Ze willen ons alle lol afnemen
Zo'n verbod werkt mijns inziens alleen maar illegaal afsteken in de hand met
ernstige(re) gevolgen vandien
Alleen om 12 uur tijdens nieuwjaarsdag
Dit heeft niets met Corona of ontlasten zorg te maken. Dit heeft met algehele
controle te maken.
Helemaal geen vuurwerk is ook een beetje saaie boel
Hoe leuk is vuurwerk eigenlijk
Ik ben voor een vuurwerkverbod mits de gemeenten of de overheid er andere
festiviteiten of bijvoorbeeld droneshows tegenoverstelt. nu staan er enkel boetes
tegenover.
Verder ben ik zeer sceptisch of het de druk bij de ziekenhuizen wegneemt omdat ik
meer illegaal vuurwerk verwacht en daarmee zwaardere letsel
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Ik weet niet precies wat ik ervan vind. Het belast de politie extra, die al overbelast
is. En zéker dit jaar. En het vuurwerk zal nooit helemaal verdwijnen. Sinds 'n jr of 2
hoor ik het hele jr door vuurwerk. Dat zijn dus mensen die zich niet houden aan de 3
toegestane dagen. Bij 'n algeheel verbod zullen ze zich hier ook niet aan gaan
houden. Verwacht juist dat het agressie gaat oproepen naar de politie en andere
hulpverleners als er een algeheel verbod zal komen. Of wij daar, dit jr, de
hulpverlening extra mee moeten opzadelen daar ben ik nog niet uit. Ik vind het ook
'n zéér slecht argument om 'n regel niet in te voeren uit angst voor agressie. Daar
moeten we nooit voor wijken. Maar in deze tijd van overbelasting voor politie en
andere hulpverleners zou ik ze mss toch die taak niet ook nog op het bordje geven
om alles beheersbaar te houden, en dit jr dat algehele verbod nog niet in te
voeren/op te leggen. Eerst meer maatschappelijk draagvlak creëren en daarna
(achter 'n paar jr) in overeenstemming met de burgers zo'n algeheel verbod
instellen voor de toekomst. De politiek wil dit jr aan de burgers een verbod
OPLEGGEN om vuurwerk af te steken, om de zorg te ontzien. Maar dat zal niet
werken. Teneerste omdat mensen juist gaan afsteken om aan de politiek duidelijk
te maken dat ze ertegen zijn dat iets opgelegd is. Daar heeft de politiek echter geen
last van met oud-en nieuw. De politie, andere hulpverleners en de zorg wel. Daar
komt bij dat als er in de grote stad, massaal carbiet ipv vuurwerk afgestoken gaat
worden, er net zoveel slachtoffers gaan vallen. En als er illegaal vuurwerk
afgestoken blijft worden, blijven ook slachtoffers vallen.
In de wet staat je mag het helejaar vuurwerk afsteken b.v. 25 jaar huwelijk. nu is het
van 31 december 2020 18.00 tot 1 januari 2021 2.00 s'nachts mag het niet.???
In Duitsland gaat dit niet gebeuren maw in Kerkrade/ Herzogenrath wordt het groot
feest . Dit zou internationaal afgesproken moeten worden Nederland of
veiligheidsregio moet daar geen eigen beleid op voeren want dat gaat in
grensplaatsen niet werken
Men zal zich niet eraan houden...heb ik het veelal over de jongeren
Mensen die vuurwerk willen afsteken steken toch vuurwerk af hierdoor gaan ze
misschien zwaarder vuurwerk afsteken Hoe moet de politie dit handhaven?
Vuurwerk is niet mijn ding.
We gaan het jaar in met veel troep en herrie de politie en zieken huizen krijgen het
nog druk er wordt weer veel stuk gemaakt.
Ze zijn al jsren bezig om een vuurwerk verbod te krijgen. Ik snap dat ze de druk in de
ziekenhuizen willen verlagen, maar vind wel dat ze er nu laat mee aan komen. Voor
voor vuurwerk verkopers.
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4.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Anders, namelijk:
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1 groot vuurwerk per gemeente organiseren lijkt mij het beste
1) corona 2) gevaarlijk 3) huisdieren hebben angst
40 miljoen belasting geld opmaken ipv winkeliers op de laatste dagen van het jaar een omzet
boost gunnen... tevens wordt in elk geval in de omgeving waar ik kom niet met grote groepen
samen vuurwerk afgestoken en is 1.5 meter afstand prima te doen
Aantal slachtoffers van legaal vuurwerk valt reuze mee
Afleiding corona-ellende
Afsteekplaatsen beperken en HANDHAVEN
Afsteken per huishouden met de bijbehorende gasten moet kunnen. Grotere vuurwerkshows
kan niet vanwege het grote aantal bezoekers.
Al ben in principe tegen vuurwerk, vanwege het dierenleed dat het veroorzaakt, ik vind dit jaar
de motivatie verkeerd. Veel te veel moet wijken voor een virus dat volgens het WHO zelf een
mortalikteitscijfer heeft van slechts 0,2, en de reguliere zorg moet dus gewoon door kunnen
gaan, ook op oudejaarsnacht. Er zijn geen problemen met de capaciteit, zie bijvoorbeeld de
leegstaande noodopvang in het Mecc, en dus wordt het tijd om de economie weer vol open te
gooien en op te houden met die ziekelijke corona-flauwekul. En zodra we weer terug zijn in het
oude normaal ga ik op democratische wijze ijveren voor een geleidelijke afschaffing van
vuurwerk.
Al het leuke is al weg zonder een alternatief. Ook verwacht ik dat illegaal vuurwerk veel meer
wordt afgestoken bij geen aankoop mogelijkheid van consumentenvuurwerk met alle gevolgen
die erbij horen.
Alchol zorgt voor meer overlast en druk politie en zorg
Alcohol is het probleem, waarom staat hier geen vraag over een eventueel verbod?
Alleen siervuurwerk zou mogen
Als de afgelopen jaren een belangrijk deel vd zorg niet was wegbezuinigd was dit niet nodig.
Als je alles af gast pakken wordt de aggressie groter en illegale activiteiten
Als je het verbied gaan mensen illegaal vuurwerk halen en gebeuren er nog meer ongelukken
Anders gaan mensen naar het buitenland om vuurwerk af te steken / kijken
Anders gebeurt het toch stiekum.
Autorijden en voetbal levert meer druk op op zorg en politie. Gaan we dat ook verbieden.
Ben bang voor averechts effect en rellen/meer overlast
Ben bang voor grote rellen!!!!
Ben zelf antiek vuurwerk
Beter georganiseerd dan iedere gek met vuurwerk vanaf middags tot de volgende dag.
Gehandhaafd wordt hier nooit.
Bijna alles was dit jaar al verboden, laten we het jaar dan in ieder geval volgens traditie
eindigenl n
Corona is gewoon een rotsmoes om dit soort dingen aan te pakken.
Corona is gewoon nu gewoon n goed excuus
Corona niet als excuus gebruiken voor dit verbod
Corona wordt misbruikt
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Dan gaat iedereen het vuurwerk over de grens halen, dus meer illegaal vuurwerk, meer
gewonden, meer ziekenhuis opname
Dan word er illegaal meer afgestoken wat tot meer en grotere ongelukken leidt
De druk op de zorg wordt hierdoor nauwelijks beïnvloed.
De hel breekt los. Niemand zal luisteren.
De jeugd gaat er zich toch niet aan houden, ik verwacht veldslagen met de politie die met
vuurwerk bekogeld gan worden
De jeugd gaat hierheen zoeken, wat misschien nog wel gevaarlijker wordt.
De klanten die een bestelling al hebben gedaan voordat het verbod is toegepast toch te laten
afhalen maar dan geen losse verkoop
De meeste ongevallen gebeuren icm alcohol. Niet alleen vuurwerk maar ook vechtpartijen en
ongevallen in het verkeer.
De miljoenen die de overheid nu weer moet betalen, wie gaat dat straks allemaal weer terug
betalen? De belasting betalers, wij dus...en dat om de zorg te ontlasten.... Maak maar reclame,
dat diegene die stunt met vuurwerk, de wachttijd heeeeel erg lang is!
De overlast word erger
De regering is Coronageil
De verkoop van illegaal vuurwerk neemt toe waardoor wellicht meer / ernstigere ongelukken
ontstaan.
Denk dat de overlast meer zal zijn door illegaal vuurwerk en crabit
Denk niet dat het veel uitmaakt voor de druk op de zorg + levert ws meer opstootjes en rellen
op
Denk niet dat zorg ontlast wordt hierdoor
Dit daagt de jeugd uit om te experimenteren wat nog gevaarlijker is.
Dit is een maatregel voor de bühne en zal de zorg juist meer belasten door illegaal vuurwerk
Dit jaar vind ik te kort dag, een algeheel vuurwerk verbod vanaf komend jaar ( en deze
beslissing moet in de komende maand bellen) zou ik toejuichen. Een verbod van dit jaar kost te
veel belasting naar gelang de het voordeel
Doe liever wat aan die alcohol en drugs
Door dit verbod is het voor mijn hond nog moeilijker geworden om lekker te gaan wandelen,
deze is bang voor vuurwerk.
Door dit verbod zal het zwarte net en polen wel flink binnenlopen... eens zien of we meer of
minder dan de 350 gewonden krijgen dan verleden jaar
Draagt niets bij aan verminderde opnames in ziekenhuizen
Een verbod leidt tot ondergronds gaan van activiteiten; middel zou weleens ergens kunnen zijn
dan de kwaal
Een verbod maakt het afsteken nog spannender waardoor het minder controleerbaar is.
Elke stad/dorp een grote vuurwerk show
Er is al weinig leuks te beleven en Corona gevaar is hier niet aan de orde
Er mag helemaal niks meer
Er meer illegaal vuurwerk afgestoken zal worden.wat onveiliger situatie zal opleveren.
Er wordt ons in deze tijd al zó veel ontnomen, ontneem ons het vuurwerk alstublieft niet !!
Er wordt toch afgeschoten het is niet te handhaven.
Er zijn betere mogelijkheden om de politie en zorg te ontlasten
Er zijn ook andere maatregelen mogelijk om personeel in de hulpverlening ennzorg in deze
periode te ontlasten
Gebruik gezond verstand en houdt de gezelschapskring klein/minimaal of op gepaste afstand
1,5m
Gecontroleerd afsteken door gemeenten vind ik prima
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Gezien het kortzichtige van de regering m.b.t. overlast, waarvan het zwaartepunt in de
Randstad, dus in hun zicht is, en de naar verhouding veel minder overlast in deze regio, ben ik
neutraal.
Goede voorlichting kan een hoop verbeteren, het gaat vaak mis in omgeving van stuntpiloten,
vaak omstanders zijn slachtoffer.
Hadden ze voor veel ondernemers ook wel wat eerder kunnen beslissen
Handhaven gaat nu al niet!!!!!
Handhaving bestaande wet
Heb ik bij vorige vraag toegelicht
Helemaal afschaffen
Het argument 'ontlasten van de gezondheidsdiensten' klopt niet
Het argument 'verlichten van de zorg' gaat niet op: oogartsen zijn niet de behandelaars van
corona en coronapatiënten liggen niet in het brandwondencentrum.
Het argument covid-19 wordt misbruikt om vuurwerk te verbieden
Het hoort erbij
Het illegale circuit vaart er wel bij !!!
Het is (al jaren) krankzinnig dat een beperkt groepje klungels (die niet worden aangepakt door
de politie) de zaak kunnen verstieren voor de rest van Nederland/Limburg
Het is al zwaar voor iedereen en dit leidt toch wel iets af, zonder voelt niet als jaarwisseling.
Het is een eenmalig jaarlijkse activiteit die bij de jaarwisseling hoort net als de kerstman bij
kerst de sinterklaas bij sinterklaas en de paashaas bij Pasen.
Het is gevaarlijk
Het is in de buitenlucht, waarbij besmettingsgevaar gering is.
Het is mogelijk dit met voldoende afstand te doen. Dus dit niet ook nog wegnemen
Het is niet voor iedereen mogelijk om naar een plek of stad te gaan om gezamelijk vuurwerk te
kijken. Ik vrees dat het risico op alcohol in het verkeer toeneemt.
Het leven is niet zonder risico´s!
Het ontlast de handhaving
Het opruimen laat te wensen over en de ziekenhuizen m.n. de IC worden extra belast
Het te triest voor woorden is wat zich nu allemaal afspeelt
Het verbindt mensen
Het verbod bereikt niets, de rotte appels die onveilig gebruik maken van illegaal vuurwerk doen
dag toch al. Dus veel mensen worden beperkt terwijl de rotte appels toch wel vuurwerk
afsteken al dan niet illegaal
Het vuurwerk wat de grote overlast geeft en voor vernielingen en slachtoffers zorgt IS AL
VERBODEN. Dit verbod heeft dan ook totaal geen nut.
Het wordt al een hele andere oudjaarsavond dan andere jaren door de te verwachte
beperkingen, zonder vuurwerk wordt het wel een hele trieste avond
Het wordt toch gedaan
Hou niet van vuurwerk
Houdt mijn hart vast, nu zijn we vogelvrij en god weet waar dit op uitdraait.
Ik ben bang dat er meer illegaal vuurwerk afgestoken Gaag worden
Ik ben er bang voor
Ik ben voor beperkingen, hopelijk is er voor eenzame jeugd en volwassenen een mogelijkheid
om te genieten van georganiseerd afsteken van vuurwerk
Ik denk dat daar alleen maar meer rottigheid van komt. Verder vind ik het altijd wel gezellig om
dan na 24.00 uur naar buiten te gaan om te gaan kijken
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Ik snap het idee erachter om de zorg te ontlichten. Maar gezien de hoeveelheid illegaal
vuurwerk wat nu al hier in de omgeving dagelijks wordt afgestoken denk ik dat het met
Nieuwjaar nu veel meer illegaal vuurwerk in de omloop zal zijn dan voorgaande jaren en dus
nog steeds dat er heel veel ongelukken gaan gebeuren.
Ik steek het veilig in mijn hele grote achtertuin af, dus ik zorg niet voor overlast
Ik verwacht veel overlast
Ik vind vuurwerk zelf niet belangrijk, sterker nog, ik heb hier katten en dergelijke (binnenshuis)
dus liever niet. Maar ik vind dat iedereen de vrijheid moet hebben om te doen en te laten wat
zij willen.
Illegaal is het probleem
Illegaal vuurwerk is geeft de grootste overlast. Daarnaast zijn pijlen en knalvuurwerk al
verboden dit jaar
Illigaal vuurwerk zal meer opkomen
Impact op huidige problematiek is wankel. Betreft symboolpolitiek vanuit corona perspectief en
oneigenlijk opportunisme vanuit tegenstanders vuurwerk. Rationale op totaalniveau is
ondermaats.
In huiselijke kring hoeft dit geen kwaad te kunnen. Natuurlijk gewoon met gezond en nuchter
verstand afsteken
In verband met de dieren en vooral de honden
Is niet te handhaven.
Is niet te stoppen en nu al heel veel overlast
Je gaat naar buiten en ziet andere bewoners
Je hebt dan meer elegaal vuurwerk wat veel gevaarlijker is, en hierdoor werkt het verbod
averechts.
Je kan niet alles verbieden wanneer het even niet uit komt. Als er niet eens gehandhaafd word
op het afachieten van vuurwerk op oudjaarsdag voor 18 uur of zelfs eerder in de maand dan
word dit ook niks.
Je legt het verbod bij een verkeerde doelgroep
Je moet de jeugd wat ruimte gunnen
Je moet mensen ook niet teveel afpakken, na het afgelopen jaar.
Je wekt illegaal vuurwerk aan
Jeugd heeft wel iets nodig in deze tijd
Jonge mensen houden helemaal geen leuke dingen meer over,verbied de. Er koop van
gevaarlijk vuurwerk maar biedt de rest wel aan in de verkoop
Juist bij verbod zul je zien dat “jeugd” zich hier toe aangetrokken voelt en de confrontatie zoekt,
mede door de lange maatregelen die reeds gelden.
Keer op keer worden tradities overhoop gegooid door enkele incidenten. Pak de onrustzaaiers
keihard aan, zodat de rest kan genieten
Kindervuurwerk en siervuurwerk als show zou een oplossing kunnen zijn
Komen meer problemen door illegaal vuurwerk bij een verbod
Komt meer iligaal vuurwerk nu binnen
Levert denk ik veel frustratie op bij jongeren. Die kopen nu waarschijnlijk illegaal vuurwerk in
het buitenland. Mogelijk ook gevaarlijker spul dan dat hier verkocht zou worden.
Meer druk op politie. Mensen gaan het toch doen
Meer illegaal vuurwerk
Meer illegaal vuurwerk, is veel gevaarlijker
Meer toestroom van illegaal vuurwerk wat meer slachtoffers maakt
Men gaat het tegen de regels in doen, ze hebben al voor werk thuis of halen het over de grens...
met veel illegaal vuurwerk is de kans op letsel groter
Men koopt t in t buitenland
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Mensen gaan op stap, of de staat op, omdat je deze traditie niet kunt stoppen of handhaven.
Mensen zullen illegaal vuurwerk over de grens halen
Met deze maatregel in petto betekent het dat er voor onbepaalde tijd een vuurwerk verbod van
kracht zal zijn. Op deze wijze verdwijnt ongemerkt alles waar we blij van worden.
Met een verbod gaan mensen alleen maar meer illegaal/gevaarlijk vuurwerk gebruiken
Met een verbod wordt de markt voor illegaal vuurwerk groter en juist met illegaal vuurwerk
gebeuren de meeste ongelukken
Mij persoonlijk interesseert het niet of er vuurwerk afgestoken wordt of niet. Ik vind het echter
te zot voor woorden dat "Corona" aangegrepen wordt om het te verbieden. En ja, ik heb
geluisterd naar het verhaal van de ziekenhuizen.
Milieu
Misbruik van corona. Heb eens ballen en zorg dat er zware straffen komen op illegaal vuurwerk
zodat het legale doorgang kan vinden. En verbied alcohol dan ook maar brengt niks anders dan
ellende
Misschien goed voor het milieu allemaal die kruitdampen
Na een jaar vol beperkingen is oud op nieuw een feest. Bij dit feest hoort een visuele manier om
daar uiting aan te geven. Het jaar 2020 met een knal uitzwaaien zou ik heel fijn hebben
gevonden.
Net als Sint Maarten, Sinterklaas en Zwarte Piet is dit een oude traditie.
Niet het vuurwerk is een probleem de mensen die de feestjes zonder vuurwerk houden
Niks met Corona te maken- puur controle!
Nog meer bemoeizucht van de overheid
Nu gaan er juist gevaarlijke taferelen plaatsvinden, zoals zelfgemaakt vuurwerk in woonwijken
etc
Nu gaat jeugd in buitenland vuurwerk kopen wat veel gevaarlijker is dan het vuurwerk hier
Nu komt er gevaarlijk buitenlands vuurwerk. Hele domme redenering van die domme
burgwmeester
Nu komt er mwer ilegaal en word er veel meer gesloopt
Nu kunnen ze het door duwen wat ze al jaren willen
Nu wordt alles ontnomen er had een of meerdere plaatsen gecreëerd kunnen worden waar het
wel zou mogen, dit is wel inéén keer heel drastisch
Nu wordt er meer illegaal vuurwerk uit buurlanden gekocht. Dit is gevaarlijker. Ook carbiet
schieten is zonder ervaring gevaarlijker dan vuurwerk
Nu wordt overal vuurwerk afgestoken en verwacht ik meer gewonde en ellende. Niemand die
dit nu aanpakt. Dan is he tg een paar uur. Nu weken. Dieren worden gek. Zelf schrik je snachts
wakker
Omdat hierdoor de overlast van illegaal vuurwerk groter wordt en in de hand wordt gewerkt
Omdat ze ons alles al afnemen
Onjuiste reden en inperking van jeugd die toch al niets meer kan
Onze kinderen wordt al zoveel afgenomen
Onze vuurpijl mag niet is elk jaar traditie voor mijn moeder in de hemel
Ook hier geld het zelfde de economie kan deze lockdown niet meer aan
Op deze manier wordt alles illegaal, en het echte illegale, gevaarlijke, wordt niet aangepakt.
Overbodig waar het voor ingezet wordt
Overdreven maatregel knallers waren al verboden was voldoende is geen druk op zorg die 700
slachtoffers
Overheidsmaatregelen ontnemen ons sinds maart al zo goed als alle mogelijkheden om wat dan
ook te vieren. Kappen daarmee!
Overlast en ongevallen komen grotendeels door illegaal vuurwerk en dat los je hiermee niet op,
dus gaat ten koste van 99% normaal gebruikers
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Overlast gevend en gevaarlijk vuurwerk is veelal illegaal vuurwerk dat met dit verbod niet
voorkomen of verminderd wordt. Sterker nog misschien wel erger wordt.
Overlast nu
Overlast wordt veroorzaakt door het illegaal vuurwerk
Problemen los je er niet mee op.
Problemen met vuurwerk zie je vooral bij de drukke plaatsen zoals uitgaanscentra. Laat ze daar
op focussen, maar laat de mensen die gewoon voor eigen huis wat siervuurwerk afsteken met
rust.
Rechten van de mens worden te veel ingeperkt
Regering stelletje kleuters
Rotzooi, er gaat veel kapot, mensen zijn bang, huisdieren zijn bang, milieu belasting enz
Sier vuurwerk moet kunnen en anders georganiseerd door de gemeente
Siervuurwerk is wel ok, knallers niet
Siervuurwerk op meerdere plaatsen zie ik ieder jaar in het buitenland waar ik ieder jaar verblijf
en dat verbind.
Sinds dit jaar is specifiek overlastgevend vuurwerk al extra verboden.
Symboolpolitiek om corona aan te grijpen voor dit verbod
Tegen gaan van illegaal onveilig vuurwerk.
Timing is niet goed, covid crisis wordt misbruikt om dit te regelen. Dan gaat het toch illegaal en
voor ondernemers komt dit veel te laat, zou het bijna wanbeleid noemen
Veel illegaal, dus gevaarlijker
Veel meer iligaal vuurwerk. ergere verwondingen meer mensen naar het ziekenhuis
Veel mensen hebben plezier van vuurwerk
Verbid zorgt niet voor vermindering op de zorg
Verbieden zorgt voor extra polariserend gedrag tussen jeugd en oudere. Geef elkaar en
huisdieren de ruimte. Maar ga er niet spastisch mee om.
Verbod gaat meer last veroorzaken en de politie moet ingeschakeld worden. en sws, hebben wij
al niet genoeg gekregen vanwege dit lelijk virus?
Verbod is lastig te handhaven op korte termijn met de landsgrenzen dichtbij!!
Verbod is NIET te handhaven
Verbod leidt tot aanzienlijk instroom van illegaal vuurwerk, zeker in deze (grens) rechts. Effect
zal averechts zijn
Verbod leidt tot illegaal afsteken. Bovendien ontneem je de mensen weer een en ander!
Verbod maakt het interessant het stiekem te doen, is nog minder controle..
Verbod nodigt uit om het juist wel te doen.
Verbod op harde knallen snap ik, maar siervuurwerk moet kunnen!
Verbod slaat nergens op. En gaat alleen maar meer zorgen opleveren
Verbod vraagt om strafbare handelingen, illigaal vuurwer
Verbod werkt illegaliteit in de hand en het zou goed zijn als alternatief een gezamenlijke
vuurwerk showte geven
Verbod zal nog meer onvrede veroorzaken
Verhoogde overlast door rotzooi trappende jeugd/jongeren. Veel illegaal vuurwerk. Al met al
een recept voor meer gewonden in het ziekenhuis tov het “regulier” aantal gewonden.
Veroorzaakt meer geweld en onrust
Voor alle inkopers die nu grote verleizen gaan lijden. Deze mensen hadden veel eerder
geinformeerd moeten worden en niet pas 6 tot 8 weken vantevoren
Voor de fanaten onder ons. Een gezamelijke afsteek plek te beschikking stellen. Minder overlast
uiteindelijk.
Voor de jeugd is het niet leuk. Het zou fijn zijn als wij wel siervuurwerk mochten afsteken.
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Vuurwerk afschaffen is te makkelijk scoren, vuurwerk(slachtoffers) vragen geen extra druk op
de ziekenhuisbezetting. Als er mensen binnenkomen is dat voor 99% tot de 1e hulp en niet
verder. Er zijn geen feesten of grote groepen met dronken mensen (wat het echte probleem
dan is) En gaan ze straks roepen zie je dat het vuurwerkverbod heeft geholpen terwijl dat niet
de reden is.
Vuurwerk heeft niks met Corona te maken
Vuurwerk is door de winkels al ingeslagen
Vuurwerk is gewoon heel veilig. Probleem is het illegale vuurwerk.
Vuurwerk is mooi en geeft mensen plezier. Zorg dat er op open locatie vuurwerk afgestoken
mag worden. Bv parkeerplaats bij een sporthal tennisbaan of voetbalveld. Autovrij maken voor
een dag en handhaving terplaatse om oogje in het zeil te houden. Elders vuurwerk afgestoken
meteen streng handhaven. Inleveren de hap en einde vehaal dantoch.
Vuurwerk maakt de jaarwisseling wat het is
Vuurwerk verplaatsen naar 1 juni als Corona weg is is een beter idee en dan nu wel verbieden
Vuurwerk wordt buiten afgestoken en mensen staan op afstand toe te kijken. De kans op
besmetting is nihil. Het meeste risico loopt men op bij het kopen in een winkel. Wellicht is
verplichte verkoop via webwinkel de beste oplossing.
Vuurwerk, gewoon ongevaarlijk, alleen het illegale spul kan gevaarlijk zijn, legaal spul is niet
voor niets legaal!
Vuurwerkverbod draagt niet bij aan de vermindering van besmettingen
Waarwschijnlijk meer verkoop van illegaal (zwaarder) vuurwerk.
Wat gaat het alternatief worden. Centraal punt waar de gemeente vuurwerk afsteekt roept
alleen maar meer mensen bij elkaar
We hebben al zoveel moeten inleveren...en vuurwerk kan makkelijk op 1,5 mrt. Diegene die het
normaal verpesten voor anderen doen dat dit jaar weer en waarschijnlijk nog meer overlast dan
normaal. De jeugd heeft momenteel helemaal geen uitlaatklep meer. Iedereen is jong geweest
en dan moet je die uitlaatklep hebben. Arme boa’s die dit moeten gaan handhaven!
We moeten niet als afnemen
We raken zo langzamerhand alle uitlaatkleppen kwijt; dat gaat fout.
Werkt alleen averechts; illegaal vuurwerk=meer gewonden.
Zal illegaal vuurwerk gebruik stimuleren
Zal juist uitdagen tot baldadigheid. Wijs een locatie aan waar het mag. Hier kun je ook
handhaven op 1,5 m etc
Ze gaan hun vertier ergens anders zoeken
Ze gaan wel andere dingen zoeken om rotzooi te trappen
Ze gaan zelf vuurwerk maken, wat uiteindelijk nog gevaarlijker is
Ze kunnen nu al niet handhaven
Zelf bepalen wat je doet en niet de overheid
Zie boven
Zie hier boven
Zie toelichting bij vorige vraag
Zie toelichting vraag 4.
Zie vorige toelichting
Zie vorige vraag met toelichting
Zie vraag 4
Zorgt voor meer illegale dingen. De prijs is ook al gestegen omdat de vraag zo hoog is. dan
mogen jullie de rest in vullen worden het dan meer of minder dingen die fout kunnen gaan?
Zorgt voor meer overlast
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Alle tradities en vrijheden...afblijven. knal vuurwerk mag verboden worden ja.
Alleen sier vuurwerk toelaten
Alles word ons af genomen de laatste tijd.
Als alles u word afgenomen, zullen de dagen tegen u gaan keren! Chaos is wat u hiermee
afroept, denk eraan dat de menigte ook op kan gaan staan!
Als er beter gehandhaafd zou worden op de geldende regels was dit helemaal niet nodig.
Als het gaat om de gezondheidszorg te ontlasten kan je beter roken en fastfood verbieden.
Als om twaalf uur het nieuwe jaar begint staan mijn vrouw en ik wel altijd aan het raam of op
het balkon naar het mooie vuurwerk te kijken. Handhaving is de rest van het jaar al een
probleem, hoe willen ze dan over een groter gebied handhavend optreden op het afsteken?
Misschien wel meer aandacht in de wijken waarvan uit het verleden bekend is dat daar het
meeste problemen zijn geweest? De verkoop verbieden heeft vrijwel geen nut, diverse
personen die de echte overlast veroorzaken, hebben hun voorraad al in huis, of gaan dit in
België of Duitsland halen. Ik denk dat een actiever toezicht hier op en zwaarder bestraffen van
het gebruiken of in bezit hebben van illegaal vuurwerk meer effect heeft, het is bekend uit
welke landen dit afkomstig is, dus het controleren van pakketjes uit die landen voor
particulieren zou preventief werken. Maar, elk jaar zien we dat er ook een grote hoeveelheid
vuurwerk de lucht in gaat afkomstig vanuit AFNORD de AWAC basis en de gebieden waar hun
personeel woont, geld dat verbod daar niet??
Als reden van het vuurwerkverbod wordt aangegeven dat dit met het ontlasten van de zorg te
maken heeft, maar het is landelijk maar een klein percentage wat in het ziekenhuis belandt
door vuurwerk. Lijkt er meer op dat de corona gebruikt wordt voor de discussie over vuurwerk
die al jaren speelt.
Beter hadden ze laatste jaren gehandhaafd en hard ingegrepen bij overlast zodat de brave NL
gewoon wel een gezellig feestje kunnen vieren zonder enorme vuurwerkbommen, vreugde
vuren, het bekogelen van ambulance personeel en politie. Je zult zien dat deze groepen ook
zonder vuurwerk voor overlast gaan zorgen.
Blijf van onze tradities af
Betere voorlichting en strengere controlle op wat er verkocht word lijkt me zinvoller
.verbiedengaat niet helpen
Buitengebied heeft er nu al last van
Corona wordt te pas en te onpas gebruikt om onwelgevallige tradities te beëindigen en dat
bepaald de overheid niet, dat moet de maatschappij bepalen. Leef en laat leven.
Daarbij duurt het nu nog langer voor het uit mijn hond haar systeem is. Normaal begint dit rond
half december tot 31 januari.
Nu is het in oktober/november begonnen. Door het verbod wordt er dagelijks vuurwerk
afgestoken.
De goeden lijden nu onder de kwaden. M.i. is er slechts een beperkt risico onder volwassenen
die netjes binnen de gezette tijden, rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften
vuurwerk afsteken. Het risico zit hem vooral in mensen (jongeren) die al vroeg op de dag en
zelfs op dagen ervoor knalvuurwerk afsteken. Die moeten aangepakt worden. Daarnaast zou
wat mij betreft ook de tijd ingeperkt mogen, bv van 22.00 tot 2.00. Met misschien een half
uurtje rond 18.00 om de allerkleinsten te laten genieten. Ik denk overigens dat alcohol een
groter risico vormt voor letsel en onwenselijke situaties.
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De inkopers hebben al hun spullen al ingekocht. Dit is een discussie die al veel eerder gevoerd
had moeten worden.
De jeugd wordt alles afgenomen op het moment
De mensen die van plan zijn vuurwerk af te steken, komen naar mijn idee via andere wegen
hieraan. Daarnaast denk ik dat het lastig te handhaven zal zijn.
De overheid gebruikt dit als middel om een vuurwerkverbod in te lassen.
De reden dat de ziekenhuizen vol stromen lijkt mij zeer overdreven. aangezien dit nu ook niet
het geval is met de coronazieken. simpel optel som en niet wat er wordt beweerd
De reden omtrent de zorg is volslagen belachelijk....men grijpt de Corona aan als reden maar
heeft niets te maken met extra druk op de IC,s
De reden van het "tijdelijke" vuurwerk verbod is niet juist. Elk jaar komt vuurwerk ter discussie.
Maar dit jaar word corona gebruikt om het verbod er door heen te duwen. Door het verbod zal
er veel meer illegaal vuurwerk in omloop zijn en zullen de ongelukken veel erger zijn dan
normaal.
De regels die nu gelden worden niet gehandhaafd, vuurwerk bij voetbal kan schijnbaar wel? Er
vallen meer slachtoffers per jaar door honden en klussen, dus alles in perspectief bekijken.
De wildgroei aan vuurwerk, en de nooit gehandhaafde tijden van afsteken, hebben vroeger ook
niet geholpen. trouwens siervuurwerk hoeft geen knalvuurwerk te zijn.
Degene die overlast veroorzaken zijn ook vaak de risico groep voor ongelukken met vuurwerk.
Siervuurwerk moet kunnen
Dit kabinet moet zorgen dat er genoeg faciliteiten zijn bij grote pandemieën als deze en zorgen
voor genoeg ziekenhuis personeel en materiaal. Niet al onze Tradities niet door laten gaan.
Doorverbod krijg je juist meer overlast en gaat men over tot het afsteken van slecht illegaal
vuurwerk
Eem algeheel verbod maakt het illegaal afsteken alleen maar geoter waardoor er nog meer
gevaar is. Ik geloof niet dat er minder vuurwerkslachtoffers gaan zijn.
Een algeheel vuurwerk verbod zal zeer waarschijnlijk niet opgevolgd gaan worden. Dat zie je nu
al gebeuren. Iemand die toch echt vuurwerk wil/gaat afsteken zal dat uit het illegale circuit gaan
halen. De uitwerking van het vuurwerk verbod zou zomaar averechts kunnen gaan werken.
Een totaal verbod werkt de verkoop van illegaal (en gevaarlijk) vuurwerk in de hand, hierdoor
meer kans op ongelukken.
Maar waar is de handhaver als er in mijn wijk of in het centrum groepen of individuen (veelal
met een buitenlandse afkomst) overlast veroorzaken???
En ik vind het verschrikkelijk voor de verkopers, alles al gekocht en nu?
Er is geen Corona virus geïsoleerd tot op de dag van vandaag, stop deze Fake News Propaganda,
Neurenberg 2.0 komt eraan ;)
Er is nu veel meer illegaal vuurwerk uiten buitenland binnen. En anders gaan ze wel zelf
vuurwerk(bommen) fabriceren.
Er vallen meer slachtoffers van illegaal vuurwerk dan van legaal, naar mijn mening
Nu gaan ze zwaarder vuurwerk halen en toch afsteken, in roermond al vanaf oktober
Er wordt even veel geknald ipv de 31e is het nu het hele jaar. De hulpdiensten hebben het er
drukker mee dan normaal.
Er wordt ons in deze tijd al zó veel ontnomen, ontneem ons het vuurwerk alstublieft niet !!
Er wordt vlak over de grens we vuurwerk verkocht en gehaald.
Georganiseerde professionele vuurwerkshows per stadsdeel zijn mi een prima optie.
Hele jaar is er vuurwerk te horen wordt niks aan gedaan... maar onze tradities afpakken daar
zijn ze goed in
Het aanwijzen van vaste plekken waar men vuurwerk mag afsteken helpt mogelijk beter om te
handhaven.
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Het algehele vuurwerkverbod is net zo'n dooddoener als het boerkaverbod. Een verbod heeft
totaal geen nut als er geen handhaving volgt. Sterker nog, dit doet nog meer afbreuk aan het
gezag van politie.
Het argument om met een vuurwerkverbod de gezondheidsdiensten te ontlasten, klopt niet.
Ten eerste omdat 'nightcarehulp' niet hetzelfde is als opgenomen worden wegens corona (zijn
twee totaal los van elkaar staande afdelingen, je ontlast dus helemaal niks). Maar vooral omdat
het argument niet klopt. De meeste ongelukken met vuurwerk gebeuren door de combinatie
alcohol en vuurwerk. Ook meteen de reden waarom er zoveel omstanders van vuurwerk
gewond raken. Degene die het aansteekt, ziet het vaak gebeuren, maar omstanders zijn vaak 'te
lam' om nog te kunnen reageren. Anderzijds worden er onder invloed van alcohol risico's met
vuurwerk genomen (rotje / kleine vuurpijlen gewoon in je hand houden), die men zonder
gebruik van alcohol nooit zou nemen. Dus alleen het vuurwerk verbieden, biedt geen soelaas
voor de gezondheidsdiensten!
Het is écht schandalig dat de corona crisis misbruikt word om het vuurwerk verbod er door te
drukken.
Daarnaast komt de schade en overlast van illegaal vuurwerk en niet van het normale
consumentenvuurwerk. Hier zijn genoeg bewijzen van te vinden op onder andere YouTube.
Het is natuurlijke selectie, de natuur beslist niet wij mensen.
Het is net als met een alcohol verbod. Haal je het uit de openbaarheid, dan gebeurt het achter
de coulissen en is er geen controle meer
Het is weer eens de zoveelste traditie die geprobeerd word aan banden te leggen. Dit jaar
kunnen natuurlijk makkelijk alle regels onder het nom van corona zomaar veranderd worden.
Dat de zorg ontlast moet worden is natuurlijk ook weer een gevolg van jarenlange
kapotbezuinigingen van dezelfde partijen die nu voor een vuurwerkverbod zijn. Ik hou me
nergens meer aan op en vier zoals ik dat wil, incl vuurwerk.
Het merendeel van de vuurwerkoverlast komt van illegaal vuurwerk. Vrees dat dit nauwelijks
verminderd.
Het verbod staat al jaren op de politiek correcte agenda. De corona uitbraak wordt misbruikt
om het te verbieden, een precedent is geschapen, daarna volgt waarschijnlijk een definitief
verbod.
Het vuurwerkverbod als het gevolg van corona/druk op de zorg vind ik geen goed argument. Ik
ben tegen knalvuurwerk maar voor sierwerk. Dit is een mooie en feestelijke traditie die ons
verbindt en dat hebben we juist nu hard nodig!
Het zorg personeel is opgeleid om te zorgen. Nu moeten ze werken is het ook niet goed
Hoe wil de politie controleren? Je zou een strafblad krijgen, wij vieren oud en nieuw met een
select gezelschap. Stel er staan vijf personen buiten te kijken naar het vuurwerk. Een van ons
heeft het aangestoken, wij steken het natuurlijk niet aan als de politie naast ons staat. Wie is
aansprakelijk en wie krijgt het strafblad. Dit lijkt mij erg lastig.
Ieder jaar hebben ze het over een verbod. Nu grijpen ze corona aan als excuus om het
verbieden.
Ik ben heel bang voor illegaal vuurwerk, vooral hier aan de grens. Maak me zorgen dat het wel
is heel erg uit de hand zou kunnen gaan lopen.
Ik ben normaal voor een vuurwerkverbod, ECHTER, de huidige motivatie corona vind ik niet
motiverend genoeg, onder het mom van corona wordt al zoveel afgenomen
Ik ben wel voorstander van strengere handhaving bij ‘gevaarlijk’ vuurwerk en afsteken buiten
de afgesproken tijden.
Ik snap heel goed dat ze de zorg willen ontlasten. Het probleem is alleen dat er nu ook
alternatieven worden gezogd zoals Karbiet, terwijl dat net zo gevaarlijk kan zijn. We kunnen al
veel dingen niet vieren zoals normaal, dus het voelt gewoon minder prettig dat dit ook wordt
ontnomen. Verder steken wij zelf nooit vuurwerk af dus ik ben geen fanaat, het gaat mij
gewoon om de traditie.
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Ik snap het verbod wel, buiten het gevaar voor ongelukken staan er dan ook weer teveel
mensen bij elkaar op straat.
Ik vind dat de overheid, ook buiten de Corona restricties ons veel te veel beperkt. Het leven is
niet zonder risico`s.
Ik zou het wel gied vinden als begin tijd 18 uur wat later word gezet. En n pauze tijd voor
mensen met honden. Uitlaat tijd
Illegaal vuurwerk geeft overlast, maar dat kunnen ze al niet handhaven
Inperking vrijheid en nogmaals zie bovenstaand.
Je krijgt meer illegaal vuurwerk en dat is vele malen gevaarlijker dan normaal vuurwerk. En alles
wat je de jeugd verbiedt wordt juist leuk en spannend om te doen. Dus lijkt me gewoon echt
niet slim
Je kunt beter het zware knalvuurwerk aanpakken. Hier is al een gedeeltelijk verbod op maar
handhaving hierop is op oudejaarsdag en zelfs op nieuwjaarsdag een lachertje.
Kleine groep die geen verantwoordelijkheid heeft verpest het voor de rest die het prima doen.
Vooral siervuurwerk geen enkel probleem. Tevens misbruikt de overheid de situatie om een
vuurwerkverbod te krijgen, ook schandalig
Laat alles opknallen en stel voor volgend jaar een verbod in.
Levens gevaarlijk, bommetjes onder auto, bommetjes voor je voeten gooien enz
Liefhebbers gaan zwaarder (illegaal ) vuurwerk over de grens halen en hier afsteken. Daarmee
zal de zorg niet ontlast worden. Het werkt averechts
Maatregelen zijn schadelijker dan het kwaal
Mensen moeten ook nog ergens plezier kunnen uithalen en zeker in de tijd waarin we nu leven.
Nederland betuttel-land...
Nee de jeugd en mensen die het leuk vinden om af te steken niet alles af
Ons en onze kinderen wordt al zoveel afgenomen, de sinterklaas-traditie maar ook nu de
vuurwerktraditie! Ik vind een vuurwerkverbod een no go! En dan steken wij zelf niet eens veel
vuurwerk af. Puur voor onze dochter van 10, een klein pakketje.
Onveilig afsteken van vuurwerk , het zijn net bommen tegenwoordig er is al genoeg oorlog in de
wereld!!
Ook al zou het misschien georganiseerd zijn mensen knuffelen en kussen elkaar toch, vooral nu,
nu er zoveel ellende is.
Ouders weten hoe gevaarlijk het is en moeten de ouders maar WEER EENS ( NET ZOALS
VROEGER ) gaan optreden tegen de kinderen de kinderen gaan opvoeden.
Overlast neemt nu al toe doordat illegaal vuurwerk makkelijk te verkrijgen is en er nauwelijks
gehandhaafd wordt
Regels zijn een farce.. betutteling tot en met
Sinds dit jaar is Nederlands knal vuurwerk verboden, ik weet niet of het al is opgevallen maar
daar is nul komma nul van te merken. Het Nederlandse knalvuurwerk zorgde niet voor overlast,
bij een huis met dubbele beglazing waren deze knallen al amper binnen te horen poolse
nitraten, vlinders en cobra's daarentegen hoor je wel en dit jaar zijn deze knallen alleen maar
toegenomen.
Stilletjes aan worden ons alle tradities afgenomen , zwarte piet mag ook al niet .
Stress ontlading
Tijdens de jaarwisseling gebeuren inderdaad ongelukken maar dit vult niet de intensive cares.
Heb eerder het gevoel dat dit iets is wat ze nu door kunnen drukken onder het mom “Corona”.
Probeer illegaal vuurwerk te stoppen niet gewoon vuurwerk wat veilig verklaard is zo pak je
alles af en maak je het waarschijnlijk nog erger.
Ttadities mogen niet verloren gaan
Verbod geeft juist meer illegaal vuurwerk dus veel gevaarlijker en meer overlast!
Verbod zal zeker moeilijk te handhaven zijn.
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Vind het echt een afsluiting van het jaar en nieuw begin. Zeker dit jaar, ook voor de kinderen
een bijzonder moment met ouders om nooit te vergeten.
Ik ben voorstander om per dorp gemeente door bevoegden vuurwerk af te steken bv op een
plein
Voor de echte waarheid achter deze totale ONZIN zie
https://www.mediacourant.nl/2020/11/diederik-gommers-protesteert-bij-beau-tegenvuurwerkverbod/
Vooral in Sittard dan gaan we net over de grens knallen, water naar de zee dragen en alweer
een branche kapot gemaakt
Vooral voor de jongeren vind ik het jammer. Maar ook hier zal gelden dat er een klein gedeelte
van de mensen is, dat zich niet aan de regels houdt, en hierdoor komt nu waarschijnlijk dit
beleid.
Vuurwerk hoort er gewoon bij, zonder vuurwerk is oud op nieuw niet compleet. Immers snap ik
de maatregel wel volkomen maar zou ik het zelf graag zien dat ieder dorp een plaatselijk
vuurwerk heeft voor iedereen door iemand die daar door de gemeente voor is aangesteld
Vuurwerk mag alleen afgestoken worden in kleine groepen van max. 4 personen en een afstand
tussen de groepen van minstens 50 mtr en daartoe ingerichte vakken en alleen vuurwerk tussen
23.45 en 01.00 uur. Ik denk dat daar wel op de handhaven valt.
Waarom carbid schieten wel en vuurwerk niet
Waarom moeten wij weer een traditie inleveren. Minderheden krijgen in Nederland steeds
meer te zeggen.
Waarom niet de zorg is niet zo erg er word afgebeld voor een onderzoek ivm corona daar is het
allemaal voor
Wat de een leuk vind hoeft de ander niet leuk te vinden, een ander heeft het recht niet om het
te verbieden. en de ouders moeten toe zicht houden, doen ze dat niet zijn ze strafbaar
Weer inperking erbij .. geen alcohol, niet knuffelen en handen geven, maar mondkappen en
afstand, 100 km op de weg om in de Randstad te mogen bouwen, vaccinatie als mosterd na de
maatijd, rijksvoedermenu voor koeien, geen zwarte piet boeken in de bieb, geen spotplaatjes
van jezus en de profeet ...waar zijn de wetenschappelijke argumenten, wat heeft Zuid
Nederland uit te staan met de slavendrijverij van Holland . Politiek slaat om zich heen en
probeert verspreding van virus te beheersen en verdeling van lucht wat niet kan en grijpt macht
op alle levensdomeinen. Het wordt te benauwd, wanneer sluiten ze iedereen op en gaan ze
bepalen wat en hoeveel we nog mogen eten/ drinken, wat we nog mogen zeggen, hoeveel lucht
we nog mogen nemen. Wat voor land is dit aan het worden waar de stilte en de benauwdheid
van een verzorgingshuis met oude vrouwen gaat heersen en we de levensenergie van jonge
mensen en ondernemers afknijpen.
Wij wonen in een gebied waar ik nog nooit overlast ervaren heb. Kan me voorstellen dat het in
de stad slecht te handhaven is. Ik denk dat dit de reden is van een jarenlange lakse handhaving
en slap beleid. Pakkans is veel te laag.
Zi nemen ze ons alles af ,straks mag niks meer alle tradities worden ons afgenomen en corona
wordt door onze regering mega gebruikt hier voor , een schande voor Nederland
Zie hierboven.
Zorg dat het alleen om 00.00 afgestoken mag worden ! Lost al veel op
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4.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Anders, namelijk:
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1-2-3 en nummer 4
A-sociaal
Absurd dat privé vuurwerk afgestoken wordt
Al 30jaar tijdens oud op nieuw in een oorlogsgebied
AL deze antwoorden
Al deze hier bovenstaande punten te samen.
Al veel overlast voor de jaarwisseling
Alghele overlast. Schiet doel totaal voorbij. Gedrag en schade die daar uit voort komt van
jongeren.
Alle punten die hier boven genoemd worden
Alle bovenstaande argumenten, vuurwerk afsteken is gewoon achterlijk
Alle bovenstaande regels zijn van toepassing
Alle genoemde bovenstaande redenen
Alle punten zijn reden om te verbieden!
Alles wat hier boven staat
Als het mooi vuurwerk was dan is het jammer maar het zijn vaak alleen maar knalbommen
Als longpatiënt heb ik last van de stank en rook
Alternatief: een gezamenlijke vuurwerkshow
Altijd veel overlast van vuurwerk
Bange huisdieren
Belachelijk diue mio's vuurwerk de lucht injagen
Belachelijk hoeveel geld er de lucht in wordt geschoten
Ben altijd tegenstander van vuurwerk
Ben longpatient en kan dan betere lucht krijgen.
Beperkt vuurwerk. Zodanig dat er geen last is voor de hulpdiensten
Beter een algeheel verbod t.o.v. een lokaal verbod
Beter te handhaven
Beter voor de gezondheid van mens en dier
Beter voor mileue en zonde van het geld, kan beter besteed worden
Beter voor milieu
Beter voor politie, brandweer en zorg
Bij vuurwerk afsteken zijn meerdere mensen bij elkaar
Bij vuurwerk moet veiligheidsbril eerst verplicht worden.
Brengt minder mensen bij elkaar, dus minder nieuwe besmettingen
Brievenbus hoeft niet dicht geplakt, minder vandalisme
Carbid is belachelijk en gevaarlijk
Centraal afsteken op plekken gecontroleerd siervuurwerk
Centrale vuurwerkshow in de gemeente
Corona beperkingen handhaven
Coronabevorderend uitpakken
Covid
Criminaliteit en vandalisme
Dan is hopelijk ook het geknal in de dagen ervoor er niet.
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Dan komen er toch weer veel mensen bij elkaar
Dan kunnen handhavers, politie en ambulanceverpleegkundigen ook eindelkijk eens oud en
nieuw thuis vieren
Dat gedoe is nergens voor nodig.
Dat geld kan beter geïnvesteerd worden in daklozenopvang en voedselbanken
De dieren
De jaarlijkse brandwonden, afgerukte leden maten, vingers, hand, oogletsel enz
De reden waarom het niet mag. Corona en slachtoffers
Denk aan de luchtvervuiling
Dieren
Dieren hebben geen overlast
Dieren hebben minder overlast
Dit zijn toch genoeg antwoorden
Diverse verwondingen oogletsels enz. Ziekenhuis nog meer drukte
Doneer geld aan goede doelen
Door de vele letsels met vuurwerk, komt de reguliere zorg en corona zorg onder zeer grote druk
te staan, met alle gevolgen van dien en het drijft de kosten van de zorg enorm op, dit
gemeenschapsgeld en moet voor de reguliere zorg en corona zorg zijn. Vuurwerkletsel is moet
voor eigen rekening komen, dan laat men het afsteken zeker wel. Dus algeheel vuurwerk
verbod moet. Is echt noodzakelijk. Omstanders die het zelf NIET afsteken, lopen ongewild
risico's en letsel. Men durft de straat niet meer over. Een vuurwerk verbod in heel Nederland en
niet per gemeente vaststellen, want dan gaat men in de buurgemeente afsteken met alle
overlast van dien voor de mensen in die gemeente. DUS wees wijs en laat een algemeen
vuurwerk verbod gelden het gehele jaar. Voor de veiligheid van iedereen. STOP VUURWERK!!
ALTIJD!!
Door het moment van oud- en nieuw beter bewust van afstand houden.
Een heel kort algemeen georganiseerd vuurwerk. sier
Een heleboel minder ergernis!,
Eigenlijk al het bovenstaande, maar vooral voor de zorg te ontlasten.
En carbidschieten óók verbieden !!
En de regering zwetst en durft geen koppen met spijkers te slaan STOP DAT VERSCHIKKELIJKE
VUURWERK
En het ontlast alle hulpdiensten.
Enorme luchtvervuiling
Enorme maatschappelijke kosten (hulpdiensten en letsel
Er is veel te zwaar vuurwerk tegenwoordig en sommigen gaan heel onverantwoord om met
vuurwerk
Er vallen jaarlijks onnodig veel slachtoffers wat de maatschappij blijven veel geld kost.
Er wordt misbruik gemaakt van vuurwerk (vandalisme; agressief gedrag)
Er wordt onverantwoordelijk mee omgegaan
Er wordt tegenwoordig veel illegaal vuurwerk afgestoken
Er zijn veel mooie alternatieve in de vorm van een lichtshow of drone show
Geeg letsels op de seh
Geen 60 miljoen euro verpesten aan vuurwerk
Geen cabietschieten aub
Geen ergernis van vuurwerk door anderen bij anderen voor de deur
Geen extra belasting voor de gezondheidszorg
Geen extra druk op ziekenhuizen
Geen gedachten aan oorlog
Geen grote groepen en met alcohol bij elkaar
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Geen herrie
Geen illegaal vuurwerk meer
Geen jaar om te feesten, veel mensen ziek, ziek geweest of overleden.
Geen last van harde knallen
Geen overlast dagen voor 31 december.
Geen overlast voor de tijd
Geen rellen en lastigvallen hulpverleners en politie.
Geen rommel in de tuin van andere mensen
Geen schade aan auto, geen lek op plat dak!
Geen vernielingen meer door de bommetjes die ze tegenwoordig hebben.
Geld kan ook nuttiger gebruikt worden denk aan de zorg
Geluidsoverlast door vuurwerk
Gelukkig voor alle dieren
Gemeenten,politie en brandweer hebben ook een rustige jaarwisseling!
Genieten van schone lucbt
Gevaarlijk en zo erg voor huisdieren en vaak ook ouderen.
Gewoon helemaal afschaffen
Groepsvorming zie hierboven
Handhaving is een permanent probleem en derhalve niet haalbaar!
Handhaving minder belast b
Heb zelf nog nooit vuurwerk aangestoken, heb daar helemaal niets mee.
Heel slecht voor het milieu.
Heel veel overlast en vernielingen
Het begint al met knallen weken van te voren.
Het begint nooit om 1800 uur maar allang daarvoor, dat is heel irritant. Wel jammer van het
mooie siervuurwerk dat wel netjes om 0000 afgestoken wordt. Oftewel; de goede leiden weer
onder de slechte
Het de mogelijkheden om selectief asocialen aan te pakken
Het geld wat aan vuurwerk besteed word, kunnen ze beter in de zorg steken.
Het hele jaar hoor je met regelmaat vuurwerk tot vervelens toe.
Het is gewoon een grote rotzooi en een grote puinhoop.
Het is niet meer van deze tijd.
Het lijkt wel oorlog, bovendien steken de buitenlanders hier in mijn wijk vuurwerk af op hele
gekke tijden
Het mag van mij voor goed verboden worden voor particulieren
Het misbruik van kwaadwilligen, die lak hebben aan regels
Het moet definitief worden gebannen. Ook bij nationale festiviteiten. Het is uit de tijd.
Het moet gewoon kunnen voor een keer
Het ontlast de medische wereld
Het ontlast de politie en brandweer
Het ontlast de zorg
Het ontlast de zorg (ook in niet-corona-tijden)
Het ontlast de zorg altijd
Het ontlast de zorg ook zonder corona
Het ontlast sowieso de zorg. Wel of geen corona.
Het probleemvolk blijft binnen
Het verwijst naar een traditie zegt men, maar een traditie die niet van hier is. Slecht argument
dus.
Het voegt weinig toe aan de jaarwisseling!
Het wordt tijd dat de gemeente een centraal vuurwerk organiseert!
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Het zorgt voor onnodige drukte in het ziekenhuis
Hoge zorgkosten
Honderden mensen minder letsel waardoor minder kosten in de zorg. Geld wat beter besteed
kan worden.
Hopelijk kun ze het gajes in toom houden
Hopelijk ook minder agressie tegen hulpverleners
Houden aan de landelijke regels indien deze zo zijn bepaald
Hulpdiensten (brandweer en politie) worden ontlast
Hulpverleners hoeven zich niet meer bedreigd te voelen door idioten die met vuurwerk gooien.
IEDEREEN , een mooie jaarwisseling laten meemaken !!!!!
Ik ben bang voor vuurwerk
Ik ben geen fan van vuurwerk
Ik ben sowieso altijd al tegen vuurwerk
Ik ben voor een permanent vuurwerkverbod
Ik ben wel voor een vuurwerkshow zoals in Heythuysen om 19 u, als er geen corona zou zijn.
Sfeervol, veilig en erg mooi. Daarna gezellig thuis en veilig de jaarwisseling door!
Ik denk dat de ziekenhuizen het al druk genoeg hebben zonder al die vuurwerkslachtoffers!
Ik ga verstandig op tijd naar bed.
Ik haat vuurwerk!
Ik heb astmatische bronchitis en “hoest me de longen uit mijn lijf.
Ik heb een beperking en schrik vlug
Ik heb er minder last van
Ik heb er zelf geen last van en het veroorzaakt in het algemeen meer problemen dan wat goeds.
Ik heb genoeg brandwonden moeyten opereren om te qweten dat vuurwerk niet hoort bij
feestende mensen cq jongeren.
Ik heb het niet op vuurwerk en zal dat geknal niet missen.
Ik heb huisarest bij vuurwerk omdat ik altijd ernstige problemen heb met ademhalen. Ik kijk
erna vanuit binnen en liefst de eerste dagen erna zo min mogelijk buiten komen
Ik heb LongFybrose , corona erbij is dodelijk, vuurwerk is uiterst slecht sowieso.
Ik heb totaal niets met vuurwerk.
Ik kan nog meer redenen bedenken.
Ik vind al jaren dat vuurwerk afgeschaft moet worden om alle genoemde redenen. Een
alternatief, centraal vuurwerk, eventueel per kern, zou ik prima vinden.
Ikm heb er een hekel.aan
In deze moeilijke tijd met veel zieke mensen moet er een verbod komen op afsteken alle
vuurwerk, ook carbid schieten. Knallen gaan heel hard en als je doodziek thuis of in een
ziekenhuis ligt is dat heel stressvol voor die mensen. Ook zorgpersoneel staat zeker niet te
wachten op een toestroom van gewonden!!! En politie en brandweer staat hier ook niet op te
wachten!!! gevaarlijk voor iedereen dus verbieden dit jaar!!!
In deze verhufterende samenleving worden er de meest stompzinnige trucs uitgehaald met
vuurwerk. Sommige mensen moet je tegen zichzelf in bescherming nemen. Zij zien het gevaar
niet, zij zien de ellende niet die ze vaak over zichzelf afroepen. Algeheel verbod = PRIMA.
In domme handen gevaarlijk
In toenemende mate wordt vuurwerk ook een uitlaatklep voor agressie
In verband met covid19 is dat nu extra belangrijk, maar een gemeentelijk vuurwerk jaarlijks zou
wat ons betreft een structureel beleid mogen worden.
Inlast ook politie en brandweer
Irritant
Is dat niet genoeg?
Is niet meer van deze tijd. Afschaffen voor altijd.
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Is onder alle omstandigheden betern
Is veiliger in grote steden
Ivm corona
Je hebt de hele dag geknal, is niet nodig. Kan ook van 11.00-1 uur
Je kunt het zo gek niet bedenken maar ik kan er niks bij bedenken dat de feestvreugde verhoogt
behalve de mooie kleuren en de luchtspetters
Kan al jaren de deur niet uit ivm porblenen luchtwegen
Kknal vuurwerk zeer gevaarlijk
Knalvuurwerk definitief stoppen
Kost de maatschappij handen met geld.
Laten we zo weinig mogelijk risico nemen en hopen dat onze zorgmedewerkers het aan
kunnen!a
Lawaai en stank
Lawaai overlast
Leidt tot geweld
Liever, zodra het kan, een mooie centrale show.
Long patient
Loopt finaal uit de hand.
Mag zelf graag vuurwerk afsteken maar begrijp het volledig als er een verbod komt. Ten eerste
om de zorg te ontlasten, maar in de toekomst ook de handhavers, die kunnen tenminste
handhaven, zonder de discussie of de knal van legaal of illegaal vuurwerk kwam. Vuurwerk is
niet meer van deze tijd, zelfde als roken.
Makkelijker te handhaven
Medisch personeel die moeten werken hoeven het niet te druk krijgen met slachtoffers die
stunten met vuurwerk
Meestal hebben mensen het die er niet mee kunnen omgaan. vooral jonge jeugd.
Men is al sinds oktober alweer aan het afsterken
Men moet ook het carbiedschieten verbieden
Mensen houden beter afstand tot elkaar
Mensen worden zo minder uitgenodigd om bij elkaar te gaan staan
Mensen zullen minder bij elkaar komen en meer in de gaten hebben dat het nog Corona tijd is.
Met je poten van de hulpdiensten afblijven: eens te meer is gebleken dat de hulpdiensten
opgeroepen werden voor een vuurtje. Terwijl het eigenlijke doel van de vuurwerkafstekers
gewoon de hulpdiensten in elkaar wilden meppen.
Mider vandalisme en ongelukken
Mijn hond is er heel erg bang voor
Mijn honden zijn zoooo bang
Mijn huisdieren zullen rustiger en blijer zijn
Minder angst, durf nl. niet naar buiten oudjaarsdag.
Minder blijvend letsel
Minder blinde ogen
Minder criminaliteit
Minder ergenis
Minder ernstige letsels
Minder groepsvorming
Minder groepsvorming buiten
Minder kans op branden (huizen en auto's) van onschuldige burgers
Minder mensen en contacten in koude straat
Minder mensen op straat (bij elkaar)
MINDER OPENBARE VERNIELINGEN
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Minder samenscholingen
Minder schade a.g.v. vernieling
Minder slachtoffers en minder risico om alsnog corona op te lopen
Minder vernielingen door vuurwerk
Minder vernielingen en minder branden en dus schade. Minder kosten gemeente en minder
zorgkosten. Hopelijk fijnere en rustigere jaarwisseling voor de hulpverleners en
zorgmedewerkers
Minder vuurwerk vandalisme
Moet altijd verboden worden, maar
Niet alleen de zorg maar hopelijk ook andere hulpverleners
Niet meer normaal dat zware vuurwerk en dat nog los van leed dat veroorzaakt wordt aan lijf
en ledenmaten van sommigen die onverstandig te werk gaan.
Niet meer van deze tijd
Niet meer van deze tijd zo'n aanslag op mens en milieu
Niet passend deze keer.
Niet slim om met veel mensen De straat op te gaan. Verder vooral nu zonde van het geld. En
laten we de zorg niet extra gaan belasten doordat er vuurwerk wordt afgestoken.
Nooit meer vuurwerk
Om alle reeds genoemde antwoorden
Ondanks dat ik zelf graag wat siervuurwerk afsteek, voelt het cru aan om vuurwerk af te steken
in deze bizarre tijd
Ongelooflijk dat zoveel geld aan vuurwerk wordt uitgegeven, terwijl t gevolg alleen maar
nadelen zijn! Voor mens, dier en milieu...
Ongelooflijke harde knallen
Ontlast hulpdiensten
Ontlast ook politie etc.
Ontlast ordediensten
Ontlast ziekenhuizen
Ontlast zorg ook na corona
Ontlasten van de ziekenhuizen
Ontlasten van de zorg
Ontlasten van hulpverleners
Ontlasten vd zorg staat op nummer 1
Ontlasting zorg en politie
Ontzien van de mensen die in de zorg werkzaam zijn.
Onze hond is vreselijk bang. Ook van knallen om vogels te verjagen.
Onze veiligheid en die van de medemens, die soms onverschillig omgaat met corona en de
omgeving staat op een hoog punt
Onzinnig.
Ook tegen carbietschieten in dorpskern
Oorzaak levenslange verwondingen en gevolgen!
Opstootjes, agressie tegen hulpverleners
Overlast
Overlast in de wijk
Overlast, luchtvervuiling, gevaar en bijbehorende schade
Particulier vuurwerk afsteken niet meer van deze tijd.
Past beter bij de situatie van de pandemie
Pleit al jaren voor een definitief vuurwerkverbod
Politie en BOA'S HEBBEN OOK RECHT OM THUIS TE ZIJN
Primitief gedrag
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Professionele vuurwerkshow is mooi om te zien in plaats van een mist die op je longen slaat
waardoor je je eigen vuurwerk niet eens ziet. Met gevaar van letsel en brand
PTSS trauma voorkomen
Risico voor div. personen
Samen komen van mensen
Samenkomst van veel mens
Samenkomste
Samenkomsten op straat voorkomen
Schade
Schade die er door ontstaat en vernielingen
Schade.
Scheelt agressie
Slecht voor het milieu
Stof in de lucht draagt bij aan de verspreiding van virussen
Stop hiermee voor altijd.
SVP Geen vuurwerk
Teveel asociale jongeren die geen fatsoensnormen van hun ouders hebben meegekregen
Teveel slachtoffers, ook zonder corona
Tijdens dit afsteken kun je zien welke mensen een voorkeur hebben aan schieten e.d..
Trauma voor vele huisdieren en kleine kinderen.
Vaak ongelukken en slecht voor millieu en dier.
Van mij mag er altijd een vuurwerkverbod ingesteld worden. Laat per gemeente een
professioneel vuurwerk afsteken. Dat voorkomt overlast voor de feestdagen en brengt ook
verbroedering. Iedereen kan gezamenlijk genieten van een spectaculair vuurwerk zonder risico
op schade aan auto's, woningen en letsel aan personen.
Vanwege alle bovengenoemde feiten
Veel kinderarbeid bij productie vuurwerk
Veel materiele schade door opblazen met vuurwerk.
Veel minder co2- km??
Veel te veel ongelukken.
Veel teveel onnodige ongelukken
Veilig over straat zonder rotjes te ontwijken
Verder alle opgemelde antwoorden
Verkwisting
Vernielingen door vuurwerk
Veroorzaakt vandalisme
Veroorzaakt veel lichamelijke letsel en ellende! Dat kan ik als gepensioneerd opticien slechts
bevestigen!sellende!
Veroorzaakt veel lichamelijke letsel en ellende! ellende!
Veroorzaakt vel beperkingen in de gezondheid, longen, zicht, gehoor, missen ledematen.
Verwacht dat veel mensen agressief zijn geladen door alle maatregelen. Veel mensen hebben
een kort lontje. Ik ben bang dat er mensen in ons land rond lopen die tijdens de jaarwisseling
rotzooi gaan trappen met vuurwerk zoals het beschieten van hulpdiensten enz enz
Vind vuurwerk helemaal niet belangrijk
Vluchtelingen met een oorlogstrauma hoeven dan niet bang te zijn.
Voor de dieren
Voor de dieren die hier zoveel last van hebben en volgeduwd moeten worden met medicatie
zodat ze rustig kunnen blijven
Voor georganiseerd vuurwerk, tegen zelf knallen.
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Voor iedereen goed, behalve de handelaars, die moeten maar een andere handelsactiviteit
vinden; sorry maar het is echt beter voor alles en iedereen, ook buiten corona tijden
Voor mij mag vuurwerk voor consumenten altijd verboden worden.
Vooral het ontlasten van de zorg
Vooral huisdier
Voorkom extra werk gezonhheidszorg
Voorkomen contacten
Voorkomen van excessen en onnodige maatschappelijke kosten voor politie-inzet en medische
zorg
Voorkomt dat mensen buiten samenkomen
Voorkomt samenscholing
Voorkomt vandalisme
Vreselijke geluidsoverlast
Vuurwerk behoort echt niet tot de primaire levensbehoeften
Vuurwerk bevat zware metalen die de grond vervuilen
Vuurwerk bezorgt veel mensen een hoop angst.
Vuurwerk door gemeente op centrale plek zou ik het mooist vinden
Vuurwerk in de wet opnemen als een wapen , en bij ongevallen zware straffen opleggen .
Vuurwerk interesseert mij niet.
Vuurwerk is een vreselijk geldverspilling, milieu onvriendelijk, waarom wordt dit nog
toegestaan.
Vuurwerk is gevaarlijk in de handen van jongeren. Ze halen er te veel ‘geintjes’ mee uit bijv. in
de richting van andere personen gooien, in brievenbussen of portieken gooien.
Vuurwerk is leuk maar de laatste jaren is de mentaliteit over veilig afsteken veranderd. Men
gooit vuurwerk naar mensen en dieren en dit gaat te ver! vandaar dat ik voor een verbod ben.
Wel is het mooi om naar een vuurwerkshow te gaan.
Vuurwerk is onzin !!
Vuurwerk is overbodig
Vuurwerk is totale onzin
Vuurwerk is voor domme mensen!
Vuurwerk kan gevaarlijk zijn
Vuurwerk kan gevaarlijk zin???
Vuurwerk kan voor een gedeelte van de gebruikers niet zonder vandalisme
Vuurwerk leidt tot samenkomen.
VUURWERK OP DAARVOOR AANGEWEZEN PARKEERPLAATSEN OF EEN DAARVOOR GESCHIKTE
RUIMTE IN CENTRUM
Vuurwerk richt al jarenlang schade en letsel aan. De rekening van deze vernielingen, kapot
straatmeubilair, vandalisme en verstopte rioleringen komt via de overheid terecht bij de
burgers die zelf geen vuurwerk afsteken maar er wel geluidsoverlast van ondervinden en/of er
een onveilig gevoel door hebben. En dat niet eens zo zeer op 31-12, maar wel al weken van te
voren. Ik zou het heel fijn vinden als er een totaalverbod komt op het kopen, vervoeren, bij je
hebben en afsteken van vuurwerk.
Vuurwerk richt schade aan (woningen-'brand', auto's etc.)
Vuurwerk wordt intimiderend gebruikt.
Vuurwerk wordt steeds zwaarder en de knallen steeds harder
Vuurwerkshows opnemen en op tv uitzenden
Waarom überhaupt?
Wanneer het verbod op dat moment ingesteld wordt is het sociaal om je aan de regels te
houden
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Wat is überhaupt het nut! Al dat geld voor war luchtflitsen en herrie! Met Gebruik van
lichtshow kun je bijna hetzelfde effect bereiken en is veiliger, geeft minder rotzooi.
We hebben rekening te houden met elkaar. Alle dienstbare beroepen, de zorg, politie en
brandweer zijn burgers die ook beschermd dienen te worden. Ook zij lopen besmettingsgevaar
binnen hun werkzaamheden. Ook zij hebben gezinnen en familie. Hun hulp mag niet extra
belast worden
We hebben t dit jaar al zo kut gehad, waarom het dan nog vervelender afsluiten?
Wel aanbieden per gemeente siervuurwerk
Werkt hufterigheid van de maatschappij (nog) meer in de hand.
Word nu al vaak snachts wakker van keiharde knallen
Zie andere vragen.
Zie boven
Zie de meerwaarde er niet van in, ik ben veel meer voorstander van grotere vuurwerkshows
voor bijvoorbeeld een stad of dorp (natuurlijk buiten de coronacrisis om)
Zie toelichting bij 4
Zie toelichting vraag 4
Zieke personen hebben er ontzettend veel last van
Ziekenhuizen ontlasten
Zijn altijd een stel jongelui die onverantwoord met vuurwerk omgaan
Zijn net handgranaten.
Zijn we ei delijk van dat oorverdovende geknal verlost. Siervuurwerk vindt ik wel mooi. Helaas
gaat het alleen maar om de meer dan harde knallen.
Zoveel schade die we met z’ allen weer betalen. Laat vuurwerk aan de
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- Er zijn mensen die zich NIET houden aan de tijden waarin afsteken is toegestaan.
- Afgestoken vuurwerk helaas steeds zwaarder. Het zijn vaak gewoon bommen.
- Huisdieren, maar ook dieren in de natuur of in weiden (zoals paarden, schapen, vogels, enz)
schrikken enorm van een plotselinge harde knal.
7e stelling: Moet het woord "ontlast" niet gelezen worden als "belast".?
Afgelopen jaar was het bij ons in de straat zo heftig dat we weer snel naar binnen zijn gegaan zo
pakte die rook je bij de keel en longen, ik heb er erg lang last van gehad, 2 jonge koppels (goed
gestudeerde) hebben wel 2 uur achter elkaar staan balleren alsof het oorlog was, dus voor mij
hoeft dit zo nooit meer
Afschaffen voor altijd en niet alleen tijdens corona
Al deze argumenten zijn van toepassing en nog meer, dus hoeveel argumenten zijn nodig om
tot een verantwoord oordeel te komen?
Al deze redenen gelden voor mij al heel lang.
Alcohol en vuurwerk gaan niet samen. Overburen en naaste buren gooiden constant vuurwerk
naar geparkeerde auto's.
Algeheel vuurwerkverbod zou voor alle jaren ingevoerd moeten worden.
Alle argumenten spreken voor zich
Alle genoemde redenen gelden. Mij lijkt redenen genoeg.
De zgn traditie kan best worden vervangen voor een nieuwe traditie. Dat noemen we
vooruitgang en voortschrijdend inzicht.
Alleen al die urenlange stankwolk die in de straten hangt is slecht voor de mensen, zeker als je
problemen met je adem hebt
Alleen dit jaar, hopelijk beter in 2021
Alleen zou het siervuurwerk op centrale punten aangstookt kunnen worden
Alles in het kader van corona
Als de gemeente een groot mooi vuurwerk gaat organiseren ,is het veilig.
En als ze daar per huishouding € 5,00 laten bijdragen en overmaken naar de gemeente dan
kunnen ze de kosten in de hand houden.
Als het centraal geregeld wordt door overheden/diensten kan het veilig met weinig overlast. Als
er minder vuurwerk is is dat beter voor het milieu en beter voor de gezondheid voor mensen
met luchtwegproblemen. En als het aanslaat kan het gelijk ingevoerd worden voor alle volgende
jaren. En nog beter er zijn geen harde knallen en de rommel in alle straten is er dan ook niet.
Scheelt de gemeente ook weer geld bij het schoonvegen van de straten.
Als we zwarte piet af kunnen schaffen , dan zou dit dus helemaal geen probleem meer moeten
zijn !!
Alternatieven in beeld brengen voor (in ieder geval) de jeugd lijkt mij een goede gedachte.
Altijd al VOOR een algeheel vuurwerkverbod geweest; heb er te veel ellende van gezien.
Ben al jaren voor een algeheel vuurwerkverbod voor particulieren of alleen vuurwerk op een
vaste aangegeven plek met toezicht van politie en brandweer!!!
Ben alleen bang dat politie en handhavers, die het ook al.zwaar hebben in deze tijd, het rondom
de jaarwisseling erg pittig gaan krijgen.
Ben een aantal jaren geleden in Montréal Canada geweest met de jaarwisseling en daar is het
gewoon zonder vuurwerk en dat is heerlijk ontspannen het nieuwe jaar ingaan
Ben voor door overheden gecontroleerde, centrale vuurwerkshow
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Ben wel voor een vuurwerkshow door professionals, bijvoorbeeld 1 per gemeente.
Besteed het geld voor een goed doel bv arme gezinnen met kinderen.
Bestes Serengeti - Park Team,
Unsere Tochter [naam] hat diese Reservierung für uns gemacht.
Leider müssen wir diese Reservierung stornieren. Angesicht der aktuellen Corona Entwickelungen traut sich mein Mann nicht mit seiner Herzkrankheit.
Wir hoffen, Sie verstehen das.
Wir würden gerne von Ihnen über finanzielle Konsequenzen hören.
Bestes Serengeti - Park Team,
Unsere Tochter [naam] hat diese Reservierung für uns gemacht.
Leider müssen wir diese Reservierung stornieren. Angesicht der aktuellen Corona Entwickelungen traut sich mein Mann nicht mit seiner Herzkrankheit.
Wir hoffen, Sie verstehen das.
Wir würden gerne von Ihnen über finanzielle Konsequenzen hören.
Mit
Bestes Serengeti - Park Team,
Unsere Tochter [naam] hat diese Reservierung für uns gemacht.
Leider müssen wir diese Reservierung stornieren. Angesicht der aktuellen Corona Entwickelungen traut sich mein Mann nicht mit seiner Herzkrankheit.
Wir hoffen, Sie verstehen das.
Wir würden gerne von Ihnen über finanzielle Konsequenzen hören.
Mit
Beter als voortaan de gemeenten een mooi en veilig vuurwerk verzorgen...
Bleef het maar bij siervuurwerk. Maar tegenwoordig lijkt het wel oorlog met bijbehorende
granaten en zelfs oorlogsverwondingen. Verder idioterie met in de fik steken van auto's,
scooters etc. Hulpverleners en politie die worden gehinderd bij hun werk. Wordt tijd voor een
continue totaal verbod. En dan ook handhaven!!!!!!! Door de gemeente georganiseerde
vuurwerkshow sta ik wel achter.
Blijvend verbod en lokale overheden in de toekomst belasten met een vuurwerkshow.
Buiten dit is het wel mooi om naar te kijken dus doe het georganiseerd.
Daarnaast ook geen overlast voor mensen en dieren
Dat is mijn mening.
Dat vind ik al jaren..... Huisarts niet praktiserend.
De "bommen" die tegenwoordig gebruikt worden het lijkt wel oorlog.
De afgelopen jaren is gebruik van geweld tijdens de jaarwisseling excessief toegenomen. Zowel
naar orde diensten toe maar ook naar individuen. En dat voor een of ander prehistorisch
concept voor het bezweren van angsten en demonen? Je blijft met je poten van de
hulpdiensten af en als dat niet gaat dan betaal je daar inderdaad en prijs voor.
De jaarlijkse materiele schade die wordt aangericht door die malloten met vuurwerk.
De knallen zijn veel te hard. Meeste wonen in bebouwde kom huisdieren raken van streek.
Trillingen van explosie zijn in huis te voelen
De laatste jaren kan men niet meer van vuurwerk spreken, het zijn complete bommen die
afgestoken worden. Schijnt heel moeilijk te zijn om rekening met andere mensen te houden.
De lokale overheden kunnen vuurwerk organiseren waar mensen naar kunnen kijken.
De voorstanders, zeker van onveilig vuurwerk, zouden eens een nacht door moeten brengen op
de spoedeisende hulp. Je ziet daar oogletsels, vingers die nagenoeg afgerukt zijn en
brandwonden in gezicht enz. Het is te gek voor woorden dat er nog geen jaarlijks verbod is,
terwijl men weet dat dit het gevolg is.
De ziekenhuizen hebben momenteel genoeg te doen.
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Deze onzinnige bezigheid moest voor altijd verboden worden. Denk eens aan de talloze dieren
in ons land.
Woon zelf in de buurt van een spoortunnel en het is ieder jaar hetzelfde vanaf begin december
tot begin januari is het hier altijd prijs met dat idiote knalvuurwerk. Dit heeft niks meer met
feestvieren te maken maar met uitdagen van bewoners en agressie van de jeugd. Afgelopen
jaar was het extreem door al dat niet toegestane en illegaal ingevoerde knalvuurwerk.
Handhaven is er niet en is ook bijna niet mogelijk.
Dier en milieu vind ik de belangrijkste voorwaarde. En ik snap het is traditie. Maar dan zie ik
liever dat er door professionals op locaties vuurwerk wordt afgestoken.
Dit jaar vooral om de zorg ontlasten. Vuurwerk is ontzettend gevaarlijk. Hopelijk realiseren
mensen zich dit nu eens.
Door een vuurwerkverbod voorkom je dat groepen mensen samen komen, geen afstand
bewaren e.d. In deze coronatijd kun je dit niet hebben en een algeheel verbod is duidelijk en
makkelijk te handhaven
Duidelijke uitspraak geen vuurwerk en optreden, overtreding boete , ook voor zij die behandeld
moeten worden of opgenomen in het ziekenhuis als door eigen schuld verwondingen zijn
Echt totaal voor altijd afschaffen is mijn grote wens.
Echter wonende in Limburg is er over de grens vuurwerk te koop dat waarschijnlijk veel
onveiliger is. De kans op ongelukken en druk op de zorg wordt dan alleen verhoogd ipv ontlast..
Een goed plan maar niet haalbaar met de mentaliteit van de huidige generatie
Een jaar overslaan
en het milieu is het goed voor
Eigenlijk alles
Eindelijk verlost van deze onzin. Mooi siervuurwerk zou kunnen, maar ook dit is niet
noodzakelijk. Vehoogd vuurwerk de de feestvreugde, of is ditmaal gewoon een gedachte, van
mensen, die dat menen?
Elk jaar een verbod instellen. Centraal per gemeente vuurwerk show organiseren.
En minder kosten rommel opruimen, want de meeste laten alles op straat liggen
En tegenwoordig met alle aanslagen in de wereld kan ik me voorstellen dat mensen die dat mee
hebben gemaakt, in die nacht doodsangsten uitstaan
Er is dus NIETS GOED AAN VUURWERK !!!
Er is teveel illegaal vuurwerk op straat wat niet te handhaven is.
Er moet wel op gecontroleerd worden. Er wordt al reeds 2 maanden geknald. Lijken wel
bommen.
Er wordt elk jaar in toenemende mate gevaarlijk en zwaarder vuurwerk afgestoken door
mensen die daar niet mee weten om te gaan.
Er wordt nu al iedere avond vuurwerk afgestoken en geen handhaving in Stein te zien
Er zijn meer mensen zoals ik die heel erg veel last hebben van het geluid van het vuurwerk. Elke
prikkel geeft spasticiteit. Van mij mag hele consumentenvuurwerk afgeschaft worden en 1 groot
vuurwerk per stad/regio
Er zijn meerdere redenen maar die gelden ook voor andere jaren. Voor dit jaar is de druk op de
zorg het voornaamste argument.
Geef het geld aan minder bedeelden
Geen verdere uitleg nodig.
Geen vuurwerk dit jaar, en horeca gesloten houden
Geen zorgen over kleinzonen (2x)
Handhaving wordt een groot probleem.
Het afsteken van vuurwerk op een of meerdere centrale punten door de gemeente heeft mijn
voorkeur. Zo blijft de overlast beperkt, gebeuren er geen ongelukken e kan toch iedereen
genieten van vuurwerk.
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Het gaat met name om dat enorme knalvuurwerk. Soms doet het geluid denken aan
oorlogsgebied.
Het geld kan beter worden besteed om tijdens de kerst-nieuwjaarsperiode iets leuks te doen
voor de minst bedeelden en eenzamen.
Het invullen van bijna alle mogelijkheden spreekt voor zich.
Het is dweilen met de kraan open en zeer tegenstrijdig, enerzijds worden kwetsbare ouderen en
zieken beschermd en anderzijds zitten ze al heel lang thuis geïsoleerd en kunnen geen raam
meer open zetten door de ernstige luchtvervuiling van vuurwerk en houtkachels die door de
rook tot diep het huis en de slaapkamers ook van baby's en kinderen binnen dringen. Dit kan
toch niet!
Het is meestal heftig in Vaals. Er blijft veel vuurwerkafval in de openbare ruimte achter. Geen
handhaving door politie en geen toezicht.
Het is veel beter voor de hoeveelheid slachtoffers en het vetzorgend personeel
Het is zo zinloos. Belastend voor milieu en kost te veel, en dan nog de gewonden ieder jaar.
GEWOON AFSCHAFFEN die ellende.
Het knalt hier doorgaans van augustus t/m maart. Algeheel verbod betekent meer handhaving.
Meer handhaving betekent meer arrestaties. Meer arrestaties betekent minder vuurwerk.
Minder vuurwerk betekent rust.
Het moet steeds groter, gekker en gedurfder. Daarom is het goed om het totaal te verbieden.
Liever een mooie vuurwerkshow op tv.
Het ontlast de zorg is voor mij het belangrijkste argument
Het ontlasten van ziekenhuis personeel
Het verbieden van het afsteken van vuurwerk (door particulieren / burgers) is een maatregel
die al jaren geleden had moeten worden genomen. Vuurwerk mag van mij volledig en
permanent in de ban.
Het verstand wordt bij veel mensen aangestuurd door onderbuikgevoeens. Daarnaast verzakt
het hart (passie, empathie e.d.) naar de onderbuik. Alle bovengenoemde argumenten wegen
zwaarder dan de argumenten van de voorstanders van vuurwerk!
Het voor altijd verbieden daar pleit ik voor ivm bovenstaande redenen
Het zal vreemd zijn maar dieren zijn angstig door het vuurwerk.
Het zelf afsteken van vuurwerk, ik heb er nooit iets aan gevonden... Laat het dan door een
professioneel vuurwerkbedrijf op een centrale plaats uitvoeren. hier in Landgraaf vond dat
vroeger vaak plaats op de grote grasvlakte bij het VV Schaesberg-terrein door Rohan, dat was
gewoon geweldig!!!
Het zou beter zijn om op een paar plaatsen in de kernen siervuurwerk af te laten steken.
Minder kans op ongelukken en vaak mooier om te zien.
Het zou de gemeente sieren hier volledige afstand van te doen. Geen knal of siervuurwerk in de
gemeente Leudal. Ook niet op een centrale plaats.
Het zou veel gezonder en veiliger zijn.
Hoop dat het voor een jaar is, zou het asociaal vinden als dit jaar massaal vuurwerk zou worden
afgestoken.
Deze tijd geeft geen ruimte voor uitbundigheid.
Ieder jaar zijn er velen die vuurwerkgekken die gewond raken en niet de minste wonden. En
het gelag wordt ook betaald door niet vuurwerk gebruikende (verstandige) mensen. Daarbij is
het ieder jaar een aanslag op de verzorgende sector in de ziekenhuizen.
Ik ban van mening dat vuurwerk altijd enkel door bekwame profs afgestoken zou mogen
worden en niet door alle burgers.
Ik ben al jaren voor een vuurwerkverbod voor consumenten.
Ik ben al vele jaren vóór een algeheel vuurwerkverbod. Hopelijk leidt het vuurwerkverbod van
2020 tot een bredere steun ervoor
Ik ben altijd al tegen vuurwerk geweest, staat los van corona of hoge druk op de zorg.
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Ik ben het met alle antwoorden eens, maar het ontlasten van de zorg is de belangrijkste.
Ik ben voor een definitief algeheel vuurwerkverbod.
Wel op centrale plek in de stad een georganiseerd vuurwerk
Ik ben voorstander van het knallen en dus geluidsoverlast te beperken tot van 12 tot 2 uur,
aangezien er zelden aan de tijdsregels gehouden word die volgens mij veel te lang zijn. Ik ben
ook voorstander om één groot vuurwerk te organiseren per gemeente..
Ik ben zó tegen vuurwerk.
De laatste jaren ben ik echt bang om op straat te komen. Rotjes zijn als het ware gewoon
vuurwerkbommen.
Ik denk niet dat het nodig is voor de zorg maar het is een mooi excuus. Het is altijd overlast,
naar voor de dieren en er raken veel gewonden. Het is gewoon onnodig. Nu weet ik niet of een
verbod iemand tegenhoud. Hier is al weken geknal te horen. Siervuurwerk lijkt me trouwens
minder dramatisch, maar die zware knallen zijn belachelijk. Daar schrikken niet alleen dieren
van!
Ik heb sowieso niks met 'vrij' vuurwerk afsteken. Het gebeurt op alle tijden en dagen, zeker als
het die avond slecht weer is, mooi om te kijken is het al jaren niet meer, kinderen willen het
niet eens meer zien, vooral veel knalvuurwerk in de buurt dus de dieren doodsbang en er ligt nu
nog restmateriaal in de perken van de afgelopen jaarwisseling. Een paar vaste plekken met
georganiseerd vuurwerk op een vaste tijd zou fijner zijn qua overlast met afval en lawaai en
vooral weer de moeite waard om te kijken (vanuit huis) waardoor die traditie weer iets voor zou
stellen.
Ik heb tinitus (constante pieptoon in de oren) en krijg door die enorme knallen daar nog hevige
hoofdpijn bij
Ik heb zelf nooit geld uitgegeven aan vuurwerk. Zonde van het geld, rond de jaarwisseling is het
vaak slecht weer, regen en mist zorgen ervoor dat je er toch niet veel van ziet.. alleen een hoop
rook... Ik zou er voor zijn als iedere stad 1 groot professioneel vuurwerk organiseert en
consumenten vuurwerk verboden wordt !
Ik hoop hier al jaren op. Voorstanders zeggen altijd dat het maar één dag per jaar is. Bij ons in
de buurt is er iemand die al in oktober begint en doorgaat tot februari. En dat is al zo lang als wij
hier wonen (14 jaren). Ik ben het helemaal zat. Ik dacht dat wij een beschaafd land waren met
respect voor mens en dier. Voor de jeugd gaat het ook alleen maar om vernielen en rellen met
de politie. Oorzaak: het is typisch Nederlands waar alles maar wordt gedoogd.
Ik hoop wel dat we niet ipv het gewone vuurwerk nu overspoeld worden door het veel
gevaarlijker buitenlandse vuurwerk.
Ik kan me wel voorstellen dat er per gemeente 1 gezamenlijk vuurwerk wordt afgestoken.
Siervuurwerk, geen knallers. Waar iedereen kan gaan kijken die wil. Nu niet in coronatijd maar
buiten corona.
Ik ken genoeg mensen met huisdieren (m.n. honden) die eindelijk blij zijn dat er eens niet
geknald wordt op nieuwjaarsnacht. Daarnasst lijkt de vuurwerkgekte in Nederland elk jaar wel
het begin van een oorlog (qua geluid).
Ik ken slachtoffers van ongecontroleerd gevaarlijk vuurwerk
Ik pleit al langer voor vuurwerk georganiseerd door bv de gemeente op een goed bereikbare
openbare plek in bv elke dorpskern. Ik ben best bereid daar 5 euro aan bij te dragen door
gemeentelijke belastingen.
Voordelen: beter en mooier vuurwerk door groter gezamenlijk geldbedrag, minder overlast in
buurten en straten, en groter sociaal contact in de dorpskernen, doordat de mensen nu
samenkomen om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. Door corona zal dat dit jaar echter
niet mogelijk zijn.
Ik pleit voor een algeheel vuurwerkverbod altijd, van nu af aan. Corona is de trigger. Van nu af
aan wat mij betreft alleen nog maar een door de lokale gemeente georganiseerd vuurwerk. Tel
uit de winst op alle fronten.
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Ik sta veel te nuchter tegenover zulke uitingen.
Ik vier de jaarwisseling al jaren bij de paarden in de stal om ze te kalmeren en te zorgen dat ze
niet gewond raken. Zou fijn zijn om ook eens binnenshuis door te houden.
Ik vind dat er altijd een vuurwerk vrije jaarwisseling moet zijn. Wel een vuurwerk door de lokale
overheid georganiseerd. Dat in wisselen naar de verschillende kerkdorpen per jaar.
Ik vind het wel sneu voor de mensen die het leuk vinden en hoop dat die zich niet anders gaan
uitleven. 1 landelijke vuurwerkshow op televisie zou wel leuk zijn.
Ik vind het zonde van het geld, maar ik geef het er ook niet aan uit. Dus dat moet iedereen voor
zichzelf uitmaken.
Ik werk 44 jaar in de zorg. De schade aan gezondheid en de algehele overlast vind ik op zich al
zonder Corona voldoende argument. Ik ben voor het gecontroleerd op centrale plekken
afsteken van vuurwerk. Alleen dit jaar uiteraard met de corona restricties
Ik zelf heb astma en er zijn nog meer mensen me long problemen die komen steeds weer in de
problemen
Ik zie geen meerwaarde van vuurwerk, zeker niet de knallers
Ik zou het wel fijn vinden als er per kern vuurwerk zou zijn. Hoort er toch bij en kan mensen
weer dichter bij elkaar brengen.
In alle tijden positief tegenover het afschaffen van vuurwerk.
In deze tijd van deze grote economische malaise en het omkiepen van hele ondernemingen vind
ik dat die miljoenen anders verdeeld moeten worden
In deze tijd van klimaatdoelstelling moeten we al helemaal geen rotzooi als vuurwerk de lucht in
schieten en dan nog de troep na het vuurwerk wat op straaf blijft liggen..Bovendien zijn er
steeds meer mensen die de regels aan hun laars lappen door veel illegaal vuurwerk af te
steken.Ook komen er steeds meer slachtoffers door vuurwerk dan denk ik aan oogletsel
,verbranding,schade aan goederen,vuurwerk door brievenbus,dieren zijn
bang,geluidoverlast,niet aan afsteektijd houden.
In het kader van corona vind ik dat men de zorg niet extra kan belasten.
In mijn jeugd, ik ben geboren in 1945, was er bij de jaarwisseling sprake van nagenoeg geen
vuurwerk.
Is voor veel mensen niet
Goed
Jammer dat alleen tgv corona verbod optreedt. Dit had al veel eerder moeten gebeuren.
Voorwetk is te zwaar/gevaarlijk geworden
Laat het asjeblieft aan de echte vuurwerkspecialisten over, die hebben er voor doorgeleerd en
werken veilig. Ooit gehoord dat het dáár mis ging? Ik niet. Houden we het thuis op
'sterretjes'.....
Maak me wel zorgen om de mogelijke agressie (in andere vormen) die zou kunnen ontstaan
door het verbod.
Maar ik vind het wel erg voor de bedrijven en gezinnen die moeten bestaan van
vuurwerkverkoop
Maar wel handhaven en helemaal niets gedogen. Vooral gedurende de dag wordt er veel
geknald door hoofdzakelijk jonge kinderen. Ouders beboeten waarvan de kinderen met
vuurwerk spelen
Mag net als in veel andere landen hier ook worden afgeschaft of centraal worden afgestoken,
ook als er geen corona is. De gemeenschap moet niet op hoeven te draaien voor de materiële
schade, rommel en letselschade van enkelen die daar zonodig behoefte aan hebben.
Men doet alsof het het einde van de wereld is ,het is voor 1KEER
Met name omdat er veel illegaal vuurwerk wordt afgestoken.
Mijn hond hoeft dan niet weg te kruipen, en kan hij lekker avonds nog zijn plasje doen.
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Mijn partner vindt vuurwerk afsteken erg leuk, maar helaas voor hem mag het van mij
verboden worden. Het wekenlang knallen (het is al begonnen) met alle overlast en troep die
daar bij hoort vind ik erg vervelend. Een alternatief met een show afgestoken door
professionals zou ik prachtig vinden, maar ik ga er niet voor reizen. Helaas denk ik dat we hier
evengoed veel vuurwerk krijgen omdat men het in Duitsland gaat halen.
Mijn voorkeur is een blijvend verbod, ook na deze jaarwisseling. De milieuschade past niet meer
in deze tijd waarbij alle ogen zijn gericht op de ernstige situatie van natuur afbraak.
Mijn voorstel: Nooit meer vuurwerk. Of alleen in de nacht van 31 december 24.00 uur tot 01.00
uur 1 januarie
er wordt al vuurwerk afgestoken op de week voor nieuw jaar. Dit vind ik dus absurd en moet
beboet worden met een fikse geld boete
Mijn vorige toelichting was al duidelijk genoeg!
Moeten het geld maar besteden aan de zorg
Naast het voorgaande in mijn toelichting is het nu in Coronatijd zeker noodzakelijk, al was het
maar om de zorg op zijn minst enigszins te ontzien.
Net als illegale drugs, word dit online besteld, aangezien dit een grote wirwar aan informatie is,
is dit onmogelijk om te handhaven. Zo steunen we de buitenlandse economie. Onze
Nederlandse economie mag ondersteund worden. Dus geen / zo weinig online bestellen. Zo
word er ook minder CO2 uitstoot geproduceerd en is het uiteindelijk ook duurzamer voor
iedereen.
Niet meer belasten van de zorg vind ik in dit geval niet relevant. Wat dat betreft zou het goed
naleven van de coronamaatregelen veel meer effect kunnen hebben!
Nooit meer vuurwerk privé.
Normaal gesproken vluchtten wij naar een rustige plek (bijvoorbeeld wadden eiland) om de
stress voor onze hond te beperken
Nutteloze, geldverspillende, gevaarlijke en overlastbezorgende onzin!!!!
Om deze redenen ook voor komende jaren afschaffen . Buiten coronatijd centraal
georganiseerd vuurwerk per dorpskern in de toekomst.
Onnodig geldverspilling
Onnodige risico's voor ziekenhuisbehandeling uitsluiten
Ons millieu is al zeer ernstig aangetast
Ontlasting van de zorg is alleen als het verbod ook gehandhaafd kan worden. Anders vrees ik
dat er alleen maar meer ongelukken gebeuren.
Ontzien gezondheidszorg
Ook buiten de Corona ontlast dit op veel gebied.
Ook de Chinezen dienen daar aan mee te werken
Ook hemt schieten met catbird verbieden
dat is nog gevaarlijker
Op 1 plek op op een bepaald tijdstip, op een geschikte plaats per dorp, vuurwerk gezamelijk,
onder deskundig toezicht laten afsteken door specialisten op dit gebied, zodat iedereen die
vuurwerk in het bezit heeft het kan meebrengen en dan het laten afsteken het aan deskundigen
overlaten, zodat het veel veiliger is ene toch iedereen, die daar van houd er toch van kan
genieten en op de juiste uren, waarop het kan en niet zoals andere jaren soms weken van te
oren en dagen erna ook nog met het ergste nog is dat dit geen vuurwerk meer is maar het lijkt
meer op oorlogsknallen en dat moet direct bestraft worden.. Die dat doen, verpesten het ook
aan de mensen die wel altijd op het juiste tijdstip, verantwoord vuurwerk afstaken en niet
oorverdovende knallen, dat ook met geen vuurwerk te maken heeft
Op mijn wandelroute in de natuur ligt ieder jaar vuurwerkafval dat niet wordt opgeruimd.
Overlast voor zorg en gevaar
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Persoonlijk ervaar ik dat politie en handhavers door de jaren heen veel minder zichtbaar
geworden zijn. Daar bovenop spreken we elkaar minder aan op elkaars gedrag op straat. (Zelf
doe ik dit ook steeds minder omdat ik de reactie van de ander vaker als agressief ervaar en dit
akelig vind). Met oud & nieuw worden de grenzen steeds verder verlegd waardoor ik me
onveilig voelde wanneer ik buiten was. (In de grote steden waar ik gewoond heb). Ik vind een
autoriteit die mensen aanspreekt op overschrijdend gedrag erg belangrijk. Wanneer we dit
weer gaan accepteren (door een meer zichtbare handhaving) dan wordt het makkelijker elkaar
aan te spreken op straat. Het kost geld maar het is een erg belangrijk ingredient van een
samenleving. Dit was 30 jaar geleden een goed werkende situatie.
Probleem is, hoe hou je vuurwerkaankoop tegen vlak over de grens
Reeds benoemd bij vraag 3
Serieus: Dit is toch geen vraag meer. Kijk eens om je heen wat met moeder aarde aan het
gebeuren is.
Slachtoffers voorkomen. Onverantwoord omgaan met zwaar vuurwerk. Drank en vuurwerk
gaan niet samen.
Steeds zwaarder vuurwerk. Niet meer te vergelijken met 30 of 40 jaar geleden ! Zijn nu echt
'bommen', waardoor ruiten en radiatoren trillen. Liever permanent verbod ! (2x)
Toen wij jong waren was er geen vuurwerk en we hadden altijd fijne jaarwisselingen. We leven
nu in een tijd van Alles moet kunnen toch! Met alle gevolgen van dien.
Van mij mag centraal vuurwerk wel op een bewoonde plek. Bv. op een markt in de stad.
Vanaf 2020 nog alleen maar afsteken door professionals en strengere handhaving hierop!
Veel mensen gaan te onvoorzichtig om met vuurwerk! Als alles conform de regels gaat, zou ik
hiermee veel minder moeite hebben!
Veel mensen hebben last van de luchtwegen en dat is elk jaar opnieuw een probleem. Dat
mensen er geld voor over hebben is hun eigen verantwoording.
Veel rommel op straat, wordt niet opgeruimd. Hele brievenbus vernield door vuurwerk dat erin
is gestopt
Verzorg een vuurwerkshow met drones van licht en geluid ipv knalvuurwerk
Voor corona en voor het milieu
Voor de toekomst op een centrale plek geregeld door instantie vuurwerkshow binnen
gemeenten
Voor mij mag het vuurwerkverbod ieder jaar gelden, corona of niet!!
Vooral de sruk op de zorg is enorm. Ik ben zelf werkzaam in de zorg. Het is nu al moeilijk om je
rooster passend te keijgen, mef de feestdagen werk je in een weekend bezetting ( betekend
zo min mogelijk personeel)
Nu in deze tijd is er een enorme druk daar hoeft naar mijn mening niet nog meer bij te komen
door vuurwerk ongevallen.
Vooral voor de dieren
Vooral voor dieren is het een drama
Voorkomen is beter dan genezen.
Voorstel: Op een centrale plaats siervuurwerk door de gemeente afsteken!
Vreselijk voor de dieren allemaal Het carbid schieten in het tunneltje bij Dieteren is ook om gek
van te worden De hele Oudjaarsdag de ene knal na de andere Niet normaal meer
Vuurwerk af steken moet voor altijd verboden worden. Mensen en dieren hebben daar overlast
van. Tast het milieu aan (praat niemand over). Richt veel schades aan. De mensen zijn angstig
van dit vuurwerk. Dit is voor de bevolking geen plezier hebben of genieten.
Vuurwerk afsteken als consument is niet van deze tijd. Het was ooit een traditie maar sommige
tradities zijn er om verbroken te worden. Consumentenvuurwerk is er hier een van. Ons
vuurwerk mag dan 'veilig' zijn maar we weten dat er van andere landen zwaar vuurwerk
binnenkomt. Afschaffen dus!
Vuurwerk had al lang verboden moeten zijn
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Vuurwerk Helemaal Niets Die nu een grote mond hebben en straks als er misschien een oog
of dergelijk kwijt is moet een ander dat weer bekostigen
Vuurwerk is gevaarlijk ,vooral voor de mens ,maar ook voor de dieren zoals paarden honden. Ik
ben voorstander voor algeheel verbod...
Vuurwerk is niet gevaarlijk zoal hier boven staat. Het zijn de mensen die er op onjuiste wijze
mee om gaan.
Vuurwerk is niet gevaarlijk, diegenen die het afsteken kunnen gevaarlijke situatie creëren
Vuurwerk is terreur, zoals het de afgelopen jaren werd afgeschoten is buiten proportioneel,
heeft niets met feeselijkheid te maken. Zorgt voor overlast zorgt onnodige ziiekenhuisbelasting
en stimuleert agressie. Een enader heeft trouwens ook niets met traditie te maken.
Vuurwerk is zowel slecht voor het milieu als voor de gezondheid, niet alleen brandwonden ook
luchtweg problemen en gehoorschaden. afschaffen is de enige optie. Vroeger werd er ook
afgestoken mar zeker niet in de grote hoeveelheden als nu en de mensen wonen en leven
dichter op elkaar, je kunt eventueel georganiseerd vuurwerk shows geven, wel op afstand van
de wijken.
Vuurwerk moest altijd verboden worden, alleen op een plaats in ieder dorp.
Vuurwerkverbod mag wat mij betreft permanent blijven. Ben voor centrale vuurwerkshows,
verzorgd door professionals onder toezicht van plaatselijke overheid.
Vuurwerkverbod voor particulieren lijkt mij altijd een goed idee. Zonder Corona ben ik wel
voorstander van georganiseerde vuurwerkshows, maar nu met Corona kan dat ook niet. Een
jaar zonder vuurwerk vind ik geen probleem.
Waarbij ontlasting van de zorg beperkt zal zijn.
Wat is er nog positief aan vuurwerk.
Wat mij betreft mag er echt mooi vuurwerk op enkele plekken in Maastricht worden afgestoken
en niet door iedereen op alle plekken met alle soorten vuurwerk. De mist van vuurwerk is soms
niet te harden als je over straat loopt. Dit is niet afhankelijk van corona. Wel is corona een extra
reden om nu geen vuurwerk af te steken. De zorg kan het er niet bij hebben.
Wat mij betreft mag er een permanent verbod op vuurwerk komen.
De vuurwerkbranche wordt dit jaar gecompenseerd heb ik begrepen. Ze hebben dan een jaar
de tijd om hun bedrijf te wijzigen.
Wat mij betreft nooit meer vuurwerk.
Voor de mensen die het echt mooi vinden zou je kunnen overwegen om vuurwerk centraal af te
steken, dan duurt de overlast misschien 1 uur, nu duurt het 2 maanden.
We begroeten toch ook niet iedere maand met vuurwerk.
We slaan maar een jaartje over. Anders gaan we weer terug naar af. Raadzaam om geen grote
groepen en met alcohol bij elkaar te laten komen. We moeten volhouden en doorzetten.
Weg gegooid geld en gevaarlijk. ik kan vuurwerk fantastisch mooi vinden, maar laat het
afsteken ervan aub over een de experts.
Wel vind ik dat er iets bedacht moet worden dat mensen, jeugd zich kunnen uiten om 24.00
uur.
Wellicht zou door de overheid een show, zonder knallen, gegeven kunnen worden.
Werk zelf in de zorg. Heb niets tegen vuurwerk. Zie vorige vraag.
Weten jullie, dat er NU al dagelijks geknalt wordt. Wat doen jullie HIER aan...
Zelf ook jong geweest en vuurwerk afgestoken. Echter het wordt steeds zwaarder en geeft
steeds meer problemen. Het is om te handhaven door politie haast onmogelijk als het gewoon
door mag gaan.
Zie boven
Zie boven, longpatienten krijgen geen lucht van deze troep.
Zie de toelichting bij de vorige vraag.
En als wij andere jaren naar huis liepen rook je de stank van de kruitdampen in sommige
straten.
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Zie eerdere toelichtingen. Dan spreekt e.e.a. vanzelf !
Zie eerste vraag.
Zie mijn toelichting bij punt 4.
Zie ook toelichting op vorige vraag (4)
Zie toelichting vorige vraag.
Zie vorig antwoord.
Zie vorige toelichting.
Zie vorige vraag.
Zoals u wellicht kunt lezen ben ik (Corona of geen Corona) tegen vuurwerk afsteken. dit moet
wat mij betreft centraal door de gemeente op een punt georganiseerd worden.
Zogenaamde "tradities" zoals vuurwerk en vreugdevuren, zijn voor bepaalde lieden vrijbrieven
voor vernielingen en andere criminele activiteiten. De onlusten in Arnhem, Urk en Roosendaal
bevestigen dit.
Zonde corona ben ik ook tegen vuurwerk tenzij op een gezamenlijke plaats onder toezicht
Zonde van het geld: ik begrijp niet dat mensen ( terecht) klagen over verhoging van de
zorgkosten , maar wel voor miljoenen euro's de lucht in knallen.
Zorgt ook voor veel overlast en rommel en veel mensen die vuurwerk afsteken hebben
gedronken en zien het gevaar niet. Bijna niemand ruimt zijn rommel op, Vooral jonge ren lopen
al weken rond met knalvuurwerk en laten mensen schrikken of gooien het naar fietsers.
Zou altijd verboden moeten worden
Zowizo vanaf 18.00 uur is veel te vroeg ieder jaar dezelfde ergernis das geen vuurwerk dat ze
afsteken
En das oorlog bommen zelf wil ik gezellig tafelen met m’n gezin zonder dat knallen Vorig
jaarwisseling is mijn auto ook beschadigd geweest Om 24.00 uur is jaarwisseling en niet
eerder
Zwarte Piet schaffen ze af, maar deze manier van nieuwjaar vieren, die totaal niet bij onze tijd
past, blijft???
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Afhankelijk van wat de buurt doet. Doen anders mee met oude voorraad en veilig vuurwerk uit
nabijgelegen landen
Al het vuurwerk afschaffen.
Alleen als er een verbod komt, normaliter steek ik geen vuurweerk af
Alleen gestoorde geesten doen dit.
Alleen klasse 1 kindervuurwerk
Alles woord kapot gemaakt door Corona
Als het niet is toegestaan niet. Zie toelichting bovenstaande vraag.
Als vuurwerk verkocht mag worden zal ik siervuurwerk kopen zoals ieder jaar en die om 24 uur
aansteken. Omdat dit niks met corona te doen heeft.
Altijd al een verkwisting gevonden.
Ben altijd en op elk moment fel tegen het afsteken van vuurwerk
Ben bang voor vuurwerk omdat er teveel externe factoren zijn waar ik geen invloed op heb
Ben ik over na aan het denken
Bij ons word kindervuurwerk afgeschoten samen met papa en de kids
Carbid schieten (2x)
CARBID SCHIETEN
Carbid schieten als altijd
Carbidschieten
Categorie 1 vuurwerk mag wat raar is want Nederlands vuurwerk is niet zwaar het ligt aan het
illegale vuurwerk laat ons gewoon genieten vooral in gemeente Venray was het aantal
gewonden amper tot niks tijdens oud en nieuw :( onze vrijheid word afgepakt dit land word een
dictatuur
Categorie 1 vuurwerk mag wel.
Dit hou ik voor mezelf
Dit jaar niet, omdat ik dan hoogzwanger ben en wellicht dan moet bevallen. Hierdoor ga ik niets
inkopen
Doe ik nooit
Een gezamenlijk grotere (gemeentelijke ) vuurwerkshow
Enkel sier vuurwerk
Er is nog voldoende vuurwerk uit de eerste categorie dat wel mag. Denk daarbij aan kleine
fonteinen en dergelijken.
F1 vuurwerk (kinder)
F1 vuurwerk met de kinderen
Ga ik niet zeggen
Ga naar België met nieuw jaar
Ga vuurwerk afsteken in Duitsland
Gebruik altijd cat. 1 dat mag
Geen geld voor dit jaar
Geen verbod graag
Geen vuurwerk ! ,
Geen vuurwerk afsteken
Geen vuurwerk afsteken, dat doe ik niet, wel ga ik zoals ik al 10 jaar doe carbid schieten
Geen vuurwerk afsteken, maar vind wel dat het erbij hoort
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Haha is het ook al opeens illegaal ????
Heb aan onzin nooit meegedaan
Heb alleen siervuurwerk nooit harde knallen
Heb helaas geen vuurwerk anders deed ik het wel
Heb nog nooit vuurwerk afgestoken
Heb nog nooit vuurwerk afgestoken.
Heb nooit vuurwerk afgeschoten.......wel balonnen opgelaten maar dat doe ik ook
Heb nooit vuurwerk afgestoken.
Hele maal geen vuurwerk meer alles nu uit de handel halen en nooit meer verkopen
Hou niet van vuurwerk. Ben in het verleden bekogeld met vuurwerk. Was niet prettig. Gewoon
afschaffen. Is onodige traditie waar niemand wat aan heeft. Alleen overlast en gedoe.
Ik ben al altijd tegen vuurwerk geweest.
Ik ben fel tegen vuurwerk heb het nog nooit gekocht
Ik do dit meestal niet, en ben niet van plan. Vind ik stomme vraag:”het mag niet. Naar ga je dit
toch doen?”
Ik doe gewoon wat ik alle jaren heb gedaan.
Ik ga buiten even kijken hoe het geld de lucht in vliegt.
Ik ga dit jaar extra veel en extra zwaar illegaal vuurwerk afsteken, just for the hell of it.
Ik ga in Duitsland legaal vuurwerk kopen en stemmer de jaarwisseling af, ik laat mij niet iets
verbieden wat ik al meer dan 40 jaar doe.
Ik ga legaal vuurwerk kopen en legaal in Duitsland afsteken en dan weer snel terug naar
Nederland.
Ik ga net als de rest van het jaar alleen op de bank zitten.. misschien lig ik er om 12 al in
Ik ga toegestaan klein vuurwerk afsteken.
Ik ga waarschijnlijk geen vuurwerk afsteken omdat ik zelf die keuze maak. Ik steek al meer dan
30 jaar, iedere jaarwisseling, vuurwerk af maar overweeg voor het milieu, de natuur, de groei in
bewustzijn om het nu niet te doen.
Ik haat vuur werk.het zijn altijd bommen.zo hard klink het.de ramen komen er nog eens uit
Ik haat vuurwerk al mijn hele leven.
Ik heb al jaren geen vuurwerk meer afgestoken naar doe het nu ik haal het wel in Duitsland
Ik heb daar de laatste 50 jaar geen geld aan uitgegeven
Ik heb een hekel aan vuurwerk. Ik heb het nog nooit afgestoken en ga het dus ook nooit
afsteken
Ik heb kindervuurwerk gehaald haha
Ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken
Ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken en zal dat nu en in de toekomst ook nooit doen.
Ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken en zal het ook nooit doen. Ik zou niet weten waarom.
Ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken vind het gewoon geld weg gooien . Vind het mooi om te
zien
Ik heb nog nooit vuurwerk afgrstoken
Ik heb nog nooit vuurwerk gekocht
Ik heb nog nooit vuurwerk gekocht/afgestoken.
Ik heb nog nooit wuurwerk gekocht
Ik heb nooit vuurwerk afgestoken en doe dat ook dit jaar niet
Ik heb zelf nooit veel aan vuurwerk gedaan behalve kijken, maar het is gewoon niet aan de
overheid wat we wel en niet mogen. sinds ik kinderen heb halen wel wat vuurwerk maar dat is
kindervuurwerk en dat steken we zeker wel af ja
Ik hou me aan de regels, gaan we lekker onervaren karbiet schieten
Ik koop ieder jaar kindervuurwerk voor de kids
Ik koop nooit geen vuurwerk vanwege de bovenstaande redenen
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Ik koop nooit vuurwerk.
Ik koop nooit zelf maar ben niet tegen ..
Ik niet, maar kijk graag. Een ieder mag dit zelf bepalen
Ik reis naar Duitsland om daar vuurwerk of te steken.
Ik schaf aan wat ik wil ^^
Ik steek (bijna) nooit meer vuurwerk af, misschien een wenspijl/mooie pijlen en op eigen erf in
buitengebied is er geen overlast. Moet het dan tenslotte ook zelf opruimen!
Ik steek al helemaal geen vuurwerk af.
Ik steek eigenlijk nooit vuurwerk af, dat zal dit jaar niet anders zijn. Al lokt een dergelijk besluit
mij wel uit opeens tóch vuurwerk af te gaan steken.
Ik steek geen vuurwerk af, heb ook nog nooit vuurwerk afgestoken en ga ook niet naar buiten
omdat ik COPD heb.
omdat ik astma heb en
Ik steek geen vuurwerk af. Heeft niets te maken met de huidige coronamaatregelen.
Ik steek ieder jaar samen met mn kleindochters kindervuurwerk af.
Ik steek mijn voorraad vuurwerk af vanuit de duitse grens richting nederland
Ik steek niets af maar ga wel kijken.
Ik steek nooit vuurwerk af (6x)
Ik steek nooit vuurwerk af en heb dit ook nooit willen doen, dus staat geheel los van deze covid
regels.
Ik steek nooit vuurwerk af maar gun een ander wel het plezier
Ik steek nooit vuurwerk af maar overweeg het nu vanwege het verbod.
Ik steek nooit vuurwerk af!!
Ik steek nooit vuurwerk af. (5x)
Ik steek nooit vuurwerk af. Dus nu ook niet
Ik steek nooit vuurwerk af. ik heb er helemaal niks mee
Ik steek nooit vuurwerk af. Maar mijn bezoek wel
Ik steek nooit vuurwerk af. voegt toch niks toe aan jaarwisseling
Ik steek nooit zelf vuurwerk af
Ik steek normaal nooit vuurwerk af maar overweeg om het nu wel te gaan doen puur als
statement voor al deze idiote vrijheidsbeperkingen
Ik steek zelf niks af, maar het is mijn zoon's grootste hobby. Weet nog niet of ik hem dat ga
afnemen
Ik vind een verbod belachelijk, is een traditie, en is mooi om op afstand erna te kijken voor mijn
eigen deur
Ik weet nog niet ben eigenlijk niet van plan om mij eraan te houden
Ik wil heel graag vuurwerk afsteken, maar omdat je dan een strafblad krijgt kan ik het niet gaan
doen, dan kom ik niet meer aan een baan.
Ik zal geen vuurwerk afsteken maar wel kindervuurwerk.
Ik zal me voor deze eene keer aan de regels houden, ben heel benieuwd wat de resultaten zijn.
Ik zelf niet, maar misschien wel onze gasten
Ik zie t nog wel er zijn zat opties om toch legaal vuurwerk hier te krijgen. We wachten eerst
maar eens af wat de ambtenaartjes in Den Haag gaan verzinnen.
Ik zou een vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente fijn vinden
In onze straat wordt er flink geballerd, uren lang zodanig dat je niet naar buiten kunt, het
laatste jaar heb ik door ff 1 minuut buiten te zijn weken lang last gehad van mijn longen,
onderzoek maar eens wat er in dat Chinese vuurwerk zit wat ons ziek maakt ???buiten kunt
Ja ik ga afsteken vuurwerk al begin november gehaald alleen sier potten
Ja ik haal wat CAT1 troep om toch iets om 12 uur aan te steken
Ja ik steek vuurwerk af voor kinderen. Categorie 1 geloof ik? In ieder geval gewoon verkrijgbaar
in de winkels
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Ja mooi siervuurwerk legaal
Ja, ga waarschijnlijk carbid schieten
Ja, ik ga wel afsteken in mijn tuin
Ja, ik ga wel mijn oude legale vuurwerk afsteken, maar maak voorraad zeker niet op.
Ja, ik ga wel vuurwerk afsteken. Ik maak mijn oude voorraad op en koop in Duitsland nieuw
vuurwerk. Niks illegaals aan!
Ja, ik steek vuurwerk af al moet ik daarvoor uitwijken naar Duitsland.
Ja, wij gaan wel vuurwerk af steken maar zijn met oud en nieuw in het buitenland.
Kijk graag naar andere die siervuurwerk afsteken
Kinder vuurwerk, klasse 1
Kindervuurwerk (2x)
Kindervuurwerk afsteken, dus alleen voor onder 12 jaar.
Kindevuurwerk dat mag wel
Kindren steken legaal vuurwerk af
Klasse 1 kindervuurwek
Klokken luiden is een goed alternatief, uit eindelijk verandert er niks. De ellende gaat gewoon
door enz.
Laat maar eens het vuurwerk nakijken wat er wel niet allemaal inzit of liever wat de Chinezen er
allemaal in doen: en we steken het ook nog zelf aan : dus kijk hier svp naar ???
Laat mensen die er verstand van hebben dit doen,is veilig
Lig dan in bed
Ligt aan de maatregelen.
Misschien
Misschien de kinderen een paar sterretjes en wat knalerwtjes geven die ik nog heb liggen, of
iets anders symbolisch met ze doen om het jaar uit te zwaaien.
Misschien een potje zodat de kids toch iets van vuurwerk kunnen zien
Misschien een taak van de Gemeente
Misschien wat kinder siervuurwerk, blijft beetje traditie
Mogelijk wat kleine fonteintjes/potjes achter op de stoep.
Mooi om naar vuurwerk te kijken
Natuurlijk niet
Nee .... ik steek nooit vuurwerk af.
Nee geen vuurwerk, beter voor het milieu en minder overlast in het algemeen
Nee ik steek geen vuurwerk af, maar heb de neiging om het toch te doen als protest tegen de
gang van zaken
Nee ik steek nauwelijks tot nooit vuurwerk af, maar geniet er enorm van. Een verbod door de
vervuiling die ermee gepaard gaat zou ik echter wel direct accepteren.
Nee ik vind het leuk om het te kijken
Nee moet werken, anders had ik er zeker over na gedacht
Nee, ik ben zeer fel gekant tegen afsteken van vuurwerk.
NEE, IK HEB NOG NOOIT VUURWERK AFGESTOKEN EN OOK NOG NOOIT GEKOCHT, ZONDE VAN
MIJN GELD.
Nee, ik steek nooit vuurwerk af
Nee, maar ik zou t graag willen
Nee, nog nooit vuurwerk afgestoken.
Nee, nooit. Ik ben bang voor vuurwerk
Nee, wij steken geen vuurwerk af. Maar we kijken wel graag erna. Een optie is om
NEE, zelfs geen flikkersterretjes
Niets geen vuurwerk
Nog nooit gedaan nu dus ook niet
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Nog nooit gedaan zal ook nooit doen
Nog nooit iets afgestoken en géén geld aan uitgegeven
Nog nooit vuurwerk aangestoken
Nog nooit vuurwerk afgestoken nu niet en nooit niet, voorkomen is beter dan genezen.
Nog nooit vuurwerk afgestoken.
Nog nooit vuurwerk afgestoken. Te gevaarlijk.
Nog nooit vuurwerk agestoken zal het nooit doen
Nog nooit vuuwerk afgestoken en ga dat ook dit jaar niet doen
Nog steeds ben ik werken
Nooit .
Nooit geen vuurwerk afgestoken
Nooit vuurwerk
Nooit vuurwerk afgestoken.
Normaal steek ik geen vuurwerk af maar nu wel uit Duitsland
Om de anderen te steunen, laat ons onze traditie
Ondanks dat ik zelf niet veel afsteek hoop ik van al het vuurwerk te mogen genieten.
Oudjaar vieren over de grens. En de vuurwerktraditie in ere houden
Schaf vuurwerk aan maar is niet illegaal gewoon kleurtjes voor de kinderen
Siervuurwerk voor kinderen
Steek aljaren geen vuurwerk meer af.
Steek alleen vrij toegankelijk vuurwerk af wat het heel jaar te koop is
Steek nooit af zonde.
Steek nooit vuurwerk af (4x)
Steek nooit vuurwerk af ,veel te gevaarlijk voor mens en dieren
Steek nooit vuurwerk af en kijk er ook niet naar vindt het vreselijk eng!!!!
Steek nooit vuurwerk af. Vind het totale onzin
Steken nooit vuurwerk af
Toch zeker een doosje
Tuurlijk niet. doe ik nooit dus nu zeker niet!
Uit protest
Vuurwerk dat wel legaal is steek ik af
Vuurwerk is bij de buren België en Duitsland te halen en dat is niet illegaal vuurwerk van de
straat. Ja ik steek af en haal het daar als het hier verboden wordt.
Vuurwerk is leuk om met een groep samen te doen
Vuurwerk kan ik me financieel ook niet eens permitteren, maar ik kan wel genieten van
vuurwerk.
Waarom niet op een plek per dorp door iemand van de gemeente
Wanneer het is toegestaan
We gaan in Duitsland of België vuurwerk halen.
We steken alleen wat klasse 1 vuurwerk af dat wel mag om toch een beetje een
jaarwisselingsgevoel te hebben.
We steken altijd klein vuurwerk af van de allerlaagste categorie
Wegens zwangerschap steek ik dit jaar niets zelf af.
Wel vuurwerk afsteken, maar dan met name het siervuurwerk geen knalvuurwerk!
Wel vuurwerk maar georganiseerd en centraal'
Wens de vraag niet te beantwoorden.
Wij gaan om 00.00 toch even knallen maar dan met het toegestaande cat1 vuurwerk
Wij halen altijd een kinderpakket in bv een supernarkt met sterretjes en grondbloemen om met
de kinderen af te steken. Ik ga er van uit dat dit niet onder het verbod valt en dit zullen wij dus
afsteken
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Wij kopen nooit echt vuurwerk, meestal alleen een Kinderpaket..
Wij steken nooit vuurwerk af
Zeker afsteken
Zeker niet. Ik heb dat nog nooit gedaan.
Zelf steek ik geen vuurwerk af maar de kinderen alleen kindervuurwerk dat het hele jaar mag.
Zie toelichting
Zonde van het geld. (2x)

Toelichting
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geen
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nooit
vuurwerk af
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Al na de oorlogsjaren waren er slachtoffers van vuur werk !
Anders komt gevaarlijker illegaal vuurwerk ons land binnen
Ben 63 jaar en heb dit al van mijn jeugd al niets gevonden. Het hele jaar door ligt er rotzooi
verspreid over de wereld hier door.
Ben 71 jaar en heb nog nooit vuurwerk afgestoken
Bij vuurwerkverbod HANDHAVEN met lik op stuk en geen slappe boetes
Categorie 1 vuurwerk mag het hele jaar door, deze zullen we waarschijnlijk ongeacht of er een
verbod is gebruiken.
Dat ik er geen of beter bijna geen geld aan uitgeef wil niet zeggen dat ik het niet mooi vind en
er graag naar mag kijken. Ik vind het prachtig. Het inluiden van een nieuw jaar. En ik gun het
iedereen die graag vuurwerk afsteekt om dit te kunnen doen.
Dat wil niet zeggen dat ik geniet van onze traditie en er ieder jaar na uitkijk als het vuurwerk
begint
De keuzevrijheid van een individu houdt nu beperkingen in voor de anderen. Ook mensen die
er last van hebben. Mogen die ook een keer voorrang?
De kinderen zullen moeten worden afgeremd
De vuurwerkoverlast is nu met name in de avond en nachturen heel erg. Het is geen normaal
vuurwerk. Denk toch aan illegaal vuurwerk, wat men gekocht heeft over de grens. Strenge
grenscontroles uitvoeren, desnoods door defensie, met fikse boetes.
Doe het nooit zelf maar vind het wel leuk om te zien
Een plek in de stad waar vuurwerk wordt afgestoken door de gemeente. Maar in virus tijd kan
dat bijna niet. Of opnemen en uitzenden?
En hoop dat alle idio................... dit ook niet doen. Ik ben er zo kwaad om dat een stelletje
randdebielen zich er niet aan kunnen houden
Geen discussie hierover....... Gewoon voor altijd afschaffen die vervuilende, dure troep.
Gevaarlijk en jammer van het geld; bovendien nemen ze bij ongelukken de plekken in het
ziekenhuis in.
Heb als 14 jarige een bijna ongeluk gehad met vuurwerk en heb het sindsdien nooit meer
aangeraakt ben nu 67.
Heb als kleine jongen gezien dat iemand beide ogen verloor sinds dien nooit meer vuurwerk
aangeraakt
Heb in een vorig leven als militair genoeg geknal mee gemaakt zag en zie hier het nut niet van.
Heb nog nooit voor 1 cent aan vuurwerk gekocht.
Het is niet dat ik zelf geen vuurwerk afsteek er tegen ben, maar het kan nu niet
Het knalt hier doorgaans van augustus t/m maart. Algeheel verbod betekent meer
handhaving. Meer handhaving betekent meer arrestaties. Meer arrestaties betekent minder
vuurwerk. Minder vuurwerk betekent rust.
Het moet altijd verboden worden en door de Gemeente georganiseerd op een open lokatie
Het zou respectloos zijn naar zorgverleners !
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Iedereen mag zijn eigen beslissing nemen wat betreft het aan steken van vuurwerk. Ik voor
mij zelf vind het risico te groot wat betreft ongelukken. Ik kijk liever en drink liever een
borreltje. Dat kan ik gemakkelijk betalen door het niet kopen van vuurwerk.
Ik ben 68 jaar en heb mijn hele leven nog nooit vuurwerk afgestoken.
Ik ben 68 jaar en heb tot nu toe nog niet een cent aan vuurwerk uit gegeven..
Ik ben er tegen.
Ik ben oud-beroepsmilitair en op de hoogte van wat vuurwerk doet in de handen van leken.
Ik doe nooit mee aan dat geldverspillend gedoe.
Ik geef geen rooie cent uit aan die rommel en zeker niet om een ander het plezier hiervan te
gunnen
Ik heb COPD, door het vele vuurwerk kan ik tijdens en voor de jaarwisseling so wie so niet
naar buiten, slaat nl. ontzettend op de adem, waardoor ik heel benauwd wordt!
Ook voor huisdieren is de tijd van vuurwerk verschrikkelijk.
Ik heb een hekel aan vuurwerk door de nare ervaringen die ik heb opgedaan weken voor en
tijdens de jaarwisseling (doodsbange huisdieren en schade aan eigendommen).
Ik heb een hekel aan vuurwerk. Snap niet dat mensen er zoveel geld aan uit geven.
Ik heb het altijd zonden van het geld gevonden
Ik heb mijn hele leven nog geen cent aan vuurwerk uitgegeven.
Ik heb mijn hele leven nog nooit een euro aan vuurwerk uitgegeven, samengelegd of buiten
staan kijken niet toen ik jong was niet nu ik 46 ben.
Ik heb nog nooit en zal ook nooit vuurwerk afsteken!
Ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken
Ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken of zelfs maar gekeken.
Ik hoop dit jaar wederom te kunnen gaan genieten van mooi siervuurwerk. Maar een jaartje
overslaan vind ik ook niet erg.
Ik hou niet van de overlast dat vuurwerk brengt en h eb er ook de beurs niet voor. Vuurwerk is
voor rijke mensen!
Ik probeer het gezonde verstand vd mensen te laten prevaleren
Ik steek geen vuurwerk aan want ik heb n hond en zelf COPD
Ik steek nooit af, maar vind het wel geweldig om te zien.
Ik steek nooit vuurwerk af
Ik steek nooit vuurwerk af vanwege vorige vraag antwoorden.
Ik steek nooit zelf vuurwerk af naar kijk om 0.00 uur naar het vuurwerk om me heen. Prachtig.
Dit mag niet verboden worden!!!!
Ik vind het jammer dat na een jaar van saaiheid voor alle gewone mensen die paar kleine
hoogtepunten opnieuw niet mogen. Dat geldt overigens niet voor de vakantiegangers met
poen. En daarna kan de hele boel weer op slot.
Ik vind het weggegooid geld en het is slecht voor´t milieu!
Ik vindt het altijd toch weer mooi om met vrienden om twaalf uur naar buiten te gaan om
naar het vuurwerk te gaan kijken. dit hoort erbij alhoewel ik het zelf niet afsteek.
Ik woon pal aan de Duitse grens en ben bang dat er er aan de overkant, op een grote
parkeerplaats, volop bezoekers uit Nederland zullen zijn die dan alsnog hun voorraad de lucht
in jagen. Duidelijk zichtbare controle door de handhavers zou kunnen helpen.
Ik zou het (ondanks dat ik zelf niks afsteek) wel jammer vinden als er een verbod komt. Het
past bij de sfeer van oud en nieuw, anders is de avond niet anders dan iedere andere avond. Ik
denk dat het hier in de regio niet zorgt voor extra samenscholing en dat de zorg het wel
aankan aangezien het aantal besmettingen aan het dalen is.
In mijn jongere jaren heb ik genoten van het afsteken en kijken naar siervuurwerk
In ons gezin en ook vroeger bij mijn ouders, is er nog nooit vuurwerk afgestoken.
Is niet aan te raden
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Jammer omdat kijken gratis en leuk is
Kan ook zonder vuurwerk en drank gezellig zijn.
Knalvuurwerk mogen ze van mij per direct voor eeuwig verbieden
Koop nooit vuurwerk
Leeftijd !
Niet BIJNA nooit, maar nooit wordt vuurwerk afgestoken !
Nog nooit gedaan
Nog nooit vuurwerk gekocht cq afgestoken
NOOIT / ZONDE VAN HET GELD
Nooit gedaan
Nooit vuurwerk afgestoken.
Nooit vuurwerk gebruikt
Nutteloze, geldverspillende, gevaarlijke en overlastbezorgende onzin!!!!
Probleem zijn groepen jongeren (let wel: heb niets tegen deze doelgroep. In tegendeel vindt
belangrijk dat zij de jeugd positief kunnen beleven!) die ergens in het buitengebied op
onverwachte plekken vuurwerk afsteken. Je bent er niet op voorbereid
Sinds ik getrouwd ben, na mijn diensttijd(1969), nooit meer vuurwerk gekocht. Genoeg
ellende gezien.
Slechte vraag: Ga mensen niks aanpraten. Met deze vraag geef je suggesties, wat je wel kan
doen. Regels zijn regels. De hulpverleners hebben het al zwaar genoeg met die dagen. En in
deze tijd zeker!
Snap heel goed dat jonge mensen vuurwerk willen afsteken maar hou het dan bij veilig
siervuurwerk
Steek geen vuurwerk af maar kijk wel en is mooi om naar te kijken en hoort bij oud en nieuw.
Kunnen veel tradities afschaffen.
Steek nooit vuurwerk af.
Steek nooit vuurwerk af. Weggegooid geld dat we anders kunnen besteden.
Toen er nog kinderen waren staken we vuurwerk af nu ze de deur uit zijn niet meer
Verbod moet gerespecteerd worden
Voor mij is het een volkomen verspilling van geld.
Voor particulieren zou vuurwerk afsteken zou zo wie zo altijd verboden moeten worden. De
plaatselijk overheid zou tijdens de jaarwisseling indien noodzakelijk het vuurwerk moeten
afsteken.
Vooral voor dieren belangrijk
Voorheen stak ik vaak vuurwerk af tot ik begreep hoe slecht vuurwerk is en geen toegevoegde
waarde heeft.
Vroeger altijd vuurwerk afgestoken, met de kinderen,
Vuurwerk afsteken als consument is niet van deze tijd. Het was ooit een traditie maar
sommige tradities zijn er om verbroken te worden. Consumentenvuurwerk is er hier een van.
Ons vuurwerk mag dan 'veilig' zijn maar we weten dat er van andere landen zwaar vuurwerk
binnenkomt. Afschaffen dus!
Vuurwerk dat door professionals wordt afgestoken met de jaarwisseling bij iedere gemeente
zou ik wel toejuichen. Geeft toch een feestelijke tint, is beter voor het milieu (stuk minder)
dan als het was zoals voorheen en vooral minder overlast en veiliger voor iedereen.
Vuurwerk moet blijvend worden verboden. Of er moet een z.g.n. persoonlijke vuurwerk
licentie komen. Een soort examen dat je de mogelijkheid geeft om te kopen en af te steken.
Vuurwerk zou überhaupt verboden moeten worden
Wel categorie 1 dat wel
Wij hebben nooit vuurwerk afgestoken. Dus dit jaar ook niet. Maar ik zal
Wij steken al jaren geen vuurwerk af
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Wij vieren jaarlijks oud en nieuw met een stel vrienden. Het ene jaar hier het andere jaar daar.
Onze honden gaan naar het pension of wij blijven thuis.
Wij vluchten naar een vuurwerkvrij vakantiepark enkel omdat mijn hond zo bang is en ze
dagen van streek is. Ondanks dat ik trainingen heb gevolgd of met sidderende medicatie is ze
bang.
Zal wel vreemd zijn een jaarwisseling zonder vuurwerk.
Zeker niet
Zie vorige vraag
Zie vraag 4
Zo af en toe steek ik 5-6 vuurpijlen af
Zonde van het geld, kan geld beter gebruiken
Zou wel fijn zijn als er eens door de Gemeente Horst aan de Maas gehandhaafd gaat worden.
Anders is het een wassen neus.
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Als 68-jarige heb ik daar al jaren geen zin meer in.
Als er voor nu een verbod komt, dan moeten we er ons ook aan houden om het voor de
toekomst niet voor onszelf te verpesten. Het zou ook een goed voorbeeld zijn naar onze
kinderen; regels zijn regels.
Als het doel van hert verbod is om ongelukken te voorkomen dan zou ik willen voorstellen om
in de deelgemeenten op een professionele wijze vuurwerk af te steken. Zodat dit meehelpt
het verbod gestand te doen. Algeheel verbod handhaven wordt een moeiljke zoniet
onmogelijke opgave. Ik ben er van overtuigd dat in onze landelijke gemeente het verzoek om
1,5 meter afstand te bewaren goed gevolgt zal worden. Uiteraard indien de corona situatie dit
enigszins toe laat. Maar dat moge duidelijk zijn.
Carbid schieten
Ga wellicht wel carbid schieten indien dit niet ook wordt verboden
Geen vuurwerk dit jaar, en horeca gesloten houden
Ik die al meer dan 30 jaar vuurwerk afsteekt en nog nooit een brandwond of iets dergelijks
heeft opgelopen en zich aan alle veiligheidsregels houdt wordt net als de verkopers
gedupeerd, maar de jeugd en andere met hun illegale vuurwerk die verknallen het en daar
vallen ook de meeste slachtoffers onder en die zullen zich van een verbod niets aantrekken
Ik hou mij aan de regels. Ik vind het wel bekrompenheid ten top. Welke tradities mogen we
wel in stand houden. Gaan we kerstbomen verbieden, stoppen we met eredivisie voetbal.
Waar houdt het op.
Ik stak zowieso de laatste jaren niet veel af. Hooguit wat grondtolletjes enz cat A met de
kleinkids
Ik wil onderdeel zijn van de oplossing, niet van het probleem. Ik wil dat de zorg ontlast word,
dus ik ga natuurlijk geen vuurwerk afsteken tijdens de komende jaarwisseling.
In het verleden heb ik elk jaar (sier)vuurwerk afgestoken, maar enkele jaren geleden ben ik tot
het inzicht gekomen dat het beter is om dat niet meer te doen. Zie mijn toelichting bij punt 4.
Jammer dat het niet maar regels zijn regels
Kan geen vuurwerk meer afsteken ivm invaliditeit en ziekte
Maar leuk is anders, wellicht een groot kampvuur in de tuin van 20 meter hoog, dat is ook
goed te zien.....
Met veel tegenzin maar we zullen de regels volgen.
Misschien wat klein kindervuurwerk in de achtertuin...
Normaal steek ik altijd vuurwerk af. Maar dit jaar is anders.
Wij steken GEEN vuurwerk af. Maar toen ik jong was wel , en met veel plezier.
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Er is vuurwerk dat het gehele jaar afgestoken mag worden. Soort kindervuurwerk
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Scherts vuurwerk

Al moet ik op de grens van Venlo- Duitsland gaan staan. Dat vuurwerk gaat er komen
Het vuurwerk dat gewone mensen thuis voor eigen voordeur afsteken vormt niet het
probleem. Als ze Corona misbruiken om dat te verbieden, omdat overheid niet capabel is het
echte probleem in de drukke stads en uitgaanscentra aan te pakken, dan verliezen ze mijn
respect.
Ik zal dan zeker overwegen vuurwerk te importeren, als statement tegen de zielige
wanprestatie van de overheid.
Regels zijn een farce.. betutteling tot en met
Traditie
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling.
Traditioneel verdrijft het de ‘boze geesten’ en zorg voor voorspoed, geluk en gezondheid.
Ontneem ons dit niet in deze, toch al, sombere tijd.
Dit is onmogelijk te handhaven en het hoort bij de jaarwisseling. Dat de zorg hierdoor ontlast
zou worden is onzin, ik werk zelf op een SEH en vind het complexe onzin. Met mij vele
collega's.
Maatregelen zijn schadelijker dan het kwaal
Om onze machthebbers te belasten
Voor de echte waarheid achter deze totale ONZIN zie
https://www.mediacourant.nl/2020/11/diederik-gommers-protesteert-bij-beau-tegenvuurwerkverbod/
We wonen 5 minuten van Duitsland af waar het waarschijnlijk wel toegestaan is en verkocht
gaat worden, dus brengen we ons geld wel daar heen, goed voor de nederlandse economie
ook...

Dit jaar hou ik het op klein (toegestaan) vuurwerk omdat ik respect heb voor de zorg
medewerkers en hun ook een rustige jaarwisseling wens.
Er is geen Corona virus geïsoleerd tot op de dag van vandaag, stop deze Fake News
Propaganda, Neurenberg 2.0 komt eraan ;)
Flikkersterren zijn leuk voor kinderen. Om bij een georganiseerde vuurwerkshow gezamenlijk
te bekijken, dat brengt mensen bij elkaar. Men voorkomt eenzaamheid en andere sociale
contacten zijn belangrijk voor alle mensen.
Het is dweilen met de kraan open en zeer tegenstrijdig, enerzijds worden kwetsbare ouderen
en zieken beschermd en anderzijds zitten ze al heel lang thuis geïsoleerd en kunnen geen
raam meer open zetten door de ernstige luchtvervuiling van vuurwerk en houtkachels.
Ik ben voorstander van Gemeente vuurwerk op eencentrale plek.
Ik heb nog nooit vuurwerk afgestoken en ik heb nooit de bijdrage aan de feestvreugde
begrepen. Niet toen ik jong was, nog steeds niet nu ik 66 ben.
Ik hoop dat deze regeling definitief, voor altijd van kracht blijft.
In toekomst een georganiseerde vuurwerkshow als vervangende optie in tmse toekomst als
de corona onder controle is
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Los van alle ethische bezwaren, ook zonde van het geld. Dat kan beter uitgegeven worden aan
mens of dier die te kort komt. Zo helpen we elkaar ipv overlast.
Alvast een goed en liefdevol 2021 toegewenst
Vuurwerk zou sowieso verboden moeten worden tenzij op aangewezen plekken in de
gemeente met toezicht.
We hebben behoefte aan een leuk nieuw ritueel met oudjaar. Ik stel voor dat we een
Limburgse editie maken van het Japanse scheldfestival. Een soort extreme Buttereedners.
https://stronglang.wordpress.com/2015/12/31/akutai-matsuri-japans-festivals-of-abusivelanguage/?fbclid=IwAR1vnnJFS5CK2ImsZxa6C0onvDywGQ7eYN3fqgA8DOcpp3XJScknmK4pZbg
Ander idee: vuurwerkbanen te maken. Net zoals je kleiduiven kan schieten, of kan
lasergamen, maar dan met vuurwerk en in een hal of ( schutters?) terrein en met
beschermende kleding. Daar kunnen de fans zich dan uitleven en wij hebben er geen last van.
Kan de commercie er ook nog wat aan verdienen, en dan op 365 in plaats van 7 dagen per
jaar. Het is half een serieus voorstel ( om de VVD over de streep te halen) en deels een
gedachtenexperiment. Zo van als mensen zouden zeggen: "maar dat is een dure, gevaarlijke
hobby" dat je dan kan zeggen: maar waarom nag dat dan wel op straat, door dronken pubers?
Derde alternatief: Een laser- of droneshow. En voor het lekker ruige dat sommige mensen
toch niet willen missen stel ik voor een middernachtse Nieuwjaarsduik in de Maas voor de
echte bikkels. Wel eerst blazen op alcohol.
Valt nog te overwegen
Voor ons ouders maakt het niet zoveel uit. Het is gewoon jammer voor de jeugd.
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6 Wat kunnen we volgens u doen met deze vuurwerkvoorraden?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Anders, namelijk:
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....en daarna alleen nog jaarlijks één vuurwerkshow door profestionals
(indien de situatie dit weer toelaat) Afsteken op èèn centrale plek...op een ander geschikt
moment
1 collectief vuurwerk
1 door Gemeente georganiseerd vuurwerk door deskundigen
1 georganiseerd vuurwerk door experts op bv Gulperberg afsteken.
1 groot landelijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling wat live te volgen is op tv of via internet
1 of meerdere gezamenlijke grote vuurwerkshow geven door professionals met dit vuurwerk.
1 plaats per plaats aanwijzen waar vuurwerk afgestoken mag worden. Ik heb er zo'n hekel aan
en bij mij in de omgeving word nu ook al geregeld afgestoken. Beboeten die vuurwerk afsteken
en de gemeente moet alert zijn hierop!
1 vuurwerk show maken op een centrale plek. Af laten steken door profs. Zo ontlast je de zorg.
Kunnen mensen die er behoefte voor hebben wel kijken.
1. Opslaan waar dat absoluut veilig kan, 2. milieuvriendelijk) vernietigen, 3. verkopen aan partij
die er verantwoord mee omgaat
31 december af laten steken
Aan een georganiseerde vuurwerkshow
Aangewezen plaats door gemeente
Aansteken onder profesionele controle
Af laten steken door professionals en op tv uitzenden
Afgeven bij rutte of laat de koper zijn vingers eraan verbranden
Afschieten op 31 december
Afsteken (12x)
Afsteken als corona echt onder controle is.En dan bv bewaren voor het harde werk van het
zorgpersoneel die hebben het verdient.En dan op een mooie open plek afsteken
Afsteken als het land officiël vrij van corona is verklaard
Afsteken als viering van het einde van de Corona maatregelen
Afsteken bij de viering dat het corona virus bezworen is
Afsteken door de overheid / gespecialiseerd bedrijf
Afsteken door de overheid met Koningsdag.
Afsteken door gemeente
Afsteken door het jaar heen, laat de jeugd toch lol hebben
Afsteken door professionals (2x)
Afsteken door professionele bedrijven tijdens de jaarwisseling
Afsteken door professionels tijdens een vuurwerkshow
Afsteken door proffessionals tijdens een viurwerkshow
Afsteken in belgie of duitsland
Afsteken met oud en nieuw (2x)
Afsteken met oud en nieuw door de gemeente op een centrale plaats, zodat de mensen toch
kunnen genieten.
Afsteken met oud op nieuw (2x)
Afsteken om het gevaar te minimaliseren
Afsteken onder toezicht op afgesprokentijden en een zeer ruime locatie
Afsteken onder verantwoordelijkheid van de gemeente
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Afsteken op 31 December 2020
Afsteken op 31-12-2020 om 24.00 uur door een vuurwerkexpert op een centraal punt zodat
toch veel mensen het vuurwerk van een afstand kunnen zien en horen.
Afsteken op de Dag van de aankondiging van het einde van de corona maatregelen
Afsteken op de grote markt
Afsteken op een ander geschikt moment door professionals!
Afsteken op een centraal punt. Grote vuurwerkshow door gemeente.
Afsteken op een centrale plek buiten bebouwde ko
Afsteken op een centrale plek door professionals en voor mensen die interesse
hebben,desnoods tegen betaling van een vergoeding.
Afsteken op een daarvoor aangewezen plaats
Afsteken op een locatie zodat bewoners Roermond er samen van kunnen genieten vanuit huis
Afsteken op een vaste plek na de jaarwisseling, als corona minder is
Afsteken op een veilige locatie
Afsteken op het moment dat de eerste mensen die dag hun vaccin toegediend hebben
gekregen
Afsteken op open plekken, zodat mensen het vanuit huis toch een show van vuurwerk kunnen
zien. Evt digitaal bij te wonen of op ruime afstand.
Afsteken op zee en een mooie opname ervan maken en uitzenden op TV
Afsteken tussen 00u00 en 01u30
Afsteken van vuurwerk door de gemeente. Niet toegankelijk voor publiek, maar we goed te zien
in de omgeving.
Afsteken wanneer de corona achter de rug is!
Afsteken wanneer we corona onder controle hebben
Afsteken: laat iedere gemeente een vuurwerkshow geven
Afsteken. Er zijn l vele mensen die vuurwerk in huis hebben, en verkoop verbod in NL betekent
dat mensen overgaan naar illegaal vuurwerk, of elders over de grens gaan inkopen. Dit is niet te
handhaven
Al eerder toegelicht, nl op 1 plek per dorp op een geschikte lokatie, alleen echt vuurwerk, op die
uren dat het mag, en alleen goedgekeurd vuurwerk, dan alleen laten afsteken door
deskundigen op dat gebied.
Algemene vuurwerkshow
Algemenxplaatsen qaar professionele mensen het afsteken
Alleen centraal afsteken, rest verbieden
Alleen een georganiseerde vuurwerk georganiseerd door de gemeente op een hoog punt in
Roermond zodat dit vuurwerk voor ieder zichtbaar is
Alleen nog maar georganiseerd vuurwerk en niet meer particulier zoals in Frankrijk
Alleen siervuurwerk veilig bewaren tot volgende jaar. Knal- en onveilig vuurwerk opkopen en
vernietigen.
Allen gebruiken tijdens evenementen en dan gereguleerd afsteken door een prof
Alles boven de 50 euro vergoeden. De rest vernietigen of bewaren tot volgend jaar. Tis een
risico, maar onder de 50 euro zijn geen grote gevaarlijke partijen vuurwerk te koop.
Alles gewoon door laten gaan!
Alles met oud op nieuw afsteken omdat het jaar begint met de de afloop van de coronacrisis
door komende vaccinaties. Daarna verkoop en gebruik voorgoed verbieden. Vuurwerk is
achterhaald in deze tijd. Het is milieuonvriendelijk, agressief en kinderachtig. Er wordt
tegenwoordig genoeg geschoten in de straten.
Als corona voorbij is een groot vuurwerk festijn organiseren
ALs Corona voorbij is..... vieren met feest en vuurwerk!
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Als de gemeente er nou eens wat organiseert ,gezamenlijk vuurwerk op afstand .Dat moet toch
mogelijk zijn d
Als de gemeente het opkoopt kan die het bij een bepaalde gelegenheid af laten steken
Als de overheid een verbod aankondigd op z'n laat tijdstip, wat trouwens erg amaturistich is dan
moeten hun ook de juiste opslag/vernietingscentra faciliteren.
Als de overheid ervoor zorgt dat iedere gemeente vuurwerk krijgt om af te steken, dan hoeven
particulieren niet meer te kopen, is er minder rommel en overlast. Dan heeft toch iedereen
naar het vuurwerk kunnen kijken en dan is het op. In Horst zou het vuurwerk dan bijvoorbeeld
verdeeld worden over 5 dorpen waar de omliggende dorpen weer mee zouden kunnen kijken,
of een livestream ofzo.
Als de overheid het afkoopt, valt te overwegen om centraal gecontroleerd vuurwerk af te
steken
Als de Overheid vuurwerk verbied, zal ze de vuurwerkhandelaren moeten kompenseren want,
beurt te elfder ure tot wijziging van bestaand beleid.
Als er dan toch niemand vuurwerk mag afsteken, dan laat de overheid, gemeente in ieder dorp,
stad, gehucht, professioneel vuurwerk afsteken op 31 dec 24:00 uur. Dit hoort er écht bij !
Als er een daadwerkelijk concreet einde is gekomen aan de dreiging van en met Corona. In de
zomer van 2021 op een dag feestelijk vieren met vuurwerk. Mits dit dan verantwoord is!
Als het echt niet anders kan laten afsteken door de overheid en vuurwerkshows per gemeente
organiseren.
Als het goed is hebben vuurwerkverkopers speciaal ingerichte opslagplaatsen die aan zware
eisen moeten voldoen zoals een goede sprenkler installatie enz. In deze veilige ruimte kan het
vuurwerk worden opgeslagen.
Als het goed is heeft niemand op dit moment vuurwerk want verkoop voor dit jaar nog niet
gestart
Als het Kalf verdronken is demp men de put.
Als het niet wordt afgestoken dan moet de overheid het opkopen en verbranden in
afvalverbrander of electriciteitscentrale
Als het opslaan van vuurwerk daadwerkelijk zo gevaarlijk is, dan zou dit in geen geval nooit
mogen gebeuren en dan zou vuurwerk voor altijd afgeschaft moeten worden.
Als het siervuurwerk is, op een gezamenlijke plek gecontroleerd afsteken
Als het volgend jaar wel zou mogen ,in iedere gemeente een show geleid door proffesionalss
Als het weer kan per dorp/ stadsdeel een grote gezamelijke vuurwerk show van het opgekochte
vuurwerk om te vieren dat corona niet meer ons leven bepaalt.
Als we Corona de kop hebben ingedrukt!
Als we de corona helemaal onder controle hebben, dan is het tijd voor een feestje , en
eventueel een avond met bepaalde tijd vuurwerk afsteken
Als we weer "normaal" met elkaar om kunnen gaan lokale gezamelijke feest vuurwerken
organiseren
Als we weer mogen en de Corona is voorbij dan een groot feest houden met georganiseerd
vuurwerkshow ter feest dat we de Corona onder de knie hebben.
Als ze het willen verbieden moet de overheid er wel wat aan doen.
Ander geschikt moment op afgelegen ingericht terrein.
Bedrijfsrisico van die bepaalde branche.
BEDRIJFSRISICO VAN VUURWERKVERKOPERS; ZIJ ZIJN ONDERNEMERS EN HEBBEN DE MARKT,
DE ONTWIKKELINGEN SEDERT JAREN EN EEN INSCHATTING VAN COVID VERKEERD OF NIET
GEMAAKT.
Bedrijfsrisico,
Begeleid door brandweer op een plek afsteken /opruimen
Ben wel voorstander van vorm van compensatie voor de verkopers
Bepaalde punten vuurwerk door professionals laten afsteken per dorp/gemeente
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Beroepsrisico(dezelfde kutsmoes die de regering gaf voor de horeca bij de eerste lockdown)
Bestellingen annuleren.
Beter timen zo’n verbod, voorkomt economische verspilling
Bewaar het voor nationale evenementen door de overheid georganiseerd.
Bewaren en als de Corona weg is een extra feestdag inlassen om dit te vieren met zn alle
BEWAREN EN DAN OP EEN UITGEKOZEN PLAATS AFSTEKEN IN2021/ 2022
Bewaren met een Eenmalige check op veilige opslag.
Bewaren met hulp van overheid voor de opslag van reeds gekocht vuurwerk
Bewaren op een plek die wel geschikt is
Bewaren voor andere gelegenheid maar het risico van illegaal afsteken van vuurwerk is wel
groot. Misschien op centrale plaats en inleveren zodat het daar door “professional afgestoken
wordt
Bewaren voor een andere gelegenheid!
Bewaren voor jaar
Bewaren voor volgend jaar maar dan wel op een plek. En zeker niet in woonwijken.
Bewoners leveren het vrijwillig bij verkooppunten in en krijgen tegoedbonnen voor volgend
jaar.
Bij 1: vuurwerkshow door professionals
Bij de gemeente laten inleveren die aansluitend in en na overleg met de burgers een passend
festijn organiseert waarbij het vuurwerk wordt afgestoken
Bij einde pandemie
Bij evenementen door professionals laten afsteken
Bij feesten door professionals, zeker niet particulier
Bijdrage overheid
Brandweer centraal afsteken
Brengen naar vuurwerkopslagplaatsen die veilig zijnn
Buitenland verkopen
Bv koningsdag en of bevrijdingsdag
Bv,koningsdag als het dan kan
Centraal
Centraal afsteken (2x)
Centraal afsteken (feestje van maken) per gemeente 1
Centraal afsteken op diverse plekken in de stad dorp gecontroleerd siervuurwerk
Centraal afsteken op het hoogstgelegen punt binnen de gemeenten, zodat iedereen ervan kan
genieten. Dat wat overblijft vernietigen of als het kan terugsturen naar de fabriek waar het wel
veilig opgeslagen kan worden.
Centraal afsteken op het moment dat er weer toeschouwers bij mogen zijn
Centraal afsteken op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen
Centraal afsteken van vuurwerk, georganiseerd door de gemeente.
Centraal afsteken, bijv door professionals
Centraal afsteken, koningsdag
Centraal afsteken, tijdens een volgende jaarwisseling, onder toezicht.
Centraal bewaren op zo veilig mogelijke plekken
CENTRAAL door b.v. gemeenten : op speciale dagen/speciale gelegenheden
Centraal door gemeente laten afsteken volgend jaar of zelfs dit jaar
Centraal gecontroleerd afsteken door bijv gemeente
Centraal in de gemeenten vuurwerk afsteken
Centraal in dorp of stad, niet in de natuur
Centraal in steden tzt afsteken als dat weer mag
Centraal inleveren en vernietigen en geen geld terug
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Centraal inzamel punt brengen en opbrengst schenken aan de corona crissis
Centraal laten afsteken door op dit gebied bekwame mensen
Centraal laten afsteken.
Centraal opslaan bij defensie.
Centraal opslaan in vuurwerkbunkers
Centraal opslaan op een veilige plaats (b.v. een legerplaats waar opslag van munitie veilig
mogelijk is).
Centraal punt vuurwerk afsteken door gemeenten
Centraal siervuurwerk afsteken door professionals zodat iedereen op gepaste afstand kan kijken
Centraal vuurwerk op een plek
Centraal vuurwerkfeestje voor de liefhebbers
Centraal vuurwerkshow (Denk aan de corona regels)
Centrale afsteeklokatie voor publiek zichtbaar
Centrale georganiseerde vuurwerkshow door professionals
Centrale plekken in regios/ gemeentes vuurwerk afsteken. Door gemeente betaald
Centrale plekken kiezen en professionals dit laten afteken zodat toch iedereen ervan kan
genieten
Centrale shows afsteken gecontroleerd door prof
Centrale vuurwerk show zoals bij koningsdag
Centrale vuurwerkshow
Centrale vuurwerkshow houden
Centrale vuurwerkshows houden
Centrale vuurwerkshows in de stad, georganiseerd en afgestoken door de gemeente zelf.
Centrale vuurwerkshows, knalvuurwerk vernietigen
Compenseren door overheid
Dan in een georganiseerd gezelschap op 1 vaste plek onder toezicht en goed georganiseerd in
samenwerking met de gemeente
Dat elke stad op een centraal gelegen veilige locatie een vuurwerkshow geeft
Dat gemeentes de voorraad opkoopt en professioneel afsteekt tijdens de jaarwisseling
Dat is de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. Jarenlang hebben zij veel geld
gemaakt met vuurwerkverkoop. De branche zal zelf de oplosslng moeten bedenken. Betalen.
Het is geen sociaal nuttig en belangrijk product. Vernietigen zoals drugs kan ook. Ik betaal geen
belasting omwille van bescherming vuurwerkverkoop.nn.
Dat moet de ondernemer zelf weten maar niet opkopen door regering!
De 40 miljoen gebruiken om op te kopen
De branche heeft zelf fantasie genoeg om dat op te lossen, niet zielig doen
De criteria voor veilige opslag zouden niet moeten verschillen bij opslag voor 2 maanden, of
opslag voor een jaar. Meer audits voor een goede controle lijkt me dan wel voor de hand
liggend.
De gemeente kan het afsteken op 1 plaats bv met koningsdag
De gemeente kan het opkopen voor het algemene vuurwerk tgv Koningsdag oid
De gemeente laat het ingeleverd vuurwerk door gespecialiseerd bedrijf afsteken, mensen
kunnen hun voorraad voortijdig bij de gemeente inleveren tegen een vergoeding. Mensen die
betrapt worden met vuurwerk op straat of opgeslagen in huis worden met een geldboete
bestraft.
De gemeente laten opkopen en er een vuurwerkshow van maken voor de gehele gemeente (
evt.tijdens de volgende jaarwisseling).
De gemeente moet het opkopen en met de jaarwisseling een groot mooi verantwoord
vuurwerk maken
De gemeente moet het opkopen en volgend jaar een vuurwerkshow geven met muziek
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De gemeente moet opkopen en alleen met de jaarwisseling afsteken
De gemeente moet vuurwerk afsteken
De gemeente op een plaats een vuurwerkshow afsteken
De gemeente zal het professioneel afsteken
De gemeente zou mooi vuurwerk kunnen kopen en afsteken vanaf een, voor mensen,
onbereikbare, maar wel zichtbare plek. Bv vanuit een vliegtuig.
De gemeente(s) kopen al het vuurwerk op en geven op 1 of enkele plekken een veilige
vuurwerkshow
De gemeenten kunnen vuurwerkshows geven
De gemeenten vuurwerkshows laten organiseren per gemeente en/of dorp zodat er toch nog
een gevoel van nieuwjaar is.
De gemeentes kunnen een georganiseerd vuurwerkshow afsteken.
De gemeentes moeten het opkopen en er op 1 plek een vuurwerkshow van maken
De grondstoffen hergebruiken voor betere doeleinden!
De handelaren de inkoop compenseren.
De handelaren wisten toch dat Corona nog niet uit de lucht was, zelf schuld als ze toch inkopen
gedaan hebben.
De leveranciers enigszins tegemoet komen
De ondernemers alleen vuurwerk verkopen de gelegenheid geven om te verkopen aan het
buitenland.
De overheid ( gemeentes ) kopen het op en steken dit af voor volgend jaar. ( gemeentes worden
gecompenseerd door het rijk)
De overheid had hier eerder over kunnen beslissen opkopen en vlg jaar verplichten terug te
kopen als vuurwerkverbod dan is opgeheven
De overheid hat veeeeeel eerder met een eventueel vuurwerk verbod moeten komen . voordat
het vuurwerk werd ingekocht door de handelaren !!!!!
De overheid heeft al een 40 miljoen beloofd aan de sector. Die hebben ze al binnen zonder iets
te verkopen. Het al dan niet verkopen en bewaren of terugleveren dan wel doorverkopen aan
het buitenland is nu aan de sector.
De overheid heeft ook vrij laat beslist over het verbod, toen was al alles besteld! Dus de
overheid moet er ook maar voor opdraaien.
De overheid is te laat met de nieuwe regel en moet het vuurwerk opkopen en vernietigen
De overheid kan dit aankoopsprijs opkopen en met dit vuurwerk 1 grote show in iedere
stad/dorp door professionals laten afsteken. Hoewel ik denk dat er ALTIJD illegaal vuurwerk zal
blijven. Woon aan een marktplein en hier wordt geregeld, het hele jaar door, (illegaal)vuurwerk
en strijkers afgestoken. Dat illigale hoor je aan de absurd harde knallen. Het lijken bommen ipv
vuurwerk.
De overheid kan een centrale plek aanwijzen om het vuurwerk af te steken.
De overheid kan het deels opkopen en shows houden.
De overheid kan volgend jaar met het opgekochte vuurwerk een show organiseren.
De overheid koopt dit op, verdeeld over de verschillende provincies, die weer delen over de
gemeenten welke op hen beurt op een of meerdere locaties een vuurwerkshow organiseren.
De overheid koopt het op en centraal om 12 uur ontsteken
De overheid koopt het op en per gemeente een vuurwerkshow door deskunidgen
De overheid koopt het op en steekt op aangewezen plaatsen op een veilige manier het
vuurwerk af.
De overheid moet deze ondernemers financiëel tegemoet komen. Volledig overkopen vind ik
wel erg ver gaan.
De overheid moet het opkopen en afsteken
De overheid moet het opkopen en vervolgens vernietigen
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De overheid moet het zeker niet opkopen, ondernemersrisico, deze situatie was zeer
voorspelbaar
De overheid opkopen en op grote plekken georganiseerd afsteken!
De overheid verbied dus moeten ze zorgen dat de leveranciers op een verantwoorde manier
van hun voorraden kunnen afkomen
De overheid zorgt ervoor dat ondernemers nu met de schade zitten, dus mogen zij wat mij
betreft dit ook opkopen met een extra voor de ondernemers om hen schadeloos te stellen.
De overheid zou er goed aan doen de branche pro actief te compenseren
De overheid zou het kunnen opkopen en plaatselijk grote door professionals gegeven
vuurwerkshow organiseren.
De overheid zou het moeten opkopen mits er een de toekomst een algeheel verbod zou
komen!!
De personen die een bestelling hebben gedaan voor het verbod toch te laten afhalen
De regering wil toch een algeheel verbod op vuurwerk en ze gebruiken dit jaar om er een start
mee te maken
De verkopers duidelijk maken dat vuurwerk in de toekomst verboden gaat worden zodat
inkopen een reëel financieel risico voor ze wordt.
De verkopers hiervoor compenseren en een landelijke show voor op tv orgqniseren met al dit
vuurwerk
De verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkopen; ze moeten er ook zelf voor zorgen
dat het opgeruimd of vernietigd wordt.
De vuurwerkopslagplaatsen controleren en op slot gooien voor dit jaar, en de
vuurwerkverkopers een vergoeding voor gebrek aan inkomsten geven.
De vuurwerkverkopers die ervoor gekozen hebben om ( grotere) voorraden aan te leggen
hebben zelf hiervoor gekozen. Als men de ontwikkeling betreffende corona had gevolgd zou je
wat mij betreft andere keuzes moeten maken.
De vuurwerkverkopers moeten volledig gecompenseerd worden
Deels door overheid gebruiken
Deels gebruiken en combineren voor een vuurwerkshow op een centrale locatie georganiseerd
door professionals en gemeentes.
Deels opkopen door overheid, rest vernietigen
Deze jaarwisseling afsteken
Deze niet meer inzetten voor de particuliere verkoop. Maar eens in het jaar bij een speciale
landelijke gelegenheid (in delen) opmaken
Dit
Dit jaar afsteken
Dit jaar afsteken en ophouden met deze flauwekul
Dit jaar afsteken maar dan georganiseerd zodat niemand van huis weg moet maar het wel
vanuit ieders tuin zichtbaar is
Dit jaar gewoon vuurwerk af mogen steken
Dit laten gelden voor alle jaren
Door beroeps-pyrotechnici af laten steken op Koningsdag.
Door de gemeente g
Door de gemeente laten afsteken op een centrale plek zodat iedereen ervan kan genieten
vanuit huis.
Door de gemeente op een nader te bepalen plaats ( b.v. voetbalveld) door mensen die
gekwalificeerd vuurwerk af te steken en gratis toegankelijk maken voor de inwoners.
Door defensie laten vernietigen
Door deskundigen laten afsteken.
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Door een organisatie af laten steken in elke wijk zodat mensen vanuit hun raam of aan de
voordeur kunnen kijken.
Door een professionele organisatie laten gebruiken voor een show op een geschikt moment
Door elke gemeente op 1 plaats af te steken
Door gekwalificeerde mensen laten afsteken
Door gemeente georganiseerd vuurwerk na de Corona
Door officiële organisaties met oud op nieuw afsteken
Door overheid laten opkopen en op één avond afsteken zodat dit veilig gebeurd en edereen er
aan heeft ipv overlast.
Door professionals laten afsteken bij bijv. gemeentelijke vuurwerkshow
Door professionals op centrale plekken gebruiken in een vuurwerkshow (om 24.00 uur, en niet
eerder of later))
Door professionals op een ander moment laten afsteken
Door professionals op toegewezen plekken per stad/ dorp afsteken
Door professionele mensen laten afsteken op een centrale plek in de Gemeente Stein
Door professionele vuurwerkspecialisten op oudjaarsavond leuke shows laten organiseren. En
knalvuurwerk ed wat overblijft, vernietigen
Doorverhandelen naar landen waar het wel toegestaan is
DUMPEN IN WATER
E.v.t. zo bij zo centraal vuurwerk afsteken, zoals dat vroeger was een vuurwerkshow op 1 plaats.
Één afsteekpunt per gemeente, waar het door professionals wordt afgestoken.
Een algeheel verbod, vuurwerk bewaren en op een plek afsteken door professionele mensen op
een later moment als de corona crisis achter de rug is
Een centrale vuurwerk happening door beroeps gemeentelijk organiseren in de zomer zonder
corona
Een corona-einde feest waarin de geementen al het vuurwerk kopen en afsteken voor de
bewoners!
Een door de Gemeente georganiseerde vuurwerkshow, op één centrale plek.
Een evenement per dorp of stad; dus door professionals op een veld buiten het dorp of de stad
(bij een stad wel meerdere locaties) siervuurwerk afsteken.
Een gemeente plek.
Een georganiseerd afsteekpunt door 1 partij per gemeente
Een georganiseerd vuurwerk als het weer mogelijk is
Een georganiseerd, centraal vuurwerk per stad.
Een georganiseerde vuurwerkshow
Een gezamenlijk moment kiezen -bv COVID is onder controle- en dan vuurwerk afsteken onder
leiding van de brandweer.
Één gezamenlijk vuurwerk per stad of dorp, volgend jaar
Een gezamenlijk vuurwerk regelen voor de wijk of de stad op een ander moment, als corona
voorbij is
Een gezamenlijk, gecontroleerd vuurwerk
Een groot vuurwerk centraal in elke stad/dorp waar men naar kan komen kijken
Een groot vuurwerk per stad zoals bv met koningsdag
Een groot vuurwerkfestival voor alle inwoners
Een grote hoop , aansteken ,groot feest
Één grote vuurwerkshow van maken
Een mogelijkheid geven om het in te leveren aan degene die het dorps vuurwerk zou doen om
er zo toch nog gebruik van te kunnen maken
Een mooi groot vuurwerk voor de hele gemeente
Een mooie vuurwerkshow maken
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Een paar centrale vuurwerkcessies houden
Een show van maken voor iedereen en gecontroleerd afsteken
Een vuurwerk show oragineseren
Een vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente
Een vuurwerkshow met bv koningsdag
Een vuurwerkshow per dorp door professionals om toch het nieuwjaarsgevoel te hebben.
Eenmaal op een veilige plaats afsteken en mensen op gepaste afstand laten meekijken.
Eenmalig opkopen door de overheid, onder strikte voorwaarde dat ook in de toekomst een
algeheel vuurwerkverbod blijft bestaan.
Elke gemeente koopt vuurwerk op en ontsteekt dit op een of (meerdere) plek die goed
zichtbaar is voor bewoners, zodat de traditie op een andere (veilige) wijze toch voort gezet kan
worden. Denk bijv aan de berg bij snowworld, voor heel veel wijken prima zichtbaar vanuit thuis
Elke ondernemer is verantwoordelijk voor tegenvallende zaken. Dus ook de vuurwerkbranche
moet zelf opdraaien voor tegenvallende verkoop. Als een aannemer zonder werk zit tijdelijk,
krijgt hij ook geen compensatie van de overheid of als een kledingzaak minder verkoopt draaien
ze zelf op voor de kosten. Dus ondernemersrisico niet afwentelen op anderen. Ondernemers
hebben nu eenmaal te maken met winst en verlies. Het ene jaar boer je goed en andere jaar
minder.
Elke plaats collectief om middernacht afsteken
En centraal afsteken
En concluderen dat ook volgende jaren geen vuurwerk meer wordt toegestaan.
En dan in den haag laten ontploffen ze hebben het hele jaar de tijd gehad om het vuurwerk
uit ons land te laten maar die slomen in den haag zijn bang dat ze vuurwerk maar in binnenhof
afsteken
En dan op 'n centraal afsteken, liefst vernietigen
En dan op koningsdag afsteken. eenmalig. opgelost
En de overheid vergoeden.
En dit op verschillende locaties rondom de stad afsteken door deskundige!!!
En door professionals zo milieuvriendelijk laten vernietigen
En gecontroleerd bij festiviteiten afsteken.
En meteen voor altijd verbieden maar wel in gemeenten siervuurwerk door overheid
En misschien zich afsteken als ze met hun domme plannen doorgaan
En niks anders
En over een paar maanden in elke gemeente een mooie vuurwerkshow organiseren om te
vieren dat we met zijn allen het coronavirus onder de duim hebben gekregen.
En professioneel afsteken
En verdelen onder de diverse dorpen: dorpsraad of andersoortige organisatie
En voor altijd verbieden
En zelf onder controle afsteken waar het geen gevaar oplevert
Energie winning ?
Enkel op gezette momenten vergunningen afgeven voor professionele vuurwerkfestijnen
Er is geen oplossing voor, gewoon af laten steken en verkoop door laten gaan, overheid moet
het opkopen, alsof de overheid geld heeft, krijgen ze allemaal alleen maar van ons, de
oplichters
Er komen hopelijk nog genoeg gelegenheden om het vuurwerk af te steken. Hopelijk al snel in
het nieuwe jaar.
Er moeten inleverpunten komen zodat het veilig centraal vernietigd wordt
Er zou als alternatief in iedere gemeente een gemeentelijk vuurwerk kunnen plaatsvinden
Ergens op een veilige plek onbereikbaar opbergen
Eventueel afsteken op een plaats ver van de bebouwde kom.
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Eventueel dit vuurwerk deels volgend jaar op hiervoor door overheid/gemeenten aangewezen
plekken gecontroleerd en alleen door professionals siervuurwerk afsteken
Eventueel gebruiken bij bv Koningsdag, te regelen door overheid, éen vuurwerkshow op
centraal punt
Eventueel op een centrale plaats in dorp / stad gebruiken met oud op nieuw
Eventueel opslag op een andere plek voor grotere partijen vuurwerk
Evt centraal vuurwerk door de gemeentes. Zoals na de kermis ook gebeurt
Evt. inleveren bij centraal punt in dorp voor evt. algemeen opsteken. (door 1 iemand)
Frituur Boemerang heeft opslag vuurwerk in een druk bebouwde kom. Dat is toch niet meer van
deze tijd!
Gebruik dit bij een evt. landelijke vuurwerkshow, die men dan op tv. kan volgen of vernietig het
gewoon. Vuurwerkverkopers maken zóveel winst, dat ze dit best kunnen hebben. Vuurwerk is
net als sigaretten ..... gewoon van de ene of de andere dag afschaffen. Niemand mag verdienen
aan iets dat duidelijk schadelijk is voor de medemens en/of maatschappij.
Gebruik t bij georganiseerd vuurwerk shows georganiseerd door gemeentes
Gebruiken om corona uit de hersens van de overheid te schiet
Gebruiken om een laatste vuurwerk festijn te organiseren door de gemeente die het van de
burgers heeft opgehaald, vernietigen is jammer..
Gebruiken om in wijkkernen een show op te zetten
Gebruiken tijdens fijne evenementen zoals koningsdag
Gebruiken voor 1 groot vuurwerk per gemeente, afgestoken door professionals
Gebruiken voor andere evenementen
Gebruiken voor centraal georganiseerde festiviteiten tzt
Gebruiken voor een centrale vuurwerkshow van de gemeente
Gebruiken voor een door professionals gemeentelijk te organiseren centraal vuurwerkvuur
Gebruiken voor een georganiseerd vuurwerk en dan daarna geen nieuwe voorraden meer
aanleggen
Gebruiken voor een grote vuurwerkshow
Gebruiken voor een nationaal vuurwerk op kosten van de staat
Gebruiken voor massa vuurwerk
Gebruiken voor professioneel vuurwerk waar iedereen van kan genieten.
Gebruiken voor professionele vuurwerkshows op enig moment
Gebruiken voor vuurwerkshow in de zomer bv
Gecentraliseerd en professioneel op een geschikt moment afsteken
Gecentraliseerde vuurwerkshows uitgevoerd door professionals
Gecontroleerd (laten) afsteken
Gecontroleerd af laten steken op een centrale plek
Gecontroleerd afsteken
Gecontroleerd afsteken ( net als vroeger met koninginnedag of na een vlootshow op de plassen.
Gecontroleerd afsteken door de gemeente met oud en nieuw
Gecontroleerd afsteken op beveiligde plaatsen, onder toezicht
Gecontroleerd afsteken op centrale plekken
Gecontroleerd afsteken op diverse markten van gemeentes in het hele land. Buiten corona
proof vuurwerk kijken moet mogelijk zijn.
Gecontroleerd door de overheid op bv Konings dag en daarna verbieden
Gecontroleerd laten afsteken door professionals op een veilige plek
Gecontroleerd met specialisten chows afsteken
Gecontroleerd vernietigen wat alleen maar knalt, het andere door een professionele organisatie
laten afsteken op een gepast moment.
Gecontroleerde vuurwerk shows
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Gecontroleerde vuurwerkshows door deskundigen ter gelegenheid van .......
Gedeeltelijk gebruiken op koningsdag
Gediplomeerde vuurwerkbedrijven het laten afsteken.
Gedogen handhaving is onmogelijk
Geef een gemeentelijke vuurwerkshow per gemeente
Geef in verschillen de wijken/buurten vuurwerkshow door professionals.
Geef ze aan het leger, hoeven ze geen "pang pang" meer te roepen
Geen idee
Geen idee wat wel, wel wat niet! In ieder geval niet bewaren of afsteken op een ander moment
in 2021
Geen knalvuurwerk meer toestaan (produceren) verkoop verbieden
Geen verbod (2x)
Geen verbod op vuurwerk
Geen verbod, opslag is gevaarlijker dan het gewoon laten doorgaan.
Geen vurwerkverbod want het is te gevaarlijk voor de omgeving
Geen vuurwerk kopen
Geen vuurwerk verbod
Geen vuurwerkverbod
Geen vuurwerkverbod.
Geewoon afsteken en accepteren dat er bij het leven risco's horen.
Gemeente afsteken op 1 plek
Gemeente haalt op en vernietigt
Gemeente kan het ook opkopen voor 1 gezamelijk vuurwerk
Gemeente kan het siervuurwerk opkopen en gecontroleerd afsteken op een centrale plaats
Gemeente koopt op en steekt centraal af (2x)
Gemeente laten oplopen en op bijv koningsdag op centrale plek afvuren in de stad
Gemeente moet een gezamenlijk vuurwerk afsteken centrale plek in de gemeente
Gemeente moet opkopen en afsteken 31-12
Gemeente opkooppen en zelf afstekken op verschillende plaatsen
Gemeente opkopen en gebruiken voor een paar activiteiten als het weer mogelijk is.
Gemeente regelt een vuurwerkshow
Gemeente zelf afsteken. Zodat er toch een gevoel van oud en nieuw jaar is
Gemeentelijk vuurwerk afsteken
Gemeentelijke professionele vuurwerkshows als de coronamaatregelen het weer toelaten
Gemeentelijke vuurwerkshow
Gemeenten koopt het op en die steken een deel af.
Gemeenten kunnen beter een vuurwerkshow organiseren
Gemeentes kunnen de voorraden overnemen en deze in iedere kern coronaproof op centrale
locaties afsteken.
Gemeentes laten opkopen en afsteken als vuurwerk show
Gemeentes moeten per stad een vuurwerk organiseren, is mooier en bespaart een hoop
ellende
Gemeentes steken het af met oud en nieuw
Georganiseerd afsteken (2x)
Georganiseerd afsteken door professionals
Georganiseerd afsteken, zonder locatie bekend te maken, zodat mensen vanuit de tuin nog iets
moois zien in de lucht
Georganiseerd afsteken.
Georganiseerd de lucht in schieten per stad/dorp
Georganiseerd gemeente vuurwerk
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Georganiseerd vuurwerk op een zichtlocatie waar het van ver weg zichtbaar is
Georganiseerd vuurwerkshow door officiele instanties
Georganiseerde professionele shows organiseren
Georganiseerde shows met siervuurwerk organiseren op diverse plekken. Wellicht door de
overheid opgekocht.
Georganiseerde vuurwerkavond(en) bij speciale gelegenheden: x jaar stad/dorp, x jaar
vereniging, e.d.
Georganiseerde vuurwerkshow
Georganiseerde vuurwerkshows per gemeente/wijk etc
Geregelde (sier)vuurwerk shows
Geregisseerd vuurwerk mogelijk maken
Gereguleerd vuurwerk door de overheid, zoals op 30 april vroeger op veel plaatsen
Gespecialiseerde bedrijven het vuurwerklaten afsteken
Gewoon aan de consument verkopen dit is gewoon het doorheendrukken van regels onder de
noemer van corona..walg ervan. Nederland is een dictatuur aan het worden waar je tot in het
extreme word gecontroleerd, en je mag geen eigen mening meer hebben..
Gewoon aanbieden op alternatieve wijze
Gewoon af laten steken. Als iedereen zich aan de regels houd is er plek genoeg op straat. Een
verbod kan je alleen goed regelen als je als Eu landen in elk land de verkoop stopt. Daarna kan
je pas het afsteken verbieden
Gewoon afsteken (8x)
Gewoon afsteken 31-12
Gewoon afsteken dit jaar
Gewoon afsteken en het zware vuurwerk aanpakken
Gewoon afsteken met oud en nieuw
Gewoon afsteken met oud op nieuw
Gewoon afsteken met oujd en nieuw
Gewoon afsteken om 00:00
Gewoon afsteken op oud en nieuw om rellen te voorkomen
Gewoon afsteken zoals iedere jaarwisseling
Gewoon afsteken, een jaar in huis laten liggen is gevaarlijk
Gewoon afsteken, handhaven lukt ze toch niet.
Gewoon afsteken, verbod is onzin. Het knalt nu al en dat kunnen ze ook niet handhaven
Gewoon afsteken, zeker als er geen wettelijk verbod is.
Gewoon afsteken!
Gewoon afsteken.
Gewoon afsteken. Oprotten met dat verzinsel.
Gewoon afsteken. Weggooien doet niemand en 1 jaar bewaren is vele malen gevaarlijker dan
afsteken
Gewoon bewaren risico is er niet, wordt veel te ver overdreven
Gewoon de 31ste afsteken
Gewoon de verkoop openstellen. Afsteken beperkt tot 2 dagen.
Gewoon dit jaar af laten steken
Gewoon dit jaar afsteken
Gewoon dit jaar geen verbod
Gewoon door laten gaan
Gewoon door laten gaan.
Gewoon gebruiken.
Gewoon geen verbod
Gewoon geen verbod en afstekentoestaan
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Gewoon laten afsteken
Gewoon laten afsteken op 31 december
Gewoon laten verkopen
Gewoon met oud en nieuw afsteken, dus gewoon verkopen
Gewoon NIET kopen en verkopen
Gewoon nieuwjaar door laten gaan met het afsteken van vuurwerk.
Gewoon normaal doen
Gewoon nu afsteken!!!
Gewoon nu deze jaarwisseling afsteken
Gewoon op oud jaar
Gewoon opmaken en afsteken en stoppen met deze bemoeizucht.
Gewoon opmaken.we zeggen toch ook niet dat je geen auto meer mag rijden omdat er ook
doden en gewonden vallen
Gewoon oud en nieuw vieren ipv het te verbieden met corona als excuus
Gewoon terugkomen op het verbod en het voor 2021 nog eens bekijken en niet covid gebruiken
om dit af te schaffen.
Gewoon toestaan met oud en nieuw
Gewoon toestaan tussen 20.00 en 2.00 uur
Gewoon verbruiken tijdens dit jaar oud en nieuw
Gewoon verkoop door laten gaan.
Gewoon verkopen (6x)
Gewoon verkopen aan de consument overheid slaat door met dit verbodw
Gewoon verkopen aan mensen zodat zij het kunnen afsteken
Gewoon verkopen aan particulieren en vuurwerk jaarrond legaliseren
Gewoon verkopen die handel en ophouden met die flauwekul met verbieden
Gewoon verkopen en af laten steken
Gewoon verkopen en afsteken op oudejaarsavond
Gewoon verkopen en afsteken tijdens oud en nieuw 20/21
Gewoon verkopen en afsteken, en stoppen met die betuttelingen
Gewoon verkopen en afsteken. Het verbod slaat nergens op.
Gewoon verkopen en de lucht in
Gewoon verkopen en iedereen laten afsteken
Gewoon verkopen en niet zo zeiken over een vuurwerkverbod.
Gewoon verkopen en toestaan
Gewoon verkopen hier in nl en niet zeuren
Gewoon verkopen zoals elk jaar
Gewoon verkopen.
Gewoon verkopen. Geen verbod
Gewoon verkopen. Ophouden met van alles te verbieden waar veel mensen plezier aan
beleven, kleine groepje raddraaiers keihard aanpakken.
Gewoon zoals het nu ook gaat onder de toonbank verkopen
Gewoon, verkopen, en laatste 3 dagen afsteken.
Gezamenlijk gecontroleerd afsteken.
Gezamenlijk, gemeentelijk
Gezamenlijk, georganiseerd vuurwerk afsteken
Gezamenlijke vuurwerkshow geven. Centraal
Gezien het feit dat ze de branch er een vergoeding voor krijgt, zou een mooie vuurwerkshow op
zijn plaats zijn en dit gewoon doortrekken naar de komende jaren. dit zou best wel door de
gemeente en of rijk betaald kunnen worden. want goed georganiseerde vuurwerkshow kan
heel erg mooi zijn en dan kan het vuurwerkverbod voor particulieren best wel in stand blijven
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Gratis laten opslaan in door de overheid beheerde vuurwerkopslagplaatsen
Gratis uitdelen aangezien er geen Corona virus is, Er is geen Corona virus geïsoleerd tot op de
dag van vandaag, stop deze Fake News Propaganda, Neurenberg 2.0 komt eraan ;)
Groot terrein buiten de stad afsteken.
Groot vuurwerk zou door gemeenten/overheid opgekocht kunnen worden, en centraal afsteken
door professionals.
Grote vuurwerkshow op een veilige locatie door professionals af laten steken
Grote vuurwerkshow, mits dit weer mogelijk is
Grote vuurwerkshows organiseren, zo voorkom je dat er een groep alsnog zelf vuurwerk gaat
afsteken
Had men het maar niet moeten kopen. Deze discussie is al WEKEN bezig.
Hadden de ondernemers kunnen weten.
Handelaren mogen niks meer opkopen t/m volgend jaar
Handhaven op basis van driehoeksmeting
Heb geen vuurwerk (2x)
Heb ik niet
Helemaal en voorgoed mee stoppen
Helemaal niks. De overheid had nooit een vuurwerkverbod moeten goedkeuren.
Het algehele vuurwerkverbod omzetten in vuurwerkshows van de gemeente
Het einde van de virus vieren
Het geld dat zo overblijft aan goede doelen geven
Het legale vuurwerk opkopen door de overheid en gecontroleerd afsteken met koningsdag of
bevrijding
Het moet gewoon stoppen en niet alleen ivm Corona....
Het risico is gewoon voor de vuurwerkverkoper, eigen schuld, dikke bult
Het verkopen en net als andere jaren laten afsteken op 31 december
Het vuurwerk inleveren en in elk dorp een centrale plaats door de brandweer afsteken.
Het vuurwerk opkopen en per plaats centraal afsteken met het publiek op grote afstand
Het zou beter zijn dat er geen vuurwerk word gemaakt, hoeveel zware metalen en rotzooi erin
zit. Met hetgeen er is, kogels van maken voor het leger.
Hetgeen er nu is toestaan, maar nieuwe aankopen / invoeringen. Het mag niet ten kosten gaan
van de ondernemer / inkoper
Ieder stad/ gebied steekt op een mooie locatie die veilig en goed schoon te maken is vuurwerk
af. Bewoners kunnen deze show bekijken
Ik weet het niet, ben geen expert. Laat dit graag over aan mensen die er verstand van hebben.
Ik ben geen fan van vuurwerk dus gewoon verbieden en laat het afsteken van vuurwerk
georganiseerd door de Gemeente afsteken
Ik ben tegen dit verbod
Ik heb geen vuurwerk (2x)
Ik heb niets
Ik hoop zeer, dat het vuurwerkverbod ook voor de toekomst gaat gelden.
Ik koop geen vuurwerk
Ik koop nooit vuurwerk
Ik koop nooit vuurwerk. Al 60 jaar niet
Ik vind dat de overheid de handelaren moet schadeloos stellen. Zij zijn uiteindelijk met deze
beslissing veel te laat gekomen. Handelaren hebben zich al in de schulden gestoken met hun
bestellingen
Ik vind dat siervuurwerk wel in beperkte mate moet kunnen
Illegaal verkopen
Illegaal, verboden vuurwerk in beslag nemen en vernietigen
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Illegale vernietigen, legale opslaan
In de Noordzee dumpen
In de toekomst alleen de gemeente op lokale plek.
In de zomer op een centrale plaats vuurwerk afsteken door de gemeente
In elke plaats een vuurwerk show geven vanuit gemeentelijke overheid.
In het vervolg per stad één centraal georganiseerde vuurwerkshow
In ieder dorp een show van siervuurwerk geven als iedereen gevaccineerd is. En 20 minuten is
wel genoeg !
In iedere kern een bepaalde plaats aanwijzen en hier vuurwerk laten afsteken
In laten zamelen door de overheid en per plaats een gezamenlijke vuurwerkshow maken
In overleg treden met de retailers om een overgangsproblemen te realiseren
In samenwerking met gemeente en brandweer laten afsteken op een centrale en open plek.
Indien corona geen grip meer op ons heeft een door de overheid georganiseerd corona
vuurwerk show te geven in iedere gemeente van Nederland
Indien dat het geval is, gemeente dient deze op te kopen en er een vuurwerkshow van houden
met de jaarwisseling
Indien de overheid beslist GEEN vuurwerk moeten zij dan ook maar voor de oplossing
verantwoordelijk zijn en telt mijn mening toch niet.
Indien de situatie het weer toelaat, afsteken in een gecontroleerde door ervaren mensen
georganiseerde vuurwerkshow
Indien mogelijk afsteken op koningsdag
Indien vernietigen-opkopen overheid niet mogelijk blijkt dan in regionale bunkers opslaan om
brand/ontploffing te voorkomen.
Inkopers een vergoeding geven.
Inleveren
Inleveren bij bv politie en een tegoed bon uitgeven
Inleveren bij de gemeente die het dan regionaal veilig opslaat en op een later tijdstip
gecontroleerd de lucht in laat gaan
Inleveren bij de overheid die er dan een gemeentelijk afsteekmoment van kan maken
Inleveren bij gemeente (2x)
Inleveren bij verkoper en geld terug. Zo snel mogelijk
Inleveren en gezamenlijk door gemeente laten afsteken op een feestdag
Inleveren en onder toezicht van deskundige op een centraal punt afsteken
Inleveren en op een centrale plek door deskundigen laten afsteken, op een moment dat
groepen mensen weer bij elkaar mogen komen.
Inleveren en vernietigen. Bewaren is gevaarlijk.
Inleveren/verkopen aan je eigen gemeente. Misschien geven zij dan wel een mooi vuurwerk in
je stad.
Investeren in één grote show, afgestoken door profs.
IS een bedrijfsrisico. Veel bedrijven hebben daar nu last van. Helaas.
Jammer als ze het al in huis hebben maar dat is het risico van handel. En als het niet
afgeschoten mag worden richt het vuurwerk ook niet voor miljoenen schade aan moet je maar
denken
Kan de overheid niet per gemeente het vuurwerk afsteken, gecontroleerd? Dan heb je een winwin, zowel het vuurwerk wordt afgestoken, iedereen kan op een openbare plek kijken
(veiligheid in acht genomen), vuurwerkbranche gaat niet over de kop en onze kinderen hebben
toch nog traditie
Kan ik in de gauwigheid niet aangeven; zou mogelijkheden en onmogelijkheden beter moeten
kennen...
Kan me nog herinneren dat vroeger de brandweer vuurwerk afstak met bv Koninginnendag
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Kan misschien per gemeente af gestoken op centrale plaats. Maar ook dan is het niet goed voor
milieu. Als het wordt vernietigd of verkocht aan buitenland komt het net zo goed in de lucht
terecht
Kijken of er munutie voor leger van gemaakt kan worden
Kindervuurwerk afsteken
Koningsdag afschieten, zoals vroeger
Koop die rommel niet
Koop lokaal vuurwerk in iedere gemeente en bij gelegenheden vuurwerk af door vakmannen,
paasfeest, Koningsdag, of als Corona vaccins eraan komen
Kosten deels voor ondernemer en overheid
Kunnen de gemeenten niet een centraal vuurwerk afsteken hiermee ?
Laadt het in een schip, sleep die de Noordzee op en houdt er een lucifers bij.
Laat de brandweer het afsteken...bv in het rodastadion...
Laat de gemeente het opkopen en een grote vuurwerkshow organiseren!
Laat de gemeente op 1 centrale plaats een mooi vuurwerk afsteken
Laat de gemeenten het centraal afsteken bij Koningsdag
Laat de gemeenten het overnemen en een vuurwerkshow geven Voorde inwoners zoals in
Frankrijk met 14 juli
Laat de gemeenten op centrale plaatsen een "sier-vuurwerkwedstrijd" en op een afgelegen
plasts een knal- vuurwerkwedstrijd organiseren. Dit prikkelt mensen deel te nemen en de zorg
kan gecentraliseerd. Nu is veel vuurwerk uit het buitenland allang in NL en dit zal gegarandeerd
tóch afgestoken worden. Verbod of geen verbod. Het is door het jasr heen al niet te handhaven
dat knalvuurwerk.
Laat de overheid in elke stad en dorp een plein of gebied aangeve waar wel vuurwerk
afgestoken mag worden. (Graag wel niet in mijn straat)
Laat de vuurwerk branche een vuurwerk afsteken op een goed zichtbare locatie.
Laat deze voorraden op bv Koningsdag, of een ander moment waarop dit weer verantwoord is,
afsteken door professionele bedrijven op mooie en goed toegankelijke plekken. Zo kan iedereen
genieten en samen vieren. De vuurwerkverkopers dienen wel betaald te krijgen voor hun
materiaal.
Laat het afsteken doorgaan
Laat het de gemeentes op een lokaal terrein afsteken zodat mensen het v this uit kunnen zien
Laat het ergens centraal afsteken
Laat het inleveren tegen voedseltegoedbonnen of supermarkttegoedkaarten ter stimulering het
in te leveren.1
Landelijk afsteken als de corona het toelaat, als een feest dat het onder controle is.
Landelijk grote vuurwerkshows bij einde coronamaatregelen
Landelijk verbod voor opslaan, verkopen en het in bezit hebben van vuurwerk!
Landelijk vuurwerk mee organiseren
Lastig vooral voor het illegaal vuurwerk van buiten Nederland. Immers overal is vuurwerk te
koop. Polen etc mensen uit het oostzijde van Europa brengen ook ongemoeid het nodige
binnen Nederland.
Laten afsteken door deskundige mensen op meerdere centrale plekken waar veel mensen het
van veraf kunnen zien.
Laten afsteken door een georganiseerde organisatie vanuit de gemeente, dus bijv op 1 locatie
binnen elke gemeente
Laten afsteken door een profesioneel team v.d staat
Laten afsteken door profesionele bedrijven in gecontroleerde omstandigheden en omgevingen
Laten afsteken door proffesionele partijen op kosten van de overheid.
Laten afsteken op eigen terrein in eigen bedloten kleine groep
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Laten kopen door partijen die het volgens mijn vergunningenmodel mogen kopen.
Laten opkopen door overheid. Door erkende bedrijven laten afsteken
Laten verkopen
LATEN vernietigen
Laten we in de zomer een landelijk super feestdag organiseren wanneer de Covid-19 periode
afgelopen is. En laten we dan in alle steden georganiseerd vuurwerk afsteken. Onze eigen
Covid-bevrijdingsdag. PS: vuurwerk ligt tegenwoordig zo goed opgeslagen dat risico heel laag is.
Later afsteken? Luchtvervuiling ten top!!! Onzinnige optie
Later een vuurwerkshow. Dan worden de ondernemers ook in kosten tegemoet gekomen
Later tijdens een feest of jaarwisselingen op een centrale plaats afsteken
Liefst vernietigen en anders inleveren en dan op een plaats onder toezicht afstekenteken
Locale vuurwerkshows verzorgen in het komende jaar
Lokaal af laten steken door vrijwilligers zodat iedereen er van kan genieten
Maak een groot vuurwerk georganiseerd door de gemeente
Maak een show. Mensen kunnen dit op afstand zien. Niemand toelaten kortbij maar alles op
afstand.
Maak er een mooie vuurwerkshow van wanneer we van alle ellende af zijn.
Maak er een vuurwerk show op afstand van
Maak zsm iets bekend wat te doen! Zo niet dan wordt vanaf nu t/m nieuwjaar de aanwezige
voorraad al weggeknald!
Meerdere lokale vuurwerkshows
Meerdere nationale, lokale en centraal georganiseerde vuurwerkmomenten
Meerderheid is prutvuurwerk wat niet sierlijk is en niet te gebruiken dus alleen recycling
mogelijk.
Mega land door professionele mensen er een show van maken
Megaland vuurwerk
Men had al meer dan een jaar geleden kunnen weten dat dit verbod er komt!
Mensen die hier verstand van hebben moeten het beste plan uitwerken dat voor iedereen,
zeker de verkoper, het beste is.
Mensen gelimiteerd vuurwerk laten kopen? Iedereen mag bijvoorbeeld 3 pijlen afsteken?
Mensen gewoon jaren afsteken
Met bijv. Koningsdag of door het met Oud & Nieuw en/of op andere gelegenheden door b.v.
overheidsinstanties het af te steken op een groot terrein, zodat iedereen er van genieten.
Met de mensen die vuurwerk willen afsteken dat ze al gekocht hebben onder begeleiding van ,
op een plek waar het kan
Met een vergunning voor elk dorp door gespecialiseerde mensen op 1 plek aflaten steken wat
niet bekend wordt gemaakt waar..
Milieuvriendelijk ontleden.
Misschien dat defensie nog bunkers vrij heeft waar dit tijdelijk opgeslagen kan worden.
Misschien een deel centraal op een veilige plek ontsteken, beelden opnemen en/of online
uitzenden voor mensen die dit willen.
Misschien leuk om 1 grote vuurwerkshow te doen.
Misschien met de carnaval
Misschien mogelijkheid om weer in te leveren met geld terug gave als gekocht op een legale
locatie, anders gewoon peg
Misschien vuurwerkshow organiseren door gemeente/professionals - op 1 veilige locatie.
Moet U zelf maar uitzoeken
Mogelijk alternatief: vuurwerk per gemeente centraal laten afsteken door erkende
vuurwerkspecialisten.Toeschouwers op grote afstand onder Corona-maatregelen.
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Mogelijk dat ook hierin een corona proof optie te bedenken is voor de mensen die wel behoefte
hebben om na vuurwerk te kijken
Mogelijk op een centrale plaats afsteken.
Mogelijkheid tot inleveren op een veilige plek tegen een kleine vergoeding/ beloning.
Mogelijkheid tot opslag in veilige bewaakte omgeving
Mooi groot vuurwerk als corona weg (onder controle) is
Mooi siervuurwerk laten afsteken door gecertificeerde bedrijven
Na corona per gemeente een groot vuurwerk geven
Naar Den Haag brengen en het Binnenhof opblazen
Naar een depot brengen (Gemeente) en dat het via de gemeente een keer wordt afgeschoten
op een heugelijk moment of zo
Naar een verzamelpunt brengen voor een schadevergoeding van een paar euro per kilo.
Nationale vuurwerkshow op een veilige lokatie
Niet aan particulieren verkopen en bewaren voor een moment (bv Koningsdag) dat
professionele mensen dit dan afsteken
Niet kopen
Niet kopen Geen problemen
Niet moeilijk doen en geen verbod invoeren met nieuwjaar, als je het gaat verbieden wordt het
voor velen alleen maar aantrekkelijker om juist te doen.
Niet opkopen, bedrijfsrisico, zie horeca.
Niet te lang laten liggen, komende winter nog af laten steken, omdat in het vroege voor jaar de
risico's op ontploffingen Al toe zullen nemen, onverantwoord om het Dan nog in opslag te
hebben. Op kopen is alweer een extra blasting voor de belastingbetaler en heeft weer een hoop
bureacratie. Indien mogelijk, laat het dan ipv carnaval bij de mensen thuis afsteken en in de
eigen omgeving, geen grote groepsvorming. Het spul moet zo gauw mogelijk weg, veel te
gevaarlijk! Je heeft daarmee mensen ook perspective op iets leuks. Voor jongeren is het vooral
ook goed dat ze etgens naar
Niet verbieden afsteken
Niets. Risico van de handelaars.
Nieuwjaarsnacht af steken.Het is traditie en de overheid kan niet alles maar verbieden.
Nogmaals als het weer kan. één groot vuurwerk per gemeente
Nooit meer gebruiken, volledig afschaffen
Nooit meer handel erin
Nooit meer toe laten
Nooit meer toelaten
Nooit meer toestaan
Nooit meer toestaan - veel beter voor het milieu
Nooit meer toestaan het af te steken. voor altijd verbieden.
Nooit meer vuurwerk s.v.p
Nu al niets meer verkopen in Europa
Nu eenmalig nog tegemoet komen en vernietigen. Laatste jaar.
Nu laten af steken
Nu niet meer verbieden, verkopers hebben de voorraad al in huis. Compensatie gaat ten koste
van alle burgers, verbod zorgt voor meer illegaal en gevaarlijker vuurwerk, dus meer
ongevallen. Handhaving is al overbelast en zal dit niet kunnen waarmaken.
Nu, eind november(!), hebben de woonwijken al erg veel last van het illegaal afsteken van
vuurwerk. Politie is helaas vaak veel te laat om te kunnen handhaven.
Nuet verbieden
Of centraal door bekwame experts af te steken
Of de mogelijkheid er is om het ergens veilig op te bergen.
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Of gebruik het voor 1 grote georganiseerd show per kern zonder publiek vanuit thuis te bekijken
Of gecontroleerd (door gemeente medewerkers) in elke stad, dorp vuurwerk show organiseren.
Dan is er vuurwerk zonder gevaar.
Of het voor de verkopende partijen opslaan. Je wilt geen herhaling van Enschede. Ook
particulieren moeten het kunnen inleveren en er iets voor terug krijgen anders doet niemand
het
Of maak er, georganiseerd door de brandweer een eenmalig mooi groot vuurwerk van
Of terug sturen naar china
Of, georganiseerd door gemeenten, veilig een vuurwerkshow plannen
Om 24 uur afsteken. Dat is op jaarwisseling!!
Onder water bewaren (2x)
Onder water houden
Ondernemers die al vuurwerk hebben aangeschaft moeten gecompenseerd worden voor de
inkomstenderving
Ondernemersrisico van de vuurwerkverkoper. Een deel kan de gemeente opkopen voor een
professionele vuurwerkshow, eventueel per deelgemeente.
Ondernemersrisico, dus voor eigenrekening!
Ondernemersrisico, was toch te verwachten! En begin dit jaar al discussie over
vuurwerkverkoop.
Ontmantelen en hergebruiken voor iets anders. Indien mogelijk.
Ontmoedigen van branche en gebruikers; alleen nog voor professioneel gebruik.
Ook kabiet schieten verbiedende
Op 1 openbare plaats gezamenlijk afsteken om 0.00 tijdens de jaarwisseling
Op 1 speciale plek in de stad vuurwerk afsteken. Nergens anders meer.
Op bepaalde plekken in elke gemeente afsteken door professionals waarvan iedereen kan
genieten. Op een afgesproken plek en iedereen op afstand de kans geven om te genieten in
deze zeer moeilijke tijden.
Op bepaalde plekken laten afsteken door erkende bedrijven, bv na de coronaperiode, zodat
veel mensen ernaar kunnen kijken.
Op centrale plaatsen door professionals af laten steken
Op centrale punten afsteken waar mensen vanuit thuis het kunnen horen en zien
Op centrale punten in dorpen en steden door ervaringsdeskundigen af laten steken op het
moment dat we corona onder controle hebben.
Op diverse plekken in stad of dorp (bv aan groot plein of bij de maas) georganiseerd
professioneel vuurwerk afsteken, zoals dat soms bij speciale gebeurtenissen gedaan wordt.
Vroeger gebeurde dit bv met kermis of koninginnendag. Veilig voor iedereen en veel mensen
kunnen op veilige afstand ervan genieten.
Op een afgelegen plek vernietigen
Op een ander geschikt moment door een proffesioneel bedrijf laten afsteken
Op een ander moment, maar dan wel op daarvoor aangewezen plekken en onder toezicht
afsteken.
Op een andere plek met 1.5mtr afstand
Op een bepaalde plek, door gemeente tijdens oud en nieuw afsteken, zo hebben mensen toch
iets
Op een centraal aangewezen veilige plek door professionals .aten aansteken
Op een centraal punt afsteken zonder publiek
Op een centraal punt in iedere gemeente afsteken.
Op een centraal punt via de gemeente een vuurwerkshow geven
Op een centrale plek afsteken
Op een centrale plek afsteken in dorp of stad in bijzijn van brandweer
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Op een georgeniseerd terein onder goede toezicht
Op een geschikt moment en op aangegeven plaatsen de gelegenheid geven
Op een geschikt moment onder toezicht
Op een later tijdstip op een door de gemeente aangewezen terrein afsteken. Dan kan men ook
door de veiligheidsdiensten controle op het afsteken laten uitoefenen.
Op een paar locaties binnen de gemeente afsteken.
Op een paardentrams punten afsteken
Op een plaat een groot vuurwerk afsteken waar iedereen op gepaste afstand van kan genieten
Op een plaats afsteken in de gemeente
Op een rustige "geheime" lokatie afsteken, en dan uitzenden op Stadsomroep.
Op een zo min mogelijk schadelijke manier afvoeren/vernietigen
Op enkele beheersbare plekken onder toezicht afsteken, evt. na de jaarwisseling als Covid -19
voorbij is.
Op enkele plekken in de gemeente het toch afsteken zodat iedereen vanuit eigen huis hier van
kan genieten
Op heldere dag op een veilige locatie afsteken
Op meerdere plaatsen door experts laten afsteken en live uitzenden.
Op plek zonder publiek afsteken, dat filmen en uitzenden via onze eigen omroep OR6.
Op verschillende centrale plek afsteken en een vuurwerkshow ervan maken.
Op zee
Op zijn minst de ondernemers compenseren voor hun kosten/verlies.
Opgeslagen vuurwerk aan een strenge controle onderwerpen
Opkopen doir overheid en per gemeente op een centrale plek gecontroleerd vuurwerk afsteken
Opkopen door de gemeente voor de gemeentelijke vuurwerkshow
Opkopen door de overheid en milieuvriendelijk opruimen
Opkopen door gemeentes zodat er wel vuurwerk te zien is met de jaarwisseling.
Opkopen door overheid en gecontroleerd afsteken door die zelfde overheid!
Opkopen door overheid en in een later jaar centraal door overheid georganiseerd en door
deskundigen begeleid afsteken
Opkopen door overheid en vernietegen
Opkopen door overheid: mensen gaan goedkoop inkopen en met winst aan overheid verkopen.
Niet verstandig.
Opkopen door overheid/gemeenten en in alle wijken Centraal afsteken.
Opkopen door professionele vuurwerk bedrijven
Opkopen door professionele vuurwerk(evenement)bedrijven, wat niet overgekocht kan worden
vernietigen.
Opkopen en 1 moment voor grote vuurwerkshow voor iedereen.
Opkopen en centraal 1 vuurwerk per gebied.
Opkopen en een show geven, geen vuurwerkverkoop meer de komende jaren
Opkopen en gebruiken voor een mooie vuurwerkshow, onder toezicht
Opkopen en het centraal (door de gemeente gecoördineerd) laten afsteken, op verschillende
plekken in de stad, zodat iedereen er veilig van kan genieten.
Opkopen en het geld storten voor goede doelen
Opkopen en in elke provincie of gemeente volgend jaar een vuurwerkshow.
Opkopen en op 1 veilige plek door deskundigen laten afsteken
Opkopen en per gemeente georganiseerd vuurwerk laten zien
Opkopen en per stad of dorp één groot vuurwerk organiseren
Opkopen en vernietigen.
Opkopen met gedeeltelijke compensatie (verkoper is zelf het risico aangegaan) en daarna
vernietigen. Vervolgens duidelijk maken dat vuurwerkverbod permanent wordt.
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Opkopen per gemeente voor een professionele vuurwerkshow op een later moment door bv.
de brandweer.
Opkopen tegen inkoop/vergoeding en vernietigen.
Opkopen tegen inkoopprijs!!
Opkopen voor een georganiseerde vuurwerkshow op een niet bekend gemaakte locatie en dit
uitzenden om 12 uur
Opkopen, vernietigen en nooit meer toelaten.
Opkopen, vernietigen en vuurwerk voor altijd verbieden.
Opmaken met nieuwjaar
Opmaken op 31-12
Opslaan bij alles dat niet verkocht kan worden . of afsteken door de regering iedere gemeente .
Opslaan bij bedrijven/instellingen die daar goed in zijn
Opslaan bij defensie in beveiligde bunkers of vernietigen
Opslaan bij defentie. En elke importeur zijn eigen voorraad weer op laten halen als de situatie
genormaliseerd is
Opslaan in een veilige omgeving (bunker oid), afsteken bij landelijk feest als corona is
overwonnen ? Toch?
Opslaan in militaire bunkers. i.i.g. veilig opslaan en volgend jaar verkopen.
Opslaan in oude munitiebunkers, vervoer en opslag op rijkskosten
Opslaan op een (relatief) veilige plek
Opslaan op een locatie die ver genoeg van de bewoonde wereld af ligt en georganiseerd
gebruiken op koningsdag bijvoorbeeld. Vernietigen levert ook risico op, toch?
Opslaan op een veilige plaats en vervolgens ooit een keer gebruiken voor een centraal vuurwerk
(2x)
Opslaan op plaatsen die aan de strenge criteria voldoen.
Opslaan op veilige locatie in gemeente en afsteken "boven" de Maas door professionals als
"nieuw begin na Corona" feestje als de social distancing niet meer nodig is odat iedereen e
Opslag beter beveiligen
Opslag in bijvoorbeeld zeecontainers op een volkomen veilige locatie, ver van de "bewoonde
wereld", waar het geen enkel risico vormt voor wie dan ook.
Opslag is goed beveiligd dus geen risico
Opslag kosten wel vergoeden door overheid. Dit is geen bedrijfsrisico
Opslag, maar wel met een tegemoetkoming van de overheid.
Opstoken
Opsturen naar China, als geschenk voor het ons sturen van corona
Organisatie van vuurwerk door gemeentes zodat vuurwerk niet meer particulier is, ook in de
toekomst, maar er wel vuurwerk is op oud jaar
Organiseer een V'burg vuurwerkmoment, bijv. op de ruïne, zodat iedereen ervan kan genieten.
Organiseer in diverse steden een stedelijk vuurwerk op een plek waar het voor iedereen goed te
zien is zodra de sitautie het toe laat. wellicht met Koningsdag!?
Organiseer in elke grote stad een prachtige gratis vuurwerk show op een veilige manier. Zo kan
de overheid het vuurwerk opkopen en gebruiken.
Organiseer, zoals vroeger gebruikelijk, een plaatselijke vuurwerkshow. De gemeente
organiseert, zorgt voor alle veiligheidsaspecten op enkele plaatsen binnen de gemeente.
Aangezien showvuurwerk hoog in de lucht "ontploft" kunnen alle inwoners vanuit hun eigen
tuin of balkon het zien.
Oudejaarsavond gewoon afsteken
Overheid aan inkoop opkopen
Overheid geeft wel een vergoeding
Overheid helpt met veilige opslag te vinden.
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Overheid kan het opkopen en vernietigen
Overheid kan locaties beschikbaar stellen( via de veiligheidsregio’s) om het vuurwerk veilig op
te slaan.
Overheid kan zorgdragen voor een veilige opslag en als het weer zonder risico mogelijk is
gebruiken voor georganiseerde show, verder afschaffen in zijn totaliteit
Overheid koopt het op en steekt af georganiseerd
Overheid koopt t op en verzorgt een vuurwerk show op geschikte locatie op koningsdag
bijvoorbeeld
Overheid kosten voor opslag overnemen of overkopen voorraad
Overheid laat die mensen steeds opnieuw zware en dure investeringen doen, en als puntje bij
paaltje komt, voor niks. dit heet wegpesten, net als de boeren!
Overheid moet dit opslaan in bunkers die beschikbaar zijn.
Overheid moet het opkopen en dan op een, voor iedereen zichtbare plek, afsteken. Ook zou het
op andere data (midzomer bijv.) afgestoken kunnen worden.
Overheid moet het opkopen en door bijv. brandweerlieden openbaar laten afschieten tijdens
de jaarwisseling, dit is in de wijde omtrek voor iedereen te zien.
Overheid moet het opkopen en gebruiken voor een vuurwerkshow
Overheid moet opslag voor rekening nemen
Overheid moet veilige en deugdelijke opslag bieden
Overheid moet vuurwerkhandelearen wel iets steun geven.
Overheid op laten kopen maar wel tegen inkoopsprijs
Overheid opkopen , afsteken op 1 georganiseerde plek door professionals per dorp/stad
Overheid opkopen en dan in toekomst op aangegeven plaatsen per gemeente centraal
vuurwerk
Overheid opkopen en door profs vuurwerk show laten verzorgen in elke dorpskern
Overheid opkopen en verkopers compenseren. De maatregel wordt zo laat genomen dat hierop
niet geanticipeerd kon wodrden door de verkopers. Mogelijk gebruiken voor de centrale
georganiseerde afsteek
Overheid opkopen en vuurwerkshows van organiseren
Overheid opkopen. en gemeentes een gezamenlijke vuurwerk show geven.
Overheid per gemeente het vuurwerk oplopen en het vuurwerk door gekwalificeerd personeel
laten afsteken op oud naar nieuw
Overheid voor vuurwerk laten zorgen. Is ook goed voor de noodlijdende evenementen branche
Overheid, te gebruiken bij n centraal feest bv koningsdag
Overheidsbetutteling Orgen voor een veilige opslag
Pech, hadden ze maar niet zo vroeg moeten kopen
Per dorp of stad één afsteekplek die gecontroleerd is.
Per dorp op een centrale plaats laten afsteken die mensen die er verstand van hebben
Per dorp/stad/wijk iets organiseren om het vuurwerk door een paar mensen te laten afsteken.
Op een gecontroleerde en veilige manier. Met (vrijwillige) brandweer erbij. Waar mensen op
afstand samen kunnen kijken. Maar daar miet dan natuurlijk ook de plek en mogelijkheden voor
zijn. Je kunt evt met verkoper overleggen over prijs, misschien wil gemeente, verenigingen,
ondernemers, burgers meebetalen.
Per gemeente (of per wijk) een groot, goed georganiseerd en veilig vuurwerk organiseren dat
zichtbaar is voor alle bewoners vanuit huis.
Per gemeente 2-3 lokaties georganiseerd afsteken onder de hoede van de gemeente
Per gemeente een professionele vuurwerkshow.
Per gemeente gecoordineerd op 1 plek afsteken
Per gemeente moet er 1 plaats komen waar de gemeente zelf het vuurwerk afsteekt
Per gemeente op een veilige plaats afsteken
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Per gemeente vuurwerk afsteken onder toezicht en voor iedereen
Per gemeente/stad 1 vuurwerkshow, toch wat te zien en het vuurwerk gaat op.
Plaatselijke vuurwerkshow laten houden
Proberen te verkopen binnen en bepaald tijdsbestek. Na die periode pas gaan bekijken wat
ermee te doen. Vernietigen gedeeltelijk schadeloosstelling.
Professionele bedrijven laten opkopen en laten afsteken op daarvoor geschikte plaatsen.
Professionele mensen een vuurwerk show laten geven in ons dorp.
Profs dit op Koningsdag laten verwerken
Recyclen (4x)
Recyclen wat kan?
Recyclen, moet toch wel mogelijk zijn...
Regel georganiseerde vuurwerkshows vanuit de gemeente. Laat per huishouden 5euro per jaar
betalen plus een mogelijke donatie
Regering moet het Opkopen en opslaan en dan verdelen over gemeentes en dan wanneer we
bevrijd zijn van het virus in elke gemeente feestelijk afsteken.
Regionaal vuurwerk afsteken door professional op diverse plekken binnen de gemeente
Retour naar de producent
Richt met het voorradige vuurwerk op enkele centrale plekken een vuurwerkshow in die door
professionals wordt uitgevoerd of gemonitord. Dat hoeft niet met nieuwjaar (is ook niet meer
te organiseren) maar op een later moment. Noem het de (regionale of landelijke) Vuurwerkdag.
Omstanders moeten met inachtname van de coronaregels kunnen toekijken. Wie het moet
betalen weet ik niet zo gauw maar ondersteuning van lokale, regionale of landelijke overheid
(opkoopregelingen) zullen zeker nodig zijn.
Siervuurwerk (géén knalvuurwerk) toestaan op bijv. koningsdag.
Siervuurwerk door de gemeente laten afsteken op een centrale plaats
Siervuurwerk op ander datum afsteken
Siervuurwerk op meerdere pkekken in de stad afsteken
Sorry risico van het vak er was vorig jaar al spraken van een verbod en nu hebben ze toch
ingeslagen dan hebben ze zelf een risico genomen
Stapel het op in de tweede kamer en steek alles gelijk aan. Zijn we gelijk verlost van deze
idioten en zakkenvullers.
Steek het maar af als de Corona voorbij is. Dan hebben we iets te vieren
Stel een locatie in waar het mag zodat het te controleren valt en liefhebbers ongestoord
kunnen genieten
Sterk gereguleerde en gecontroleerde vuurwerkshow. Duidelijk buiten de nieuwjaar om, anders
is geen controle moglijk op afsteken van illegaal vuurwerk
T nooit doen.
Tegemoetkoming vanuit de overheid
Ter beschikking stellen aan militairen voor oefeningen
Ter beschikking stellen voor een proffesioneel georganiseerd plaatselijk vuurwerk
Terug brengen leverancier
Terug brengen of een opslag ruimte verzinnen b.v bunker.
Terug brengen, geld terug, en steun voor de branche.
Terug en opslaan op veilige plaats
Terug inleveren waar het vandaan komt.
Terug naar betreffende verkoper. Geld terug. Verkopers worden gecompenseerd naar
hoeveelheid ingeleverd vuurwerk
Terug naar de leverancier
Terug sturen naar china
Terug sturen naar China
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Terugsturen naar China dan hoeven zij geen nieuw vuurwerk te maken.
Terugsturen naar de fabrikant
Terugsturen naar de fabrikant. Mocht dat een Chinese fabrikant zijn: des te beter
Tijdelijk elders opslaan
Tijdens georganiseerde shows afsteken. Dus professioneel
Toch beslissen om het te mogen afsteken. Alleen siervuurwerk. Niet rondtrekken met vuurwerk
en min leeftijd van 21 jaar
Toch opsteken deze jaarwisseling
Toch verkopen en laten afsteken
Totaal verbod particulier afsteken! Verkoop stoppen in 2021en verkopers omscholen
Traditioneel gewoon afsteken
Van de opgekochte voorraden kunnen de gemeenten, op een (corona-proof) toegankelijke plek
een mooie vuurwerkshow geven
Vanaf maart was men al bekend van het bestaan van het Coronavirus. Vuurwerkbranche had
toen gelijk zelf moeten besluiten voor een vuurwerkverbod dit jaar. Zelf het goede voorbeeld
gegeven. Dat hebben ze niet gedaan. Nu zeggen ze dat ze gecompenseerd moeten worden.
Schandalig gewoon. Als er gecompenseerd moet worden dan zou ik als overheid nu ook zeggen,
dit is het laatste jaar geweest. Voorwaarden opleggen net als met KLM. Volgend jaar geen
vuurwerk meer bij oud en nieuw. En als er toch schade komt door vuurwerk, schade verhalen
op de vuurwerkbranche. Dan stoppen ze vanzelf om het nog te verkopen. (2x)
Vanaf nu blijvend verbieden, het milieu verdient dit
Vanaf nu op gezette tijden en op vooraf afgestemde locaties vuurwerk afsteken waar velen naar
toe kunnen op 1,5 meter afstand.
Vanuit de overheid veilig opslaan
Vanuit gemeente een vuurwerk onder toezicht van brandweer en politie b.v een keer per jaar.
Veel vroeger inkoop afraden door regering.
Veilig opslaan
Veilig opslaan (ik neem aan dat er altijd al eisen gesteld werden aan de opslag van vuurwerk).
Veilig opslaan door overheid .Overheid moet opkopen en na de corona op één plek met
vuurwerkspecialisten voor toeschouwers afsteken. Vraag( desnoods) entree.
Veilig opslaan en volgende jaarwisseling georganiseerd door gemeente vuurwerkshow geven
Verantwoord opslaan. Dit is een luxe artikel! Nu moet alleen naar dingen gekeken worden, waar
echt behoefte aan is.
Verbod alsnog opheffen, doe eens normaal!!!!
Verbod opgeven daar het niets doet waarvoor het bedoeld is
Verbod opheffe
Verbod opheffen
Verbod opheffen en als altijd de verkoop starten
Verbod opheffen en zoals gewoonlijk verkopen
Verbod opheffen, daar maatregel te laat is afgekondigd.
Verbod opheffing
Verbod terugdraaien en afsteken dit jaat
Verbod terugdraaien en gewoon verkopen zoals het bedoeld is.
Verbod terugdraaien. Als het ontploft is de ramp niet te overzien. En de vraag is of alle
vuurwerk dat in Nederland aankomt veilig opgeslagen kan worden.
Verdelen over de provincies. En in elk dorp op een punt vuurwerk afsteken. Zo is er toch nog
enigzinds wat. Alles beter dän nietswat
Verhoogde handhaving invoeren
Verkoopbranche gedeeltelijk schadeloos stellen.
Verkopen (2x)
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Verkopen aan de consument en stoppen met deze onzin!
Verkopen aan evenementorganisaties of andere soortgelijke bestemmingen
Verkopen aan particulieren
Verkopen aan profesionals, en die mogen het op een plek afsteken.
Verkopen aan professionals
Verkopen aan professionals die op een later moment het vuurwerk op een veilige en
coronaproof manier kunnen afsteken
Verkopen aan vuurwerkbedrijven
Verkopen en afsteken (2x)
Verkopen en dit jaar gebruiken. Verbod tot afsteken houd niet in een verbod op verkoop. Of
steek alles tegelijkf af in Den Haag, moet daar toch verbouwd worden
Verkopen en laten afsteken tot voorraden op zijn.
Verkopen en laten knallen
Verkopen en mensen het laten afsteken of dat organisaties het los laten. Zodat er nog wat valt
te zien.
Verkopen in Roermond
Verkopen voor DIT jaar
Verkopers compenseren.
Verkopers schadeloos stellen voor aantoonbaar reeds ingekochte hoeveelheid vuurwerk en
centraal inzamelen op een gemeentelijk punt voor vernietiging.
Verkopers/handelaren verplichten om het, ZONDER SUBSIDIE/TEGEMOETKOMING, op te
ruimen. DE OVERHEID DEELT OOK NIET MEE IN DE WINST VAN VROEGERE JAREN. DIT IS
ONDERNEMERSRISICO!!!!!!!!!
Vernietigen (6x)
Vernietigen door vuurwerkverkopers zelf ... waarom op overheidskosten . Die mensen zijn
ondernemers en moeten zelf verstandige keuze's maken.
Vernietigen en bekijken of het op de een of andere manier duurzaam verwerkt kan worden.
Vernietigen en eenmalige compensatie voor de vuurwerkhandelaars. In de toekomst totaal
verbod op verkoop vuurwerk.
Vernietigen en importverbod. Weg ermee.
Vernietigen en schadeloos stellen door overheid
Vernietigen en verbod op vuurwerk maken
Vernietigen en voor volgende jaren verbieden.
Vernietigen maar investering terugbetalen en dan consequent beleid makelij ben voor
vuurwerk afsteken per wijk! Vanuit gemeente gestuurd als feestelijk evenement maar niet
onnodig milieu belasten
Vernietigen maar wel de handelaren financieel steunen. En de grenzen beter controleren
Vernietigen of nog eenmalig wat afsteken volgendjaar en ervoor zorgen dat er na volgend jaar
geen nieuw vuurwerk meer wordt ingeslagen. Hierna alleen nog maar tijdens oud en nieuw
door professionals per stad een vuurwerkshow geven waar de hele stad van kan genieten. Zo
blijft de veiligheid gewaarborgd en zorgt ditvoor minder overlast omdat op een show goed
gehandhaafd kan worden.
Vernietigen zonder tegemoedkoming voor eigenaren/verkopers
Vernietigen, maar met redelijke schadevergoeding voor de vuurwerkverkopers voorzover zij
daadwerkelijk (een deel van) hun voorraad nu in huis hebben.
Vernietiggen
Verwerkbranche tegemoet komen
Verzamelen en 1 groot vuurwerk organiseren
Verzamelen en als show gecontroleerd, nog een keer afsteken.
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Verzamelen en bewaren op veilige plaatsen, Mocht er een blijvend algemeen vuurwerkverbod
komen dan vernietigen.
Verzamelen en georganiseerd op een plek laten afsteken. Door de gemeente.
Verzamelen en opslaan op een veilige plek
Verzamelen voor één groot vuurwerk per Gemeente eind 2021/begin 2022
Via de overheid(defensie) opslaan en volgend jaar teruggeven.
Via professionele door gemeente georganiseerd vuurwerk opmaken
Vieren als we de corona hebben overwonnen
Vieren en afschieten op het einde van de Corona-periode als inluiden van een nieuwe fase
Vind dit een moeilijk aan de ene kant moet de overheid het opkopen zodat er niet jog meer
gefupeerden vallen aan de andere kant vind ik vernietigen zonde we keven al in een weggooi
cultuur. Misschien moeten gemeentes zelf een vuurwerkshow geven bijv ter fervanging van
vastelaovend
Volgend jaar al het overgebleven vuurwerk op een centrale plaats afsteken onder toezicht van
gemeente en politie.
Volgend jaar door de gemeenten gecontroleerd laten gebruiken
Volgend jaar gebruiken, als we alleen nog professionals een vuurwerkshow laten organiseren.
Volledig en snel vernietigen!Er zal altijd wel iemand de consequenties moeten dragen van
regureuze en verstandige beslissingen. Dit alles had iedereen zien aankomen, ook de
handelaars.... tegen beter weten in dan toch maar doorzetten, moeten ze ook de consequenties
nu maar dragen!
Voor centraal vuurwerk elk jaar
Voor gemeentelijk vuurwerk zoals vroeger het geval was
Voor mij opruimen die rommel
Voorbeeld van australie volgen. Geen vuurwerk voor inwoners. Maar georganiseerde vuurwerk
shows door de overheid. Elk dorp zijn eigen show, afgestoken door professionals. Mooier,
groter en veiliger.
Voorkom ongelukken!
Voorsorteren op een mogelijk besluit van een structureel verbod en de voorraden
opmaken/afbouwen
Voorwerkshow organiseren door professionals
Vreemd dat opslaglocaties een risico vormen ondanks dat deze aan strenge veiligheidseisen
dienen te voldoen
Vreugde vuurwerk organiseren als we na vaccinatie weer naar normaal gaan
Vuu
Vuurwerk afsteken alleen door gemeente, brandweer ed.
Vuurwerk afsteken in beheersbare omgeving door professionals.
Vuurwerk alleen door professioneel medewerkers laten uitvoeren op een veilige plek !!
Vuurwerk door gemeente laten verzorgen en afsteken
Vuurwerk georganiseert door gemeente per dorp of wijk
Vuurwerk kan wel heel mooi zijn. Ik was nooit voor vuurwerk en hoopte altijd al dat hier een
passende oplossing voor gevonden zou worden. Voorbeeld: ondee toezicht op een centrale
plaats door deskundigen af laten steken. Mooi op de televisie...
Vuurwerk laten afsteken door professionals, zodat we er toch van kunnen genieten tijdens de
jaarwisseling
Vuurwerk nooit verkopen, veel te gevaarlijk en verkeerd gebruik door er mee te gooien naar
mensen, jeugd ziet het gevaar niet
Vuurwerk op een paar (aangewezen) plaatsen afsteken
Vuurwerk show
Vuurwerk show door bedrijf op geschikt moment doen en slecht vuurwerk veilig vernietigen
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Vuurwerk verbod intrekken, er wordt toch vuurwerk afgeschoten
Vuurwerk verbod opheffen
Vuurwerkshow die je vanaf je woning kunt zien
Vuurwerkshow door mensen die er verstand van hebben.
Vuurwerkshow gemeente
Vuurwerkshow georganiseerd door gemeente bijv bij Koningsdag
Vuurwerkshow geven aan de rand van de staddoor de gemeente.
Vuurwerkshow op 1 plaats door gemeente / gemeenschap betaald
Vuurwerkshow op bijzonder moment - als we weer Nasr het oude normaal mogen bijvoorbeeld
Vuurwerkshow op feestdagen centraal geregeld
Vuurwerkshow op speciale plekken binnen de gemeente. Dat zou jaarlijks moeten zijn.
Vuurwerkshow organiseren en nooit meer nieeu
Vuurwerkshow per dorp
Vuurwerkshows (verspreid door de stad)
Vuurwerkshows geven? Weet niet of dat binnen coronamaatregels mogelijk is
Vuurwerkshows mee maken
Vuurwerkshows plaatselijk gaan organiseren.
Vuurwerkverbod opheffen (2x)
Vuurwerkverbod terug draaien zou veel geld en onrust schelen.
Vuurwerkverkopers met vuurwerkopslagplaatsen een vergoeding geven en het vuurwerk
vervolgens vernietigen
Vuurwerkverkopers moeten gecompenseerd worden, maar overheid opkopen - hoe dan?overheid verdient geen geld, geld van overheid is geld van ons, belastingbetalers. Dus - wij
moeten daarvoor draaien!
Waar nodig een tegemoetkoming in de schadeloosstelling van de handel daar waar het
vuurwerk een essentiele bron van inkomsten is. Dus niet de bedrijven die het als een
nevenverdienste verkopen..
Waarom doen gemeentes niet een vuurwerk organiseren, kan met toch naar vuurwerk kijken,
het is dan veilig en zonder risico, daar het op afstand wordt afgestoken onder controle en de
mensen kunnen toch genieten
Waarom niet een vuurwerkshow geven die online te bewonderen is door iedereen. Op locaal
niveau. Dan is er win win:de verkopers hebben toch inkomsten en de mensen toch iets te
kijken.
Waarschuwen dat ze het volgend jaar ook niet meer zo vroeg moeten inkopen.
Wachten tot Nederland corona vrij is en dan grote vuurwerk shows doen
Was al bekend dat er niets kan worden afgestoken
Wat betreft siervuurwerk maar bommen en knallers verbieden en vernietigen
Wat dom als we dit laten gebeuren met als thema bv fijnstof co2 etc
Wat een onzin vraag
Wat er over is kan de overheid opkopen voor een mooi evenement als Corona over is
We draaien toch ook groenten etc. door!
Weg ermee!!!
Wel afsteken, drankmisbruik geeft meer slachtoffers op de spoed
Wellicht dat de overheid een eenmalige vuurwerkshow kan organiseren.
Wellicht met Koningsdag afsteken als het dan veilig kan 1 vuurwerk per gemeente.
Whatever
Wie is we?
Wij moeten er niks mee. Het is bedrijfsrisico van handelaren. Die moeten het maar netjes en
legaal samen regelen. Als ze kunnen inkopen, kunnen ze het ook (terug) verkopen. En moet
zielig doen nu.
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Wijs plaatsen aan waar onder enig toezicht vuurwerk wel mag worden afgestoken
Winkeliers ook geen tegemoetkoming geven voor omzetverlies, omdat de tankstations voor het
omzetverlies van tabak en kwartje Kok ook geen steun hebben ontvangen.
Zal het niet weten
Ze pakken al alle leuke dingen af laat dit gewoon doorgaan
Zeer zeker niet bewaren want we hebben nu al het hele jaar last van de herrie van afstekend
vuurwerk.
Zeker niet opkopen of vergoeden door de overheid want die betaalt nooit iets. Het zijn de
belastingbetalers (dus wij) die dan het bedrijfsrisico moeten betalen.
Zelf een centraal jaarlijks vuurwerk organiseren
Zie antwoord op vraag 4.
Zie extra toelichting
Zie onderstaande tip.
Zie toelichting
Zie voorgaande toelichting. Overheid koopt alles op en steekt dit af op een geschikter moment.
Zijn er geen organisaties/gemeenten die siervuurwerk kunnen afsteken. Dan is er toch vuurwerk
maar is het veilig en hebben de verkopers van vuurwerk toch iets kunnen verkopen.
Zoals al vermeld, een vuurwerkverbod is ok maar dan dient de overheid georganiseerde
afsteekpunten met vuurwerk te maken, ook in de dorpen zodat toch iedereen van vuurwerk
kan genieten.
Zorg voor een alternatief. In iedere wijk een kasershow, maakt de noodzaak om vuurwerk af te
steken minder groot
Zorgen dat het niet bij de handelaren blijft opgeslagen en dat ze schadeloos gesteld worden;
hoe maakt niet uit
Zorgen voor afsteeklocatie zoals eerder omschreven.
Zorgen voor gecontroleerd afsteken
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...onder de voorwaarde dat er vanaf 1 januari 2021 een permanent algeheel vuurwerkverbod
gaat gelden. Zo niet, dan vuurwerkvoorraden vernietigen.
\er is altijd gevaar voor ontploffingen bij opgeslagen vuurwerk, niet alleen de laatste weken, dus
sowieso altijd verbieden in gebieden waar woningen staan.
24 uur is traditie gebonden. Nieuwe voornemens voor het komend jaar.
Absoluut niet opkopen, dat gebeurt met mijn belastinggeld.
Afhankelijk van hoeveel elke oplossing kost, en andere belangrijke zaken meewegend, zal de
beste oplossing zich aandoen. Ik zou het zowel eens zijn met vernietiging, opkopen door
overheid alsook afsteken op een ander geschikt moment. Een kosten-baten analyse moet
uitwijzen welke van de drie gekozen moet worden.
Afkopen is men toch al mee bezig 40 miljoen euro
Afsteken om van oudsher de boze geesten weg te jagen
Afsteken op b.v.. koningsdag!! zoals vroeger op het Servaas terrein was altijd iets bijzonders.
Afsteken op een ander moment gaat alleen werken als er nu gelijk een nieuwe datum vast
gesteld word.
Afsteken op een ander moment heeft hetzelfde risico als bewaren tot volgend jaar
Afsteken ter gelegenheid beeindiging corona pandemie
Afsteken tijdens ander geschikt moment of jaarwisseling tijdens centrale vuurwerkshow
georganiseerd door de gemeente.
Afsteken tijdens het einde van de lockdown ;)
Alle gemeente een mooi gezamenlijk vuurwerk er van laten maken,
Alle vuurwerk in beslag nemen en laten vernietigen, verkopers krijgen een kleine vergoeding
hier voor.
Alleen bewaren als het ook zonder risico bewaard kan blijven anders proberen te verkopen of
vernietigen
Als burgers moeten we volop betalen aan verminderen van co2. Afsteken van vuurwerk stoot
meer co2 uit dan een huishouden per jaar. Dus vernietigen zodat kosten omlaag kunnen, en als
overheid geen vergunningen meer afgeven.
Als corona voorbij is..moment om te feesten
Als Corona voorbij om dit te vieren
Als de informatie zo laat komt moet de overheid schuld erkennen of door laten gaan.
Als de Overheid een besluit neemt, moet ze daar ook de consequenties van dragen en niet
afwentelen op de burgers.
Als de overheid het niet afgestoken wil hebben, moeten ze zorgen dat het verdwijnt uit de
opslagplaatsen. Dit voor de veiligheid en om de verkopers niet op verdere kosten te jagen.
Als de overheid het opkoopt (bij wijze van compensatie regeling) dan kan er op centrale
plaatsen in het land vuurwerk shows mee georganiseerd worden onder veilige en corona proef
omstandigheden.
Als dit niet fatsoenlijk gaat b.v. over datum of illegaal vuurwerk of slechte kwaliteit . Dan alsnog
vernietigen.
Als een gedeelte benut kan worden. Rest vernietigen. Is risiko van d e branche. Hennen ook
niets van recordomzetten afgegeven.
Als eerder aangegeven ben ik het niet eens met het vuurwerkverbod. Ik zie dan ook niet in
waarom er dit soort gevaarlijke situaties moeten worden gecreëerd.
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Als er dan toch niemand vuurwerk mag afsteken, dan laat de overheid, gemeente in ieder dorp,
stad, gehucht, professioneel vuurwerk afsteken op 31 dec 24:00 uur. Dit hoort er écht bij !
Als er een algeheel verbod komt dan af laten steken als die corona weg is, bv een vooraf
bepaalde dag. Dan hebben we echt iets om te vieren.
Als er een algeheel vuurwerkverbod komt kan de gemeente misschien een show organiseren.
Verder is het risico dat zo'n bunker ontploft klein.
Als gemeentes/overheid het opkoopt kunnen we als covid-19 'voorbij' is in iedere gemeente
georganiseerde vuurwerk shows organiseren om het te vieren.
Als het afgestoken, en opgeruimd is vormt het geen gevaar meer!
Als het een risico is om het vuurwerk een jaar lang in bunkers te bewaren, dan zijn de bunkers
niet goed.
Als het nu voor onnodige slachtoffers leid, zal het dat op een ander moment ook doen
Als het verbod eerder was gekomen, hadden de verkopers dat geweten en niets besteld, nu zijn
de bestellingen, die ze toch zullen moeten afnemen en betalen, al onderweg of binnen, wat
moeten zij daar mee doen. Verder, de voorschriften voor opslag van vuurwerk is dusdanig
streng dat het gevaar wel meevalt (ben ex brandweerman en weet de eisen!) Erger is het
gevaarlijke soms zeer zware illegale vuurwerk, dat bij particulieren bij wijze van spreken onder
hun bed ligt, hier moet dusdanig streng worden opgetreden, zoals alle (bijkomende)kosten van
EOD, e.d. op hun verhalen en zwaardere boetes, eventueel zelf gevangenis straf wegens het in
gevaar brengen van de buurt, c.q. hulpverleners. Heb zelf al meegemaakt dat bij een kleine
binnenbrand, wij flink wat vuurwerk tegen kwamen!
Als ondernemer loop je ook risico vooral nu je had het kunnen voorzien.
Als we die nu eens afsteken als corona HELEMAAL ONDER controle of weg is !!Dat is het vieren
waard
Ander geschikt moment zou bijvoorbeeld Koningsdag zijn.
Andere sectoren worden ook geholpen, dus waarom de vuurwerkbranche dan niet!
Er komen vast wel weer gelegenheden om het te gebruiken
Aub VEILIG BEWAREN natuurlijk!
Bedrijfsrisico, wisten al langer dat beleid aangepast kon worden
Bekijken hoe dit bv bij een centraal georganiseerd vuurwerk kan worden gebruikt
Ben ervoor om op een centrale plaats op oudjaars avond vuurwerk af te steken. Zo ook met
andere festiviteiten.
Ben van mening dat het een risico is van de bedrijven, echter om onderhandse verkopen te
voorkomen, en de druk op de zorg te verminderen, is het misschien een goed idee, dat de
overheid het opkoopt. Maar wel snel reageren, bijv. alleen de voorraad die men bijv. op 1
december heeft, na die tijd hoeft men dan niet meer aan te komen met voorraad dat extra is
aangeschaft na 1 december.
Ben voor een vuurwerkverbod, ongeacht Corona, Kan me wel vinden in een door de gemeente
georganisseerd vuurwerk
Bewaren verhoogt instabiliteit. Dan wordt het nog onveiliger. Bovendien wordt het
omzetverlies deels gecompenseerd.
Bewaren zou betekenen dat het alsnog op een ander moment voor overlast van mens en dier
zorgt. Katten mogen niet vrij rond lopen omdat ze vogels doden. Vuurwerk brengt vrezelijke
schade toe aan de vogels die geen kant op kunnen en dat mag wel???? Commerciële
overwegingen mogen niet de doorslag geven als het om levende wezens gaat.
Bij het afsteken op een ander geschikt moment moet het dan wel afgestoken worden door
bijvoorbeeld de overheid/gemeente/regio, want als je het particulier laat gebeuren heb je
hetzelfde probleem als tijdens de jaarwisseling.
Bijv met Koningsdag afsteken (vuurwerkshow op centrale plek)
Bijv. op koningsdag
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Branche kapot maken omdat enkele achterlijken zich nergens aan houden. branche heeft
duizenden euros moeten investeren enkele jaren terug en nu een verbod, maak alles maar
kapot jullie groenen
Breng het samen en laat een professional (alleen dit jaar) er per gemeente/dorp een enorme
show mee geven. Kosten: gemeenten (dus de burgers)
Centraal vuurwerk om af te kicken.
Compensatie voor gedupeerde inkopers
Corona speelt nu al tien maanden.
Wanneer bedrijven op grote schaal vuurwerk hebben ingekocht is dat een door hun genomen
bedrijfsrisico en daar hoeft de burger niet voor op te draaien middels het opkopen door de
overheid.
Creëer inleverpunten bij de brandweer, zodat het op een veilige manier wordt opgeruimd door
professionele mensen.
Dan geef je vuurwerkverkopers alsnog compensatie en is er niets te jammeren "omdat Corona".
Dan zijn we het kwijt.
Dat heeft iedereen aan zien komen behalve Rutten en de Jonge en de gemeente , er had al veel
eerder in gegrepen moeten worden dan hadden de handelaren ook nog iets kunnen regelen op
inkoop gebied, er wordt heeeeeeeeeeeel veel gepraat maar gebeurd niets , en nu wordt het
probleem weer , zoals altijd, bij de burger( handelaar ) neer gelegd.
Dat is alles eigen risico!
De bakker die te veel brood bakt krijgt ook geen compensatie.
De winkel die teveel kerstartikelen inkoopt krijgt ook geen compensatie.
Dit is het risico van ondernemen. Bij winst deelt toch ook niemand anders mee.
De cafe's hebben ook een flinke schade krijgen die dan ook een heel grote compensatie en de
mensen die normaal op de kerstmarkten staan krijgen die compensatie en deze mensen hebben
geen risico genomen
De enige manier om vuurwerk te voorkomen.
De gemeente zou een event kunnen organiseren waarop toch vuurwerk afgestoken wordt / een
show gegeven wordt zoals ook gebeurt tijdens Koningsdag. Dan hebben de inwoners toch iets
om naar te kijken en wordt het op een veilige manier gedaan en maar op 1 moment en op 1
plek. Echter ben ik wel van mening dat de Gemeente zich niet verantwoordelijk hoeft te voelen
voor het opmaken van de vuurwerkvoorraad en de financiën die dit met zich meebrengt. Dan
zouden de inwoners dit alsnog zelf mogen kopen en afsteken op een ander moment, maar ook
dan zit je met de gevaren van vuurwerk, de overlast en de vervuiling/rotzooi die het met zich
meebrengt. Doorverkopen naar andere partijen dan maar?
De gemeentes laten afsteken bv bij koningsdag en nieuwjaar
De handel in vuurwerk kan ik geen waardering voor opbrengen zijn meedogenloze mensen
waar alleen het geld telt .
De handelaren in deze rommel weten al vanaf begin van dit jaar dat de kans erg klein is dat er
vuurwerk afgestoken mag worden. Eigen risico dus, en de politiek moet zoals meestal veel
harder en duidelijker zijn. Zo leren ze het ook voor andere jaren af: Corona biedt kans op goed
begin.
De horeca krijgt ook maar een kleine tegemoetkoming dus de vuurwerkbranche moet het dan
ook maar voelen of iedereen of niemand
De inkopers krijgen een ruime vergoeding van de overheid, dus weg ermee.
De kans dat legaal vuurwerk, in het geval van een calamiteit, in een keer afgaat/ontploft, is
miniem
De opslag moet altijd aan strenge eisen voldoen, daar wordt ook op gecontroleerd. De opslag
van vuurwerk wordt niet ineens gevaarlijker omdat de kalender 1-1-21 aangeeft...
De opslagen moeten wel aan de gestelde strenge eisen voldoen. Dan is risico niet groot.
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De opslagplekken zijn goed beveiligd. Ik weet niet wat de eisen zijn qua afstand van
woonhuizen. Bewaren zou ik persoonlijk alleen doen op afgelegen opslagbunkers.
De Overheden hadden ‘veel’ eerder de Vuurwerk problematiek moeten oppakken. Men is de
weg kwijt!
De overheid al lang het verbod moeten instellen ! Weer het gedoog beleid !
De overheid komt ook wel heel erg laat met hun besluit. Dat had beter gekund. Voor mij hoeven
ze de handelaren niet te compenseren. Dat is het bedrijfs- risico. Andere jaren verdienden ze
goud geld.
De overheid maakt een wet. Vuurwerk moet voortijdig gekocht worden door de winkelier.
Overheid moet schade van winkelier vergoeden.
De overheid moet de gedupeerde ondernemers wel compenseren omdat ze naar mijn mening
te laat en onaangekondigd met deze maatregel kwamen.
De overheid moet de vuurwerkbranch een vergoeding geven voor de extra kosten.
De overheid moet het niet opkopen, maar kan het opkopen en dan wel vernietigen. Zovelen
hebben ondersteuning gekregen van de overheid, dan mogen deze middenstanders ook
ondersteund worden.
De overheid moet hier wel een vergoeding voor geven want de verkopers kunnen aan dit
vuurwerkverbod niks doen
De overheid moet voor de kosten zorgen. Zij stellen vaak te strenge maatregelen. Ze moeten
meer in zorg investeren zodat er geen te kort is aan goed personeel. Nu is werjen in de zorg niet
aantrekkelijk.
De overheid zou op verschillende plekken in het land vuurwerkshows kunnen organiseren op
plekken waar mensen voldoende afstand kunnen houden. Het vuurwerk dat niet geschikt is
voor een mooie show (denk aan rotjes ed) moeten worden vernietigd.
De politiek moet veel hogere straffen bepleiten om goed en daadkrachtig te kunnen
handhaven.
De sector wordt gecompenseerd door de overheid. Dus weg ermee.
De tijd is gekomen om te stoppen met particulier vuurwerk! Gevaarlijk en zeer slecht voor het
milieu
De vuurwerkhandelaren hebben natuurlijk al vroeg moeten inkopen. Het behoort tot het
ondernemersrisico. Veel gebeurt ook in het zwarte circuit, dus oncontroleerbaar voor de fiscus.
Een bepaald percentage vergoeding voor NL handelaars zou ik billijk vinden op basis van harde
cijfers en inlevering van vuurwerkvoorraden.
De vuurwerkverkopers dan wel op een of andere manier schadeloos stellen.
De vuurwerkverkopers hebben willens en wetens dit risico gelopen door het in te kopen. Terwijl
ze hun gezond verstand hsdden kunnen gebruiken de overheid hoeft ze zeker niet te
compenseren voor verlies van inkomen. en beter een bedrag aan een echt goed doel kunnen
schenken.
De vuurwerkverkopers zelf voor de kosten laten opdraaien, en niet weer de overheid/ cq
belastingbetalers.
De winkels zijn niet toegerust op het lange tijd bewaren van vuurwerk. De boel zal maar
ontploffen!
Dit hoort er uiteraard bij. Als we daarna bevrijd zijn van dit verschijnsel, mag daar best iets van
onze belastingcenten naar toe.
Dit is een ondernemers risico. Overigens het hangt al jaren in de lucht het vergieden van
vuurwerk.
Dit is een ondernemersrisico. De overheid hoeft hiervoor niet te compenseren. Er is al jarenlang
kritiek op het vuurwerk-gedoe. Ik verwacht voor de toekomst een
permanent vuurwerkverbod.
Door de EOD laten venietigen.
Door de gemeente/brandweer. niet door privé-personen
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Door de strikte eisen aan opslag en het toezicht daarop lopen we naar mijn mening geen
onverantwoord risico’s
Door deskundigen verantwoord laten vernietigen
Door gemeente opkopen en op veilige manier afsteken
Een algeheel vuurwerkverbod is al langer een optie voor de overheid. Verkopers hebben dus
bewust een risico genomen door in te slaan. Helaas.
Een aparte avond plannen om gecontroleerd door professionals het vuurwerk af te steken. Dit
zou ook op 31 december kunnen gebeuren.
Een combinatie van deze maatregelen lijkt mij het beste
Een eventueel (gedeeltelijk) verbod dat speelt al langer. De handel wist dat en moet daarom
niet zeuren.
Een goed georganiseerd vuurwerk
Een vuurwerkshow door professionals zou een geschikte compromis zijn. Anders is het beter
om het proberen door te verkopen of het vuurwerk op een veilige manier opslaan of
vernietigen.
Een zeer suggestieve vraag. Zoals gewoonlijk wordende opslagplaatsen ieder jaar streng
gekeurd en voorraden worden vaker voor langere tijd opgeslagen. Indien er echt iets aan
gedaan moet worden dan dient de overheid alles op te kopen tegen koopprijs en vergoeding
voor keuring en onderhoud van opslagplaatsen.
Eerst proberen om de voorraden aan het buitenland te verkopen waar het wel toegestaan is.
Voor de rest: I.p.v. de vuurwerkverkopers zomaar een financiële tegemoetkoming te geven (al
dan niet met behoud van voorraad) deze voorraden voor een scherpe prijs overnemen en af
laten steken met nieuwjaar door een professionele club.
En dan liefst zo snel mogelijk bij Carnaval
En dan nooit geen meer op voorraad laten nemen
En dan op 30 april ieder gemeente een hoeveelheid door de gemeente af laten steken.
En dan vanaf volgend jaar een vuurwerkverbod voor consumenten instellen.
En dan wel met budget uit hun eigen bonussen. Alles van Salarisschaal 12 en hoger is wat mij
betreft meer dan in staat dit op te hoesten.
En in ieder dorp een gezamenlijke vuurwerkshow organiseren.
En overheid moet met opgekocht vuurwerk vuurwerkshows in heel het land organiseren
En verkopers schadeloos stellen
En verkopers tegemoet komen.
En wel: "PER DIRECT"
Er is geen Corona virus geïsoleerd tot op de dag van vandaag, stop deze Fake News Propaganda,
Neurenberg 2.0 komt eraan ;)
Er is veel illegaal vuurwerk i omloop. In Nederland kun je het niet krijgen!
Er staat te weinig toelichting om te kiezen, bv. -welke risico's zijn er bij mogelijk 'veilig'
bewaren, -verkopen aan derden lijkt hypocriet, -opkopen kan ook niet zonder meer, envernietigen van artikelen van anderen is laakbaar.
Er was al een verbod op knalvuurwerk.
Om nu nog eens een extra verbod te overwegen terwijl de inkoop al is geweest, betekent, dat
de overheid die moet overkopen of zelf bewaren in kazernes voor volgend jaar en de verkopers
voor dit jaar compenseren.
Er wordt volgens mij bij de verkooppunten en huishoudens nu ook bewaard, want ze zijn nu al
overal vuurwerk af aan het steken.
Er zijn professionals die fantastische shows kunnen geven. Deze zouden vuurwerk deels kunnen
opkopen vanuit de gemeente en de show daar geven waar de burgers vanuit de eigen plek
hiervan kunnen genieten.
Geen risico's
Geen vuurwerk dit jaar, en horeca gesloten houden
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Gelijk doorpakken en vuurwerkhandel verbieden vanaf nu, dan zijn we er volgend jaar van af.
Voor dit jaar de handelaren nog tegemoet komen met een vergoeding.
Gemeente kan een andere gelegenheif aanwijzen en behoudt de regie
Gemeente koopt op en organiseert show op centrale plaats.
Georganiseerd professioneel afsteken
Gewoon vernietigen, Zo milieuvriendelijk als mogelijk. En in de toekomst Nederland vuurwerkvrij houden. En hopelijk volgt de rest dan ook zo spoedig mogelijk.
Gezamelijk op 1 bepaald punt
Grootschalige overheudssteun aan het bedrijfsleven is inherent aan deze crisis en dient
derhalve ook voor de vuurwerkbranche te gelden. Sluimerende vuurwerkopslag bij handelaren
is in strijd met een terdege veiligheidsbeleid en dient te worden voorkomen/verboden.
Grote vuurwerkshow als de situatie het weer toelaat.
Had eerder bekend moeten zijn dan was er niet zoveel ingekocht
Het begint bij het niet kopen. Gekocht vuurwerk vernietigen door een bevoegde instantie.
Het besluit tot een vuurwerkverbod had al veel en veel eerder genomen moeten worden, nog
voordat de groothandel haar bestellingen had gedaan.
Deze en andere relevante besluiten worden in Nederland teveel vooruit geschoven. B.v. Nu pas
wordt er iets gedaan aan het hebben/kopen van messen bij jeugdigen.
Het beste zou zijn vuurwerk niet in de handel laten komen.
Het had eerder aangekondigd moeten worden. Dan was er niet zoveel op voorraad geweest.
Het is al bekend dat het niet mag dus als je tóch gekocht hebt ,jammer dan. Vernietigen die
troep.Egoistische personen die het toch kopen
Het is overigens te gek voor woorden dat de vuurwerkbranche 40 miljoen € compensatie krijgt.
Zorgpersoneel moet nog steeds wachten op hun corona bonus en de ziekenhuizen wachten ook
nog steeds op de coronavergoedingen waardoor sommigen failliet dreigen te gaan (en wat de
overheid waarschijnlijk gewoon laat gebeuren).
De vuurwerkbranche krijgt met compensatie 2x inkomen voor 1x verkoop. Immers voor volgend
jaar hoeft men niets meer in te kopen. Gewoon te gek voor woorden!!
Het knalt hier doorgaans van augustus t/m maart. Algeheel verbod betekent meer handhaving.
Meer handhaving betekent meer arrestaties. Meer arrestaties betekent minder vuurwerk.
Minder vuurwerk betekent rust.
Het lijkt mij zeer belangrijk dat er niet her en der voorraden vuurwerk komen te liggen,
bijvoorbeeld in een woonwijk in een schuurtje.
Het publiek moet op voldoende afstand staan van het siervuurwerk én 1,5 meter afstand van
elkaar bewaren !
Het risico is aan de ondernemer! Wanneer een modezaak winterkleding inkoop en het is een
zachte winter blijft deze ook zitten met zijn voorraad. Risico van het vak en incasseren als een
echte ondernemer.
Het vuurwerk niet voor een langere periode bewaren, want het vormt een veiligheidsrisico.
Geen tweede Enschede!
Het vuurwerk van heden is te zwaar,opslaan???We zijn Enschede nog niet vergeten.
Het vuurwerkverbod is veel te laat afgekondigd. Niet eerlijk dat de ondernemers daaronder
moeten lijden, dit hadden ze niet kunnen voorzien.
Het wordt tijd voor iets leuks. We kunnen niet alle tradities maar aan de kant schuiven.
Het zou altijd verboden moeten worden om vuurwerk in eigen woonhuis cq woonkern op te
slaan. Teveel risico.
Hoe we van het vuurwerk afraken is net zo relevant, zolang het veilig gebeurt. Wel dienen de
verkopers goed gecompenseerd te worden.
Hoezo risico?
Ik ben geen voorstander van particulier vuurwerk, dat verkopers een financieel risico lopen is
gerelateerd aan dit vak.
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Ik ben voor gehele afschaffing van vuurwerk, dus ook voor de toekomst.
Ik ben wel van mening dat de winkeliers vrij gesteld moeten kunnen worden of althans deels.
Ik besef dat er zeer enthousiaste vuurwerkliefhebbers zijn. Gun die dan volgend jaar een door
de gemeente georganiseerde vuurwerkshow op de Griend of zo.
Ik heb getwijfeld over de overheid moet het opkopen. Ik denk dat dat wel kan onder
voorwaarde dat de verkoper geen nieuw vuurwerk koopt.
Ik heb zelf in een winkel gewerkt waar ze vuurwerk verkochten. Geloof mij, een tankstation is
gevaarlijker.
Ik kijk bv elk jaar na filmpje van London. Dat is pas mooi om te kijken.
Ik meen op TV te hebben gehoord dat het verlies van de vuurwerkhandelaren op ca € 100
miljoen wordt geschat. In het kader van de uitgaven om de gevolgen van Corona te
compenseren is dit een relatief klein bedrag.
Ik neig naar vernietigen. Maar wie moet dat dan betalen? De ondernemers kunnen hier ook
niets aan doen. Maar om de samenleving hier dan maar voor te laten opdraaien door al dat spul
gewoon klakkeloos op te kopen, gaat ook wat ver. Het is toch ook het risico dat een
ondernemer neemt. En om die bommen allemaal tot volgend jaar te laten liggen, daar worden
we ook niet vrolijk van als er straks in de zomer weer een ontploft.
Ik snap niet, waarom in winkels als "Op is op"nog vuurwerk mag worden aangeboden, als het
verboden is om dat af te steken.
Ik vind dit een bijzonder slecht argument. Het risico is vandaag en de komende dagen tot 31
december net zo groot als de dagen na 31 december.
Ik vind het vuurwerk verbod een politiek spelletje .
Ik vind vuurwerk wel bij Oud & Nieuw horen. Mijn voorstel voor de toekomst zou zijn, geef het
in handen van de gemeente.
En dan in elk kerkdorp door iemand (die op een verantwoorde manier ) vuurwerk te laten
afsteken. En dan mooi en kwalitatief goed vuurwerk, zodat iedereen hier van kan genieten.
Ik wil ook niet dat deze verkopers lijden onder het verbod dus ik zeg dat de overheid het moet
opkopen en dan vernietigen want het doorverkopen aan andere verkopers of opsteken op een
ander moment is nog steeds slecht voor de milieu dieren menselijke gezondheid. Ook hoop ik
dat de verkopers zich richten op verkoop van iets anders maar geen idee hoe realistisch dat is...
Ik zie een mooi feest voor me begin 2021, als teken van vrijheid dat we corona eindelijk
uitgeroeid hebben.
Ik zie het gevaar niet van opslag. Nederland kampt met het Enschedesyndroom. Dat was een
verschrikkelijke ramp maar de waarheid moet van de overheid in de doofpot blijven en
daardoor zijn de regels voor opslag redelijk doorgeslagen. Onze omringende landen gaan veel
meer ontspannen om met de opslag van vuurwerk. In Duitsland ligt vuurweek gewoon in de
supermarkten.
In beslag nemen en vernietigen!
Ondernemersrisico! Wij zijn ook ondernemer en risico hoort daarbij!
Ondernemers die voor elk risico gecompenseerd willen worden zijn geen echte ondernemers
maar profiteurs.
In Duitsland heeft men val bij kermissen ed en vuurwerkshow, is dat een idee?
In een georganiseerd evenement, niet individueel
In eerste instantie is het aan de verkoper om bv aan buitenlandse collega's te verkopen. Het
deel dat niet verkocht kan worden, zou door (rijks)overheid opgekocht moeten worden en
vernietigd.
In het uiterste geval opkopen door de overheid; wanneer blijkt dat het niet verkoopbaar is aan
het buitenland.
Is niet de eigendom van onze "overheid"
Wellicht opgepast want er zal wel een einde aankomen aan geduld.
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Kan dit risico niet beperkt worden door extra veiligheidsmaatregelen, eventueel met
ondersteuning van de overheid?
Kan er ook geen probleem meer ontstaan over afsteken op ander moment
Kom de ondernemers tegemoet dit jaar met een regeling..Vervolgens gewoon verbieden
volgens de wet.
Koninginnedag, kermis afsluiting vastelaovend
Kosten/inkoop is gemaakt. Bewaren kan gevaarlijk zijn. Centraal/bewaakt afsteken zodat
voorraad kan worden beperkt.
Laat de mensen die van de vuurwerkverkoop leven omscholen voor in baan in de zorg of bij
handhaving.
Laat gemeenten bij feesten dit georganiseerd afsteken, indien situatie dit toelaat.
Laat Jongerenraad Roermond en andere jeugdorganisaties plaatselijke vuurwerkshows
organiseren, Zo kan onder gecontroleerde wijze samen genoten worden van geweldig
vuurwerk. Samenwerken is een Kunst, zo kunnen jongeren onder professionele begeleiding
vuurwerk leren afsteken en de gevaren leren zien en er naar handelen. Het brengt mensen
samen.
Liefst vernietigen, zodat geen enkel dier ooit nog last (angst) kan hebben van vuurwerk. Maar
als daar veel tegenstanders voor zijn, dan afsteken op 1 centrale locatie (niet iedereen zelf laten
afsteken maar laten afsteken door een geselecteerde groep mensen) op een of andere
feestdag.
Liever niet meer toestaan, maar het moet toch eerst afgebouwd worden en dan kan de handel
toch nog hun geld verdienen (en compensatie terugbetalen)
Lijkt me wel gaaf om 70% vaccinatie en opheffing van alle beperkingen te vieren met dit
vuurwerk
Maar dan wel alleen door bevoegde personen
Maar wel de handelaren compenseren
Meerdere opties kunnen gecombineerd worden.
Met een algeheel verbod maakt de overheid nog meer kapot. En de winkels die al inkopen
gedaan hebben. Zullen het nog slechter krijgen als ze nu al hebben.
Met koningsdag is het ook passend dat was vroeger ook zo
Met koningsdag of bevrijdingsdag
Misschien als "blije boodschap" als corona in de greep is
Misschien als de vaccinatiegraad gehaald is?!
Misschien is er dan nog geen algeheel verbod en kan het nog gebruikt worden.
Misschien verzamelen en een tegemoetkoming van de gemeente aan de handelaren om het
daarna misschien een keer af te steken als de tijd er voor aankomt
Misschien zodra de corona-regels het toelaten, een centrale plek toewijzen in de gemeente
waar het onder toezicht wel afgestoken kan worden.
Na de corona. Om het te vieren.
Naar ik aanneem staat er houdbaarheid datum op vuurwerk mocht dit verlopen tijdens het
komende jaar dan vernietigen
Net zoals de horeca gecompenseerd wordt voor de sluiting, zullen de vuurwerkverkopers
moeten worden gecompenseerd voor hun inkomstenderving door deze plotseling ingevoerde
wet (voor zover niet gedekt door hun verzekering)
Niet anderen er mee opzadelen maar vernietigen en ook in de toekomst een vurrwerkverbod.
Niet van toepassing.
Ofschoon bedrijven ondernemersrisico dienen te accepteren zou overheid deels compensatie
moeten geven
Ondernemersrisico hoeft niet totaal door overheid gedragen te worden.
Op 1 locatie afsteken tijdens jaarwisseling 2021 (onder toezicht, bijv. Gemeentehuis)
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Op de eerste plaats: veilig vernietigen zonder milieuvervuiling, of op een veilige plaats met TV
opname erbij afsteken. En vervolgens een verbod instellen ooit nog vuurwerk af te steken of
vuurwerk in te kopen, in Nederland en in het buitenland. Als het toch niet meer afgestoken mag
worden....
Op een bepaalde plaats laten ontploffen.
Op officiële vuurwerkopslagplaatsen is het beveiligingsniveau dusdanig hoog, dat het rustig een
jaar kan blijven liggen
Op zich is er natuurlijk het bedrijfsrisico (regels en wetten kunnen veranderen), maar het moet
wel enigszins voorspelbaar zijn. Dit was niet echt te voorzien.
Als nertsenfokkerijen gekompenseerd worden, dan vuurwerkverkopers ook.
Opbrengsten gebruiken om handelaren schadeloos te stellen
Opgeslagen vuurwerk heeft de neiging instabieler te worden en kan dus bij aansteken
onverwacht snel ontploffen. Spontaan ontploffen acht ik minder mogelijk.
In elk geval moet het definitief weg: opkopen betekent vaak doorverkopen en daarmee blijft
het gevaar, of dat nou in Nederland of een ver buitenland betreft.
Of daar voor legale handelaren een schadevergoeding voor moet volgen, weet ik niet. Er
bestaat ook zoiets als ondernemersricio... Nu een grote voorraad hebben betekent een bewust
risico genomen hebben, wetende dat de discussie liep (en al een paar jaar).
Opgeslagen vuurwerk is maar een heel klein risico anders mag je het niet eens opslaan zie
Voorschrift 3.1.1 van de PGS 15
Opkopen ...veiliger opslaan en in de toekomst gebruiken voor georganiseerde vuurwerkshow
Opkopen door de overheid vind ik geen goed idee. De vuurwerkverkopers hadden dat al lang
kunnen zien aankomen en het zou me niet verbazen als sommigen extra hebben ingekocht in
de hoop op een opkoopregeling. Het is hun eigen risico en verantwoordelijkheid om op een
verantwoorde manier (veilig en milieuvriendelijk) om te gaan met de onverkochte voorraad.
Opkopen door overheid en daarna vernietigen. Vuurwerk zou verboden moeten worden, niet
alleen dit jaar maar voor altijd.
Opkopen door overheid en dan een gedeelte daarvan op één of meerdere plekken door
professionals laten afsteken. Geen extra druk op de zorg, mensen kunnen van thuis uit kijken en
geen verspilling van het vuurwerk. Hoe dan ook; de verkopers moeten gecompenseerd worden.
Opkopen door overheid zeker niet, want dan betaalt iedereen de rekening voor enkelen.
Opkopen door overheid. Gezamenlijke shows daarmee organiseren.
Opkopen en dan op open plaatsen( op verschillende plekken in nederland) vuurwerk afsteken (
door bv mensen van de gemeente)
Zo kan iedereen genieten.
Opkopen en dan vernietigen
Opkopen en volgend jaar centrale vuurwerkshows. Verbod afsteken door particulieren
Opkopen met korting want ook geen werk en opslag meer nodig.
Opslag moet plaatsvinden in daarvoor geschikte bunkers. Ik neem aan dat het vuurwerk daar
veilig opgeslagen kan worden.
Overheid / gemeenten centraal show zie boven
Overheid had begin dit jaar vuurwerk verbod moeten instellen, dan was er geen voorraad
geweest. Nu vind ik compensatie voor ondernemers en winkeliers terecht.
Overheid is verantwoordelijk omdat besluit te laat wordt genomen. Ondernemers hebben
geinvesteerd. Overheid verandert de regels en is verantwoordelijk. Geldt zowel voor vuurwerk
ondernemers als horeca. Ik werk niet in de horeca overigens.
Overheid komt erop het allerlaatste moment weer mee,hadden ze dit eerder kenbaar gemaakt,
dan was er ook geen vuurwerk ingekocht door de groothandelaren. Maar zoals gewoonlijk
lopen ze weer achter de feiten aan.
Overheid moet de handelaren tegenmoet komen in de kosten die hen hebben gemaakt. Dan
ook afsteken met de grootste zorg. Eventueel met de dienst die daar voor is.
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Overheid moet het opkopen en handelaren tegen moet komen in verlies inkomen.
Overheid organiseert een vuurwerkshow onder deskundige begeleiding en op een veilige plaats
Overheid/gemeente moet de handelaren compenseren voor de misgelopen omzet.
Overtollige voorraad hoort bij ondernemersrisico
Perssonlijk zeg ik helemaal uitbannen , dus vernietigen , maar dat is utopie want dan moet dat
europees geregeld zijn … en de handelaren kunnen nu niet de dupe worden die hadden daar
bijtijds op voorbereid moeten worden, voor het gros is het wellicht "bij"handel maar wellicht
wel een belangrijke inkomstenbron , dus enige compensatie is wel op zijn plaats
Professioneel opkopen en afsteken, tot zolang de voorraad strekt, bij feestelijke gelegenheden
en activiteiten.
Risico ligt bij de verlopende partij. Een voorwerkloze jaarwisseling was voorspelbaar, dus
ondernemersrisico.
Risocovragen zijn lastig. Hoe groot is een risico en vanuit welk perspectief?
Schadeloos stellen ondernemers. en rekening houden met reële situatie (met inachtneming
omzet voorgaande jaren) om misbruik te voorkomen. Het vuurwerk innemen en gedeeltelijk
herbestemmen door het elders aan te bieden. Bijvoorbeeld aanbieders van professionele
vuurwerkshows - vooral niet meer terugverkopen aan de reguliere handel. Andere mogelijkheid
is politie - voor training politiepaarden of ME . Andere optie: defensie
Sowieso deze branche tegenmoet komen, met hulp voor veilige opslag en financieel
Sowieso niet meer vuurwerk individueel. Centrale plaats. Experts steken af. Centrale
ontmoetingsplaats met standjes etc.
Sta niet positief tegenover vuurwerk, maar als er mensen zijn die toch menen vuurwerk af te
moeten steken, dan moeten ze dat het volgend jaar maar doen.
Steek het af als we corona onder controle hebben. Verdient wel een mooie show.
Straffeloos inleveren
Tegen een fatsoenlijke prijs.
Toch nog vuurwerk in huis, afsteken of nog ernstiger; bij brand, dan flink beboeten.
Van de eerste 3 genoemde mogelijkheden komt toch niets terecht Laten opkopen: dat is toch
het risico van de eventuele kopers en daar hoeft niet iedereen aan mee te betalen Laten
inleveren op veilige plaats en ergens deskundig laten ontploffen. Eventueel met publiek op
veilige afstand. Kost ook wel geld, maar is tenminste veilig.
Van opgekocht vuurwerk, kan de gemeente vuurwerk shows geven die vanuit huis bewonderd
kunnen worden
Veel ondernemingen hebben het moeilijk in deze tijd. De goudzoekers die dmv de verkoop van
vuurwerk in een maand tijd flink willen verdienen hebben dit jaar even pech.
Veel te laar aan handelaren doorgegeven verbod
Verbod, nou ja als het moet! Maar kom dan met een alternatief zoals een vuurwerkshow
geregeld door de gemeente....
Verdeel het onder de plaatselijke overheden, die er een vuurwerk voor organiseren.
Verkopen aan relevante partijen vind ik een heel vreemde optie>>hebben ze daar geen milieu?
Verkopen naar buitenland gaat haast niet, omdat men in andere landen specifieke eisen stelt.
Beter is het hier te houden en er nog iets aan proberen te verdienen.
Verkopers compenseren voor hun voorraad en dan er totaal mee ophouden.
Verkopers die het nu al in bezit hebben hebben ook de keuze gemaakt om omgeving te
belasten met extra risico.
Vernietigen en de verkopers compenseren
Vernietigen en de vuurwerkbranche schadeloos stellen
Vernietigen en een blijvend vuurwerk verbod invoeren
Vernietigen en géén vergoeding geven, men wist al eerder dat vuurwerk verboden ging worden.
Vernietigen en niet compenseren
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Vernietigen en productie verbieden!
Vernietigen is voor mij hetzelfde als afsteken
Vernietigen met schadeloosstelling en voor altijd verbieden. Dit is beter voor milieu, dier en
mens.
Vernietigen, blijvend vuurwerk verbod. Schadeloosstelling handelaren dit jaar wordt geregeld.
Toekomst vergelijkbaar met nertsfokkerijen. STOPPEN
Vernietiging anders wordt het hele jaar door vuurwerk afgestoken
Volgend jaar centraal afsteken
Volgend jaar, en wat mij betreft voor altijd, op één plek per wijk of dorp afsteken onder
toeziend oog van boa of politie
Voor jongeren en voor anderen is het goed om weer ergens naar uit te kunnen kijken. Prolemen
zijn er om op te lossen, niet om ze van anderen over te nemen en groter te maken.
Voorraad vernietigen en algeheel vuurwerkverbod behouden.
Vreugdevuurwerk ter afsluiting corona, zijn meteen de voorraden op
Vuurwerk afsteken bij een andere daartoe passende gelegenheid, b.v. paasvuurwerk,
dodenherdenkig4 mei of iets dergelijks..
Vuurwerk georganiseerd door de gemeente is een veiliger en veel minder vervuilend
alternatief.
Vuurwerk thuis moet bij een verkoper ondergebracht worden in hun verplichte bunker tegen
afgifte van een voucher met daarop wat ingeleverd is. De verkoper moet daarvoor dan wel een
vergoeding krijgen van de overheid.
Vuurwerk wat in dicht bevolkte gebieden ligt opgeslagen moet de overheid maar zorgen voor
goede veiligheid
Vuurwerkverkopers dienen hier wel een vergoeding voor te krijgen
Wat is het verschil het ligt er nu ook al wordt het risico nu in een keer groter?
Wat lopen mensen toch veel mis
Wat mij betreft voor altijd afschaffen. Nu opkopen en vernietigen en daar vergoeding tegenover
stellen.
We hebben in Enschede gezien wat er kan gebeuren met vuurwerk dat is opgeslagen. Hoe
langer het bewaard wordt, hoe groter het risico. Dus maar meteen de beste oplossing kiezen en
er zo snel mogelijk vanaf.
Weer dat late besluit, Het klinkt zo van kijk vuurwerk fans zie maar wat je er mee doet ,
belachelijk
Weg Er mee op veilige manier OVERHEID
Wel uitsluitend in een veilige opslagruimte.
Welke minkukel is van mening dat MIJN belastinggeld (de overheid, dat zijn we zelf !!!) moet
worden besteed aan iets waar ik faliekant tegen ben?
Wellicht kan de overheid het opkopen, verdelen onder de gemeentes en dan een centraal
vuurwerk afsteken.
Wellicht zou een ander moment kiezen wel een optie zijn. Een soort van moment waarin we
deze bizarre periode kunnen afsluiten.
Weten jullie hoe het of geslagen wordt?, Hoe weten jullie of de opslag het mogelijk een gevaar
vormt?
Wie is "we"
Wij wonen vlakbij een vuurwerkverkoper die vuurwerk bij hem opslaat en dat baart mij best
zorgen.
Winkeliers ook geen tegemoetkoming geven voor omzetverlies, omdat de tankstations voor het
omzetverlies van tabak en kwartje Kok ook geen steun hebben ontvangen.
Zeker niet afsteken op ander tijdstip.
Zie bij anders...
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Zinvol benutten
Zodra Corona bestreden is! Een groot volksfeest
Zodra de pandemie over is, groot feest met vuurwerk
Zou het wel kunnen ? De leegte en verveling. De maatschappij loopt risico. Brand en vernieling
omdat ouders hun kinderen zelf slecht voorbeeld zijn en hun leven op oud en nieuw geen
andere inhoudt weten te geven. Vooral de mannen hebben een gen dat niet in orde is.
Waarschijnlijk moeten zij met oudveteranen praten die PTSS hebben.
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'boeven vangen'
'Normale' misdaadbestrijding
( kleine )Criminaliteit aanpakken
1uurtje en dan STOP!!!!!
3. Overlast van hangouderen en hangjongeren
Aan het houden van de verkeersregels
Aangiftes van inbraak en diefstal afhandelen
Aanpak criminaliteit
Aanpak lawaai verkeer in de stad. Motorvoertuigen met niet goedgekeurde uitlaatsystemen en
verwijderde katalysatoren.
Aanpakken van personen die afval dumpen langs de weg of elders !
Acute andere situaties
Afsteken van illigaal vuurwerk
Afsteken van vuurwerk buiten de geoorloofde tijd en dag
Afsteken, verkoop, enz van iIllegaal vuurwerk
Afval dumpen
Afval dumpen in de natuur en in openbare ruimtes, 's nachts en overdag vuurwerk afsteken
door de rest van het jaar
Afval dumpen, verkeershufters, veiligheid op straat,
Aggresieve gasten oppakke, afvoeren en laten afkoelen in de cel. Dag erna confroteren met
hun acties, kiefst met beeldmateriaal van bodycams en flinke werkstraf geven. Bij recidivisten,
verplichte cursus op hun eigen kosten. Bij weigering, celstraf.
Agressie (2x)
Agressie en dronkenschap
Agressie en geweld in het algemeen
Agressie en geweld van burgers onderling
Agressie en inbraak bij iedereen. Respect voor ieder vind ik belangrijk
Agressie in het algemeen (2x)
Agressie in het verkeer
Agressie in verkeer
Agressie in zijn algemeenheid
Agressie jegens de burger in algemene zin
Agressie op straat
Agressie op straat en internet
Agressie op straat van de jeugd
Agressie tegen agenten is erg maar ik zou zeggen als ze zo beginnen met de knuppel eroverheen
want zolang politie niet optreed zal dat alleen maar erger worden.
Agressie tegen de normale mens
Agressie tegen hulpverleners
Agressie tegen hulpverleners (politie is er voor opgeleid, kan zichzelf redden)
Agressie tegen onze cultuur door andersdenkende
Agressie tegen winkeliers door coronaregels
Agressie van politie tegen aitichtone burgers die hun vrijheden steeds meer beperkt zien
worden
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Agressie, geweld en vernielingen tegen mensen en materiaal
Agressie/vuurwerk afsteken richting personen
Al deze regels hebben prioriteit
Alchol misbruik
Alcohol controle
Alcohol drugs in verkeer en inbraak
Alcohol gebruik in het wegverkeer
Alcohol gebruik onder minderjarigen
Alcohol in het verkeer.
Alcohol in verkeer (2x)
Alcohol lock down, alleen thuis
Alcohol op achter het stuur
Alcohol. Dronken op straat.
Algeheel verbod op verkopen, kopen en afsteken van vuurwerk
Algehele overlast (2x)
Algehele veiligheid
Algehele veiligheid / noodsituaties
Algemene criminaliteit
Algemene overlast aanpakken, adequaat reageren op meldingen van burgers
Algemene veiligheid voor iedereen
Alle andere voorkomende echte criminaliteit
Alle bovenstaande, wat voor zin heeft een verbod als er niet gehandhaaft wordt?
Alle die ze nu pakken op vuurwerk, gelijk de gevangenis in tot na 1 januari. weten ze ook in een
keer dat het verboden is, en leid tot een hoop rust en ergernis maar ook een hoop werk. En zij
voelen wat ze gedaan hebben.
Alle genoemde doelen, moeilijk om prioriteit aan te geven, ook omdat ze samenhangen.
Alle genoemde punten
Alle punten handhaven!
Alle vuurwerk verbieden, ook carbid-schieten
Alle wette ook handhaven..
Alleen op 1 plek, wanneer dit door de Gemeente op tijd geregeld wordt
Alles (2x)
Alles bij elkaar
Alles dient gehandhaafd te worden
Allie opgelegde regels handhaven, dus meer blauw op straat . Snelrecht.
Allochtonen die niet goed geïntegreerd zijn en overlast veroorzaken door bijvoorbeeld luide
muziek.
Als deze 3 punten worden aangehouden hoeft de politie ook niet bang te zijn voor agressie en
vandalasme
Als men gedronken heeft, dan hebben ze een kort lontje, en dan heb je zo " de vlam in de pan".
Als ze maar handhaven en niet wegkijken! Er wordt nu al maanden elke avond vuurwerk
afgestoken zonder dat er wordt ingegrepen!!!
Andere belangrijke zaken, drugs, huiselijk geweld, diefstal
Andere daadwerkelijke misdaden zoals inbraak.
Andere ernstige zaken
Andere politiezaken waar ze al jaren niks mee doen
Anti demonstraties
Appen achter het stuur, staat bij mij met stip op 1
Asielzoekers vastzetten die hier niet thuishoren.
Asociaal gedrag (2x)
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Asociaal gedrag door jongeren
Bekeuren op bezit van vuurwerk
Bemiddelen bij problemen tussen bewoners en vuurwerkafstekers.
Berovingen, diefstal, geweldpleging tegen burgers, rijden onder invloed, etc. etc.
Beschaving is een groot goed. Laat de ‘handhavers’ dat uitstralen.
Beseffen dat de opgebouwde frustratie langzaam een tijdbom wordt
Bestraft vuurwerk bezit!
Betere controle van de grenzen, ook ruim voor nieuwjaar
Bezit van vuurwerk (2x)
Bezit van vuurwerk e.d. Incl carbid moet verboden worden
Bezit van vuurwerk moet verboden zijn
Bezit zondermeer strafbaar maken
Bij algeheel verbod toch vuurwerk afsteken dan oppakken en flink met een schop en zo in de
weer laten zijn voor een paar weekenden in de natuur. Bij niet verschijnen flinke boete en
helpen in de coronatijd bij mensen de tuinen bijhouden.
Boeven vangen (13x)
Boeven vangen !!!
Boeven vangen, drugs overlast tegen gaan en hun echte werk eens doen zoals pedo jagen!
Brand AH sensatiezoekers tegenhouden
Buitengebieden controleren, die zijn 1 bron van ergernis, hier speelt zich de criminaliteit af.
Zeker door hangjongeren.
Buitenlanders aan pakken en terug sturen die denken,dat ze alles mogen.
Buitenlanders die zich niet aan de regels houden
Burger beschermen tegen nieuwe Wereldorde
Burgers inspraak geven op het wel/niet verbod op vuurwerk
Buurt app inschakelen bij het te vroeg afsteken van vuurwerk
Controleren op illegaal vuurwerk daar gebeuren de ongelukken mee.
Corruptie binnen de politiek
Criminaliteit (12x)
Criminaliteit (inbraak etc)
Criminaliteit / hennepplantages
Criminaliteit aanpakken
Criminaliteit algemeen (2x)
Criminaliteit door niet Nederlanders
Criminaliteit en fraude
Criminaliteit en onveilige situaties
Criminaliteit en terrorisme
Criminaliteit, ( inbraak, phising , whatapp fraude, etc.)
Criminaliteit, bovenstaande zijn slechts overlast veroorzakende zaken (incl coronaregels!!)
Criminaliteit, drugshandel, inbraak
Criminaliteit, inbraken, etc
Criminaliteit, zoals plunderingen, winkeldiefstal: de reguliere wetshandhaving
Criminaliteit.
Criminaliteit/overtredingen die gevaarlijk zijn
Crimineel gedrag
Crimineel-, wet overtredend(incl. verkeerswet)- en asociaal gedrag.
Criminele activiteiten aanpakken
Criminelen die inbreken, mensen in elkaar slaan, agressie in het verkeer
Criminelen en illegalen oppakken
Criminelen oppakken
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Criminelen vangen en niet burgers lastig vallen, die het nietbeens zijn met deze onterechte
vrijheidsberoving op onze maatschappij
Criminelen/ corrupte ambtenaren
Daadwerkelijk optreden
Daarna europees regelen.
Dat iedereen alle regels naleeft. Ook het gedoogbeleid van de overheid moet aan banden
worden gelegd. Dat zorgt alleen maar voor verwarring.
Datgene wat wordt gedoogd, niet meer gedogen
De agressie en criminaliteit tegen burgers
De algehele handhaving voorzetten zoals dat dagelijks nu ook gebeurd.
De bedreigingen door nieuwe Nederlanders
De corona regels mssr wel met af en toe een oogje dichtknijpen. Er is de mensen al teveel
afgenomen. Dit hoort een feest te zijn met vrienden en familie
De echte misdaad bestrijden ipv achter de idiote mondkapjesplicht en 1,5 meter maatregelen te
lopen
De echte raddraaiers aanpakken
De gehele gemeenteraad onder curratele stellen
De islam bestrijden, dat is de grootste bedreiging voor Europa maar dat volk kan blijkbaar niks
fout doen in ogen van de overheden overal. Ondertussen zijn er al dagelijks steekpartijen en
andere grove misdaad in het land door dat tuig.
De jeugd (personen) aanpakken met het afsteken van het vuurwerk buiten de afgesproken
tijden, zeer gevaarlijk
De jeugd die nu al vuurwerk doen afsteken harder aanpakken
De jeugd moet beter gestraft worden
De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en de politie
De politie moet meer op straat handhaven! En hoewel ik tegen bepaalde regels ben zal ik me
wel aan de regels houden.
De politie moet zich bezig houden met boeven vangen
De rad draaiers die zich nooit aan willen passen aan wat voor wet of cultuur dan ook
De regering aanspreken op hun voorkeur beleid. Ze moeten met 2 staven. 30.man in super
markt. Is.30.man in.biosscoop. en horeca etc. Verbod op vliegen ivm gesloten ruimte.
De rest zou normaal moeten worden
De rotzooitrappers hard aanpakken.
De sfeer ten positieve proberen te bevorderen
De standaard criminaliteit
De thuisfeestjes en andere illegale feesten waarbij mensen het bewust verpesten voor diegene
die zich wel aan de opgelegde regels houden. Zo zal het aantal besmette personen onnodig
hoog blijven.
De veiligheid van de burgers
De werkzaamheden die normaal gesproken ook gedaan worden.
De zware criminaliteit aanpakken, zware dilicten
Demonstraties
Demonstraties en geweld van grote groepen tegen het overheidsbeleid.
Diefstal (12x)
Diefstal en 3 wapenbezit en drugs
Diefstal en afval dumpen
Diefstal en inbraak.
Diefstal, criminaliteit
Diefstal, inbraak,
Diefstal, inbraak, geweld
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Diefstal, moord, rijden onder invloed, vuurwerk zou de laagste prioriteit moeten hebben na het
handhaven van coronaregels
Diefstal, overvallen, ed
Diefstallen
Diegene die doen willen wat ze doen gaan toch door
Diegene wat dronken achter het stuur zitten
Dienen van de bonafide burgers en hen beschermen.
Dieren zijn doodsbang
Dierenmishandeling en huiselijk geweld, en depressieve jeugd omdat hun alles afgenomen
wordt onder t mom van een virus
Dingen die écht belangrijk zijn; die het leven van mensen verwoesten.
Dingen die er echt toe doen ?
Dingen onderzoeken waar normaal geen tijd aan wordt besteed, zoals stalking
Discriminatie
Discriminatie tov van de gewone mens
Door de vele letsels met vuurwerk, komt de reguliere zorg en corona zorg onder zeer grote druk
te staan, met alle gevolgen van dien en het drijft de kosten van de zorg enorm op, dit
gemeenschapsgeld en moet voor de reguliere zorg en corona zorg zijn. Vuurwerkletsel is moet
voor eigen rekening komen, dan laat men het afsteken zeker wel. Dus algeheel vuurwerk
verbod moet. Is echt noodzakelijk. Omstanders die het zelf NIET afsteken, lopen ongewild
risico's en letsel. Men durft de straat niet meer over. Een vuurwerk verbod in heel Nederland en
niet per gemeente vaststellen, want dan gaat men in de buurgemeente afsteken met alle
overlast van dien voor de mensen in die gemeente. DUS wees wijs en laat een algemeen
vuurwerk verbod gelden het gehele jaar. Voor de veiligheid van iedereen. STOP VUURWERK!!
ALTIJD!!
Drank en drugsoverlast
Drank en huiselijk geweld
Drank gebruik
Drankmisbruik in de nieuwjaarsnacht6171
Drankverkoop aan jongeren
Dronken bestuurders, in de auto en in de gemeenteraad.
Dronken rijden
Dronkenschap
Dronkenschaps overlast
Druggebruik en verhandeling
Drugs (2x)
Drugs criminaliteit
Drugs dealen op gure plekken waar 's avonds laat hordes auto's zich verzamelen.
Drugs dealers
Drugs en inbraak
Drugs gerelateerde criminaliteit
Drugs problematiek
Drugs verkoop
Drugscriminaliteit (3x)
Drugscriminaliteit etc.
Drugsdealen, hennepplantages oprollen en vooral de nood van buurtbewoners aannemen ipv
weg wuiven.
Drugsgebruik door hang-jongeren en die dan ook nog schade aanrichten aan andermans
spullen.
Drugshandel (2x)
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Drugsoverlast (2x)
Drugsverkoop.
Echt criminelen activiteiten
Echt politiewerk, zoals criminelen oppakken en inbraken vermijden
Echte boeven oppakken
Echte boeven pakken!
Echte boeven vangen en niet de mensen nog meer afpakken of nog meer geld afhandig maken
Echte boeven vangen, hetgeen ze voor betaald worden
Echte criminaliteit
Echte criminaliteit eens aanpakken
Echte criminaliteit wordt toch geen politiestaat hier aub
Echte criminalteit
Echte criminelen
Echte criminelen oppakken die op pad gaan meestal op 31.12
Echte criminelen vangen
Echte misdaad handhaven
Echte misdaden waar nuniet genoeg mankracht voor is door al dat corona geleuter g
Echte misdrijf aanpakken
Eens hun werk doen inplaats van ons in de gate te houden, het loopt de spui gaten uit hier in
spekholz met parkeer verbod maar daar wordt niks aan gedaan
Eigelijk op alle zaken moet worden gelet
Eigenlijk is het verkeerd, om een verbod tegen vuurwerk afsteken, het zou moeten zijn Tevens
verbod om in het bezit te zijn van vuurwerk. (anders wordt het toch over de grens gekocht, wie
controleert dit??
Elke vorm van criminaliteit
En pak tuig eens beter aan
Ervoor zorgen dat mensen niet alleen zijn tijdens de jarwisseling
Even iets soepel zijn
Extra boetes op (ver)koop of in bezit hebben van gevaarlijk vuurwerk
Extra toezicht in het grensgebied
Fanatische islam bestrijden.
Feestjes opruimen
Fout parkeren in wijken, overlast van jeugd.
Fout parkeren. Zodat gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen worden
Ga boeven vangen
Ga boeven vangen en geen burgers lastig vallen.
Ga de echte criminelen eens pakken...steekpartijen, moorden, drugsproblemen
Gebruikelijke handhaving
Gecontroleerd vuurwerk afsteken en verbod op overig afsteken vann vuurwerk.
Gedrag in verkeer!
Geen (2x)
Geen demonstratie laten doorgaan
Geen knal/illegaal vuurwerk (2x)
Geen toe zicht politie alles kan en mag. nooit controllen
Geen vingertjes van "dat mag niet". Burgers hebben behoefte aan normaal feesten!
Geen vuurwerk
Geen vuurwerk bij je hebben
Geen zwaar vuurwerk
Geluidsoverlast buren
Gemeentelijke verordeningen bv illegaal bouwen etc
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Georganiseerde misdaad
Gerace met crossmotors, quads en auto’s over doorgaande wegen m’n in de avond
Gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld kinderen die stiekem toch iets proberen af te steken. Bestraf
ze niet, maar kijk wel uit naar gevaarlijke situaties. Als vuurwerk niet mag zou dit tot gevaarlijke
situaties kunnen lijden omdat ze snel en stiekem op moeten zetten.
Geweld
Geweld (Steek- en schietincidenten) door voornamelijk de jeugd
Geweld in het algemeen
Geweld op straat (2x)
Geweld, diefstallen
Geweld/ Moord/Alcohol in het verkeer
Gewoon "boeven vangen"
Gewoon hun werk als ze opgeroepen worden.
Gewoon hun werk goed verrichten in alle eerlijkheid! En voor de veiligheid van de medemens.
Grens controle op vuurwerk
Grenscontroles continu vanaf 1 december 2020
Grenscontroles verhogen
Grenzen controlere voor dagjes mensen uit België. Eijsden wordt er mee overstelpt
Grenzen sluiten
Grote festiviteiten/bijeenkomsten
Grote samenkomen
Handhaaf op alle agressie en verbied groepsvorming. Het gettovolk opereert het liefst in
groepen.
Handhaven
HANDHAVEN !
Handhaven handhaven handhaven en straffen uitdelen die raken. Van een boete van €100
worden veel mensen niet koud of warm van als ze betrapt worden op vuurwerk afsteken, dan
kan er nog wel bij in het budget. Maak daar €500.- van dan zullen zich er veel wél eens achter
de oren krabben...
Handhaven op bekende overlastplekken zoals de parken in Vaals
Handhaven op grote iligale feesten
Handhaven op illegaal vuurwerk en op drugs
Handhaven reisrestricties voor Belgen en Duitsers richting Nederland!
Handhaven tegen de jeugd criminaliteit
Handhaven van alle regels die voor de veiligheid van de burgers gelden handhaven en
corrigeren daar waar de burger deze regels overtreedt.
Handhaven van de grondwet!
Handhaven van geldende regels. Vuurwerkovertredingen die nu ook gelden zwaarder
beboeten.
Handhaven, handhaven, handhaven
Handhaving (3x)
Handhaving Covid regels
Handhaving in de brede zin (Corona/verkeer Etc.)
Handhaving in verkeer en vuurwerk en alle andere wettelijke regels die wij hier democratische
hebben vastgelegd
Handhaving op in bezit zijn van vuurwerk
Handhaving op knalvuurwerk welke al verboden is
Handhaving op reeds bestaande regels
Handhaving openbare orde
Handhaving, inbraken en gebruikelijke
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Handhaving, niet eindeloos praten maar overlastgevers oppakken en zwaar straffen
Handhaving!!
Handheld bellen in verkeer
Hang jongeren
Hang ouderen en openbaar alcoholgebruik op de markt schaesberg die zich niet aan de corona
regels houden en handhaving rijd erlangs en doet niks.
Hard rijden in woonbeurten
HARDE criminaliteit aanpakken en geweldadige mensen OPPAKKEN en niet met onzin zoals
corona maatregelen en vuurwerkverbod bemoeien wat mensen zelf kunnen besluiten hoe ze
zich willen gedragen en welke risico's ze willen accepteren
Hef in hemelsnaam u zelf op en uw verderfelijke instanties voordat u dezelfde verwijten krijgt
die de verraderlijke landverraders kregen na de oorlog.
Helemaal niets doe normaal maar ja die boa s die geilen er op
Het afsteken dan vuurwerk weken voor oud op nieuw. Dat is gevaarlijk voor mens en dier.
Het afsteken van vuurwerk voor en na de toegestane tijden. En de hang jeugd bij maanplein en
stad. Je kunt nog niet rustig naar de winkel als vrouwzijnde en de negers hangen daar aan je lip
of worden dr geile dingen geroepen naar vrouwen. Vindt dat zeer vervelend en dan nog te
zwijgen over de zwervers die er geld vragen
Het behoort jammer genoeg bij nieuwjaar, voor mij hoeft het niet, en dan klagen over de dieren
Het beschremen van burgers tegen een totalitaire overheid
Het dienen van de samenleving, optreden tegen criminaliteit en zich menselijk en dienstbaar
opstellen
Het gewone politiewerk
Het gewonen normaal
Het gezellig houden
Het handhaven van alle wettelijke verboden
Het in bezit hebben van vuurwerk
Het in bezit hebben van vuurwerk moet verboden worden
Het in bezit hebben van vuurwerk op straat of op zak
Het in bezit hebben van vuurwerk strafbaar stellen
Het is onbeheersbaar. Waarschijnlijk kun je in je tuin op afstand wel vuurwerk afsteken en op
straat. Dit maakt een algemeen verbond voor verkoop en afsteken noodzakelijk.
Het kabinet eens goed onder de loep nemen
Het naleven van de regels is voor mij 1, 2 én 3! Vooral wat betreft de arbeidsimmigranten op
straat, in de supermarkten en overige winkels!!!
Het ongepaste gedrag van burgers. Verkeersregels handhaven, boetes uitdelen op rommel op
straat gooien, a-sociaal gedrag aanpakken.
Het opkomende radicalisme(complotdenkers) aanpakken vóórdat het uit de hand loopt
Het reguliere politiewerk
Het strafbaar stellen van in bezit hebben van vuurwerk
Hey in bezit hebben van vuurwerk.
Hoge straffen voor alles wat wettelijk niet is toegestaan met de feestdagen. En geen
werkstraffen maar flinke celstraffen en deze dan ook handhaven.
Hondenpoep (2x)
Hondenpoep niet opruimen
Hopen op veel regen en alle dieren op een veilige plek onderbrengen
Huiselijk geweld (2x)
Huiselijk geweld, geweld op straat, drugs en alcohol, wapenbezit
Huishoudelijk en/of ander geweld
Huishoudelijk geweldigen diefstal
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Hulpverlening bij levensbedreigende situaties, ongevallen ed.
Hulpverlening waar nodig.
Hun eigen regels stek handhaven.
Hun werk
Hun werk doen
Iets doen aan de hoeveelheden mensen in winkels. Daar waar het echt nodig is !
Ik denk dat de politie het in het algemeen al druk genoeg heeft maar jaarwisseling blijft toch
een combinatie van vuurwerk-alcohol-vandalisme
Ik Weert wordt niet gehandhaafd dus zal het wel flink feesten worden en daarna een Corona
cluster worden.
Iligaal vuurwerk tegen gaan
Iligale feesten
Illegaal (grote partijen) vuurwerkopslag en handel in en vanuit woningen.
Illegaal vuurwerk (5x)
Illegaal vuurwerk dat traditioneel veel gezondheidsschade veroorzaakt
Illegaal vuurwerk en afsteken buiten reguliere tijden.
Illegaal vuurwerk en dronkenschap harder aanpakken
Illegale Corona feesten en illegale drugshandel
Illegale feesten
Illegale feesten inclusief bekeuren en niet alleen wegsturen.
Illegale feestjes beboeten
Illegale migratie vanuit België/grenscontrole. Stroperij&jachtmistanden
Illegale migratie: die groep houdt zich aan geen enkel reisadvies
Illegalen
Illigaal afval dumpen
In braken in huizen of autos
In rekers,straatroof ga boeven vangen.
Inbraak (5x)
Inbraak e.d.
Inbraak en diefstal
Inbraak enz.
Inbraak, agressie onderling
Inbraak, geweldpleging etc.
Inbraak/diefstal
Inbraak/diefstal/criminele activiteiten aanpakken
Inbraken (10x)
Inbraken en diefstal.
Inbraken en fietsendiefstal
Inbraken en wegpiraten
Inbraken etc
Inbraken, autodiefstel en andere overtredingen van de echt wet
Inbraken, overvallen, etc., kortom politiewerk
Inbraken.
Inbraken/diefstal
Inbreker, overvallers ed oppakken
Inbrekers, criminelen oosporen
Incidenten in verkeer
Indammen hufter gedrag, harder optreden, indien tekort aan manschappen leger inschakelen.
Intensieve bewustwordingscampagne over de gevolgen voor milieu, gezondheid, klimaat
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Inzet waar nodig is, handhaving op corona regels helemaal onderaan op de prioriteiten lijst
(lees: corona regels schrappen)
Je eigen verstand gebruiken
Jeugd die de kantjes er van af loopt!
Jeugd toch iets organiseren
Jongeren
Kijk eens als regels overtreden worden hoe dit gebeurt en of het kwaad kan. Niet elke
overweging is een gevaar, gebruik gezins verstand.
Kindermisbruik, georganiseerde criminaliteit
Kleine criminaliteit
Kleine criminaliteit.
Kolder corona ministers ophangen64
Laat alles vrij en treed alleen op als er echte problemen zijn van agressie
Laat ze eerst de naormale dingen handhaven, zelf dat lukt niet
Landelijke waarschuwing voor extreem aanpakken overtreding en geweld tegen hulpverleners.
Laten ze zorgen dat het een gezellige jaarwisseling word.
Linksrijders
Loop eens na 21.00 uur door de stad en je weet waar de prioriteit nodig is.
Losgaande groepen niet-westerlingen die anderen onzedelijk betasten of de keel doorsnijden
Loslopende honden
Lossen van de vele inbraken en diefstallen
Meer controle in de wijken. Leer de mensen kennen vooral politie medewerker
Meer handhaving en blauw in het algemeen op straat en beter contact met de burgers. Zich
laten zien
Meer politie operationeel in wijken/buurten op ‘inbraakgevoelige’ dagdelen door hogere
prioritering tov ‘windowdressende’ vaak massale aanwezigheid bij evenementen.
Meldpunt
Mensen die agressief doen tegen mensen die legaal vuurwerk afsteken. Die eene dag in het jaar
Mensen leren dat alles wat je doet gevolgen voor jezelf heeft (wat je uitzend krijg je terug). Dan
help je echt. Als je nu naar de wereld kijkt vanaf een afstand dan zie precies van de mensheid
heeft uitgezonden. Alleen een hoger bewustzijn lost problemen op, dit zou dus ook de enige
prioriteit mogen zijn.
Mensen respectvol behandelen
Messenbezit en verkoop Onder 18 en te snel rijden in bebouwde kom
Met alcohol en drugs rijden. Drugsverkoop!!!!!
Met de handen van iemand afblijven en dat geld voor elke persoon. Bij agressie tegen
hulpdiensten politie en tegen mensen in de zorg veeeeel strenger optreden.
Meteen een verbaal en niet waarschuwen
Mileu delicten
Misbruik/mishandeling, oplichting, mensenhandel, drugslabs
Misdaad
Misdaad, drugs, diefstal etc
Misdaadbestrijding waaronder inbraak
Misdaden, agressie tegen hulpverleners, Handhaving milieu en geluid;
Mishandelen, bedreigen en overvallen van Nederlandse mensen/winkels
Mishandeling dieren
Mishandeling en overmatig alcoholgebruik in het verkeer
Mishandeling/misbruik van personen
Namelijk moord, diefstal, hennepplantage
Niet lullen maar handhaven.
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Niet onozel gaan doen en de politeman gaan uithangen en denken alles te weten
Niet per se handhaven om te handhaven, vriendelijk toespreken en alleen bij excessen
beboeten. We moeten wat meer verdraagzaam worden naar elkaar en daar kan de vorm van
handhaving zeker aan bijdragen
Niet ventileren strafbaar stellen
Niks
Noodsituaties
Nooit meer vuurwerk
Normaal illegaal vuurwerk (zware bommen) van november tot eind jaar; in Venlo vindt er totaal
geen handhaving plaats en de burgemeester geeft niet thuis.
Normaal politie werk
Normale criminaliteit, dus niks met vuurwerk en corona
Normale criminaliteit, echte zaken ipv burgertje pesten.
Normale polotietaken
Nu al ingrijpen. De afgelopen 3 avonden al vuurwerk te horen in voerendaal
Onbeschoft gedrag
Onbeschoft gedrag bestraffen
Ongelukken en inbraken enz.
Onopvallend zijn!
Onrust, frustratie, agressie, vandalisme op straat, in groepen en gezinnen
Onverschilligheid in verkeer
Ook kleine vergrijpen beter oppakken
Ook nu reeds handhaven tegenover vuurwerk afsteken
Op meer punten handhaven, zoals verkeer, parkeren groot vracht verkeer in de dorpskernen
waar ze niet thuis horen(wordt steeds erger!
Op stoepen (half-) parkeren en te hard rijden
Openbare dronkenschap (3x)
Openbare orde en veiligheid
Opletten op inbraken, agressie en noem maar op
Oplichters/ inbrekers
Oplichting en criminaliteit
Oproerkraaiers
Opsporen van geweldsplegers en bewaren van veiligheid bij potentieel geweldadige situaties
Optreden tegen agressie en geweld tegen wie dan ook
Optreden tegen alle andere illegale activiteiten (vreugde vuren)
Optreden tegen overijverige boa s en tegen de burgemeester die zich er ook niet aan houd
Ouderen mishandeling
Overdadig lawaai van motoren en auto's
Overige handhaving bijna niet mogelijk
Overige meldingen van mensen in nood
Overlast (4x)
Overlast (verkeer, buren)
Overlast aanpakken in de breedste zin van het woord
Overlast bezorgers
Overlast door groepen hangmensen (jeugd is het vaak niet meer) (veel niet NL afkomst) die
troep en overlast maken, en drugsrunners
Overlast drank en drugs, inbraak, zinloos geweld
Overlast en vandalisme in steden. Zorg ervoor dat grote groepen aangepakt kunnen worden
Overlast gevende asiel zoekers die uitgeprocedeerd zijn en toch hier blijven
Overlast in buurten
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Overlast in de buurt
Overlast in woonwijken
Overlast voor bewoners
Overlast, dat is doorgaans het begin van veel; en wordt meestal door burgers gesignaleerd ; de
herstart van een goede sociale controle , wanneer die bekrachtigd wordt door
handhaven(politie of handhaving), versterkt deze, en zal op duur minder politie nodig zijn.
Overlastplegers z.s.m. oppakken en tijdens de jaarwisseling vasthouden
Overval, aanranding
Overvallen voorkomen
Pak die asielzoekers, vluchtelingen en andere parasieten maar op die hier alleen maar komen
om te roven
Pak illegaal vuurwerk aan dat is het probleem
Pedofielen en coruptie
Pedofielen in de politiek arresteren
Plekken en personen die bekend zijn bij politie en gemeente volgen en beboeten zoveel als
mogelijk.
Politie heeft altijd als veiligheid als prioriteit. Of dit nou komt vanuit vandalisme hoek of
agressie hoek. Om ongelukken te voorkomen met vuurwerk moet er nu al een toegespitste
aandacht zijn voor illegaal vuurwerk. Dat is de grootste ongelukken maken rond oud op nieuw.
Politie moet focus niet hebben op handhaven maar mee helpen klimaat te creeren waar
conflicten niet ontstaan.
Politie weer op de gang krijgen als ik aangifte doe wacht ik 3 maanden op een gesprek
Politiek verantwoordelijk stellen. Deze laten het elk jaar weer gebeuren.
Preventief surveilleren
Regels handhaven op alle gebied !
Regels keihard handhaven
Reguliere criminaliteit aanpakken
Relschoppers (2x)
Relschoppers oppakken
Respect voor iedereen
Respect. Gastjes met grote bek meteen oppakken
Respecteren van onze grondrechten zoals in de grondwet, dus niet de spoedwet of welke
'noodverordeningen' die deze grondrechten aan de kant schuiven
Rijden met alcohol op
Rijgedrag van sommige verkeersdeelnemers
Road rage
Rondhangende jongeren begeleiden in plaats van verbod afdwingen.
Rooftochten in buitengebied
Samen werken met alle mensen die wel vuurwerk willen afsteken dat voorkomt boel ellende
Samenscholing
Samenscholing buiten in parkjes waar je niet meer langs durft met de hond. Door corona
verzamelen zich mensen/jongeren op andere plaatsen
Samenscholing van meer dan 2 personen
Samenscholing waarbij, ondanks afvalbakken, vuilniszakken rommel op straat wordt achter
gelaten
Serieuze criminaliteit
Snel aan kondigen dat paticulier vuurwerk 2021/2022 zeker niet mag. Dan loopt inkoop ook
af.o
Snelheid binnen de bebouwde kom.
STOPPEN MET ANGSTZAAIERIJ EN LIEFDE HANDHAVEN.
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Stoppen met die Corona waanzin.
Straatgeweld, bedreiging hufterig rijgedrag
Strenger controleren aan de grens ,en een heel grote boete geven
Subversieve elementen.
Surveilleren en preventief rust creeren
Te vroeg afsteken
Terug naar normaal
Toenemende agressie in het algemeen
Toezicht op en mede organiseren van (kleinschalige) evenementen
Totaal verbod op vuurwerk
Uit bovenstaande kan ik geen keuze maken.. allemaal even belangrijk
Uitvoeren van normale werkzaamheden: waakzaam & dienstbaar
Vandalisme
Vandalisme, criminaliteit, diefstal.
Ve (2x)
Veel items en gebeurtenissen door wie dan ook is niet te handhaven
Veilgheid in breedste zin voor iedereen waarborgen
Veilig afsteken van vuurwerk
Veiligheid
Veiligheid algemeen (2x)
Veiligheid burgers
Veiligheid burgers op straat of thuis.
Veiligheid en wapen/messen bezit
Veiligheid in de buurt.
Veiligheid in het algemeen
Veiligheid in het algemeen op straat en huiselijk geweld,
Veiligheid op straat (2x)
Veiligheid op straat in het algemeen
Veiligheid op straat. Inbraken,verkeersveiligheid
Veiligheid rond om scholen
Veiligheid van vuurwerk
Veiligheid voor alle inwoners van Horst a/d Maas
Veiligheid waarborgen over opgeslagen vuurwerk
Verbod om carbied af te schieten, gevaarlijk voor mens maar zeker voor het dier!!!
Verbod om vuurwerk in bezit te hebben
Verbod op afsteken illegaal vuurwerk
Verbod op alles wat met vuurwerk te maken heeft
Verbod op bezit van vuurwerk (4x)
Verbod op bezit van wapens waaronder ook vuurwerk, messen
Verbod op bezit vuurwerk
Verbod op hebben van vuurwerk
Verbod op het hebben van vuurwerk
Verbod op het in bezit hebben van vuurwerk (2x)
Verbod op het in bezit hebben van vuurwerk. (2x)
Verbod op het kopen van vuurwerk
Verbod op het verkopen van vuurwerk , met sluiting van de zaak
Verbod op het vuurwerk bij je hebben
Verbod op illegaal vuurwerk
Verbod op in bezit hebben van vuurwerk (2x)
Verbod op in bezit hebben van vuurwerk. Anders heeft al het andere weinig zin
255

Raadpleger Jaarwisseling

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbod op knalvuurwerk
Verbod op kopen, verkopen en afsteken van vuurwerk
Verbod op te vroeg afsteken van vuurwerk!!
Verbod op verkoop én afsteken van vuurwerk
Verbod op verkopen en kopen van illegaal vuurwerk
Verbod op vuurwerk hebben
Verhandelen van drugs
Verkeer
Verkeer bellen en zonder licht fietsen schooters
Verkeersaso's, drank en drugs in verkeer
Verkeershufters
Verkeersovertredingen
Verkeersregels
Verkeersveiligheid (2x)
Verkeersveoligheid
Verkoop illegaal vuurwerk
Verkopen vuurwerk met één hogere straf
Vernielingen
Vervoer/ transport ook verbieden
Vervuiling
Vervuiling en rommel op straat
Voor burgerbelangen opkomen
Voorkomen van grote bijeenkomsten binnen
Voornamelijk het gevaar voor de persoon en toeschouwers op verminkingen en eventueel
beschadigingen aan gebouwen en auto's.
Vuurwerk afsteken buiten afgesproken tijden
Vuurwerk in de buurt van dieren parken
Waakzaam zijn voor vreugde vurendie mogelijk als alternatief worden gebruikt
Waardelose vraagsteling
Wapenbezit (2x)
Wapens die in omloop zijn
War ze voor staan. Drugsrunners, dieven, moordenaars, verkrachters aanpakken. Niet dit soort
tegelrechte NSB praktijken!
Wat hun taak is, het beschermen van de mensen
Wat meer werk maken van diefstallen en letten op het inbrekersgilde.
Weer alles eigenlijk
Werk waar ze voor aangenomen zijn en iedereen de ruimte bieden om zijn of haar leven
NORMAAL te lijden
Werken met een prioriteitenplan
Wetgeving inzake het verbod op BEZIT van vuurwerk
Wildplassers
Witteboordcriminaliteit, doofpotten, fake plandemic propaganda verspreiders oppakken en
naar het schavot brengen
Xx
Ze moeten actie voeren voor meer loon
Ze moeten hun werk doen ,zoals diefstal, inbraak enz wat ze altijd al gedaan hebben , onze
regeling zet ze voor verkeerde doelen in .
Zedendelicten
Zeer zware straffen voor overtreders.
Zeker niet tegen de vrijheidsbeperkende en onderdrukkendecoronaregels
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Zelf kunnen genieten van de jaarwisseling
Zelf lekker feestvieren
Zelf Oud jaar vieren
Zich tegen de coronamaatregelen keren!!
Zichtbaar zijn en mee genieten. Goodwill kweken. Niet alleen handhaven.
Zichtbaar zijn in de stad dmv patrouille en regelmatig terugkeren naar de 'broeiplekken'.
Zinloos geweld, moslim samenscholingen
Zorgen dat er genoeg personeel is om op alle punten te handhaven.
Zorgen voor veiligheid
Zowel verkoop in binnen- en vanuit het buiten land handhaven, alsmede het afsteek verbod! zie
toelichting
Zwaar illegaal vuurwerk uit het Oostblok aanpakken
Zwaar illigaal vuurwerk
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(let wel: het naleven van de coronamaatregels valt in de categorie asociaal gedrag)
#3, Verbod op afsteken van vuurwerk, betreft het afsteken vóór 31 december 23:00 uur
2 betogers cursusaanbod aanpakken
3 betogers kozp aanpakken
2,3,en 4 zijn eigenlijk gelijk aan elkaar. Je kunt het een niet los zien van het ander. Ik zou twee
dan ook willen omschrijven als: Een verbod op de verkoop van vuurwerk (zowel in binnen- als
vanuit het buitenland) waardoor het handhaven van een afsteekverbod in een logisch
verlengde lig. Als het verkoop verbod met alle middelen wordt gehandhaafd zal er veel minder
inzet nodig zijn om de afsteek verbod te handhaven
3 Ook hier geldt weer, niet te handhaven
3, verkoop binnnen en buitenland.
3. criminaliteit
Afsteken en verkoop hangen immers samen met de uiteindelijke besluiten.
Aggressie tegen politie mag wel heel veel nare ervaringen met politie gehad
Agressie daar kunnen ze niet op toezien dat gebeurd er triest genoeg nu eenmaal. Hiervoor
moet een enorm zware straf op staan.
Agressie is áltijd onacceptabel en ook geen kwajongens streek, vervolgens is corona het
grootste probleem dat we hebben en dus het belangrijkste, daarna komen andere meldingen.
Agressie tegen hulpverleners is zowizo not done, En Moet gewoon zwaar bestraft worden. Ook
minderjarige.
Agressie tegen hulpverleners moet echt op nr 1. Ontoelaatbaar en onacceptabel. Zwaar
bestraffen. Bij verbod op verkoop en/of opsteken moet zeker gehandhaafd worden. Echter is
genoeg toezicht en handhaving wel voor handen?
Agressie tegen politie en hulpverleners is ontoelaatbaar. Er wordt al lang voor het geoorloofd is
vuurwerk afgestoken. Je kunt nauwelijks meer de honden uitlaten, zonder dat ze bang hoeven
te zijn.
Agressie tegen politie en hulpverleners: zero tolerance. Dat kan gewoon echt niet geaccepteerd
worden. Geweld tegen mens en dier sowieso zero tolerance. Vandalisme: onderscheid maken
tussen kattenkwaad of ernstige vernielingen. Corona regels: als kattenkwaad behandelen: wel
"foei" en berispen, eventueel boete, maar verder geen drama van maken.
Agressie tegen politie en/of hulpverleners is al jaren een probleem dat maar niet afdoende
wordt aangepakt. Strenge straffen (opsluiting) en heel hoge boetes, met lik op stuk beleid en
geen taakstraffen die toch niet werken, daar lachen die gasten om. In de grote steden (bv Den
Haag) is dit al jaren een groot probleem mede als gevolg van slecht beleid in plaats van zero
tolerantie. Veel problemen en incidenten worden er met de mantel der liefde bedenkt en zo
schuift de tolerantie grens jaar naar jaar op tot we inmiddels op een niet aanvaardbaar niveau
zijn beland..
Agressie valt nooit goed te praten en MOET prioriteit hebben. Verder vind ik het moeilijk, zeker
omdat je geen boeman moet gaan spelen, dat werkt vaak averechts.
Agressie zeker op nr 1, de overige zaken vallen voor mij allemaal onder Corona gerelateerde
wetgeving. Dus, wordt die gehandhaafd dan wordt de rest ook gehandhaafd.
Agressie, geweld en vernielingen met name in de grote binnensteden komt jaarlijks steeds véél
voor, met als gevolg veel persoonlijke- en materiële (financiële) schade. Oud op Nieuw is voor
velen een vrijbrief voor dit soort misdragingen en dát moet maar eens hard aangepakt worden,
desnoods met ME-optreden!
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Alcohol, drugs en illegaal vuurwerk zijn de grootste boosdoeners, hierdoor vallen de meeste
slachtoffers. Daardoor komt de grootste overlast, pak dit aan en niet een gezin die tradtioneel
om 1200uur een fonteintje willen afsteken.
Algeheel vuurwerkverbod betekent zowel inkoop, verkoop en afsteken.
Alle items zijn belangrijk
Allemaal belangrijk
Alles behalve kinderen meisje spelen we zijn volwassen mensen zij moeten boeven vangen
anders niets.
Als de overheid regels of wetten maakt( en dus de normen en waarden van de mensen steeds
meer vervagen en men alleen maar probeerd te bedenken hoe die regels en wetten te omzeilen
ipv wat is netjes en hoe ervaren anderen dit), moet zij die ook kunnen handhaven.
Als die volgorde goed verloopt zal de agressie hopelijk meevallen. Vooral punt: geen verkoop
van vuurwerk
Als een vuurwerkverbod een coronamaatregel is, vallen daar de andere mogelijkheden onder
Als er een algeheel verbod is of komt op het kop en verkopen van vuurwerk, kan men het ook
niet afsteken. Bij verkoop en of koop fikse boetes uitdelen!
De agressie tegen politie en andere hulpverleners moet sowieso harder worden aangepakt. Ook
hier fikse boetes uitdelen! Tenslotte moet iedereen zich houden aan de geldende
coronamaatregelen, des te eerder dalen de besmettingscijfers, en kunnen we naar het "nieuwe
normaal".
Als er geen verbod op de verkoop is kan niet gehandhaafd worden
Als het verbod gehandhaafd wordt , desnoods met torenhoge boetes, dan valt de rest van het
rijtje vanzelf gunstiger uit.
Als iedereen zich aan de regels houdt zou het best een goede start in een gezond jaar kunnen
worden
Als je beleid voert om afsteken niet toe te staan moet je ook handhaven, heel simpel, anders
heeft het geen zin
Als je regels maakt moet ze ook kunnen handhaven. Prioriteit moeilijk aan te geven omdat alle
gegeven items gehandhaafd moeten worden om een goede naleving te krijgen.
Als men de coronaregels nu prioriteit geeft zijn we toch echt verkeerd bezig.
Asielprofiteurs, geen oorlogsvluchtelingen
Bij deze vraag kan ik eigenlijk geen volgorde aangeven. De regels zijn te zeer met elkaar
verweven. Verbod op verkopen vuurwerk in binnen- en buitenland moet gehandhaafd worden,
Anders is er nog te veel vuurwerk in om loop! Handhaven wordt daardoor steeds moeilijker.
Bij overtredingen zwaarder straffen en door de overtreders verplicht laten helpen in
ziekenhuizen en bejaardentehuizen.
Blijft moeilijk te beantwoorden; het handhaven van coronategels houdt sommige andere regels
al in...
BOETES EVEB OPTREKKEN NAAR 1000 EURO PER OVERTREDING DAN IS HET ZO AFGELOPEN.
Contrôle op het naleven van de coronaregels is onder normale omstandigheden al bijna niet te
doen, laat staan op oudejaarsavond {-nacht).
Coronaregels volgen en dan vooral streng optreden bij grote groepen en mensen die willens en
wetens de regels overtreden, bijv. feesten.
De coronaregels zijn m.i. leidend totdat een groot deel van de bevolking is gevaccineerd.
Agressie is nooit goed, noch tegen hulpverleners noch tegen andere medemensen.
De hel breekt los als de idioten die nu hun zolders vol hebben liggen met ILLEGAAL VUURWERK
dit niet kunnen afsteken. Die hebben nu al lak aan de regels (anders hadden ze nog geen
vuurwerk) en dat zal oud op nieuw niet anders zijn.
De politie mag dit jaar gaan oppassen voor ongeregeldheden in de grote steden (zie 3) en moet
eens de échte problemen aanpakken I.p.v. het beoefenen van afgeschafte tradities bekeuren.
De verboden mbt vuurwerk zijn Coronamaatregelen dus dat valt voor mij allemaal onder 2
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Denk dat het probleem momenteel veel dieper ligt- mentaliteit en respect is ver te zoeken.
Maar consequent handelen mede ook door de overheid -politie etc is van
groot belang anders krijgen we dit niet onder controle.Duidelijk aangeven als er grenzen men
een grens is overgegaan met misschien een passende straf!
Dit alles gaat over de jaarwisseling maar is eigenlijk al veel langer een probleem. Ze beginnen in
Augustus en met een beetje geluk stoppen ze in Februari
Dit is geen goede vraag. Prioriteit vóór jaarwisseling is verbod op verkopen van vuurwerk.
Aankoop van vuurwerk in buitenland via internet zal niet te controleren/handhaven zijn. Dat is
een realiteit.
Door de keuze op de coronamaatregelen heb je ook meteen de handhaving op het vuurwerk,
aangezien deze ook bij de coronamaatregelen horen.
Door het verbod en verkopen op vuurwerk kweek je dat de mensen in verzet gaan en andere
dingen gaan doen. er is al zoveel afgenomen zoals feesten, zwarte piet enz enz. geef de mensen
de gelegenheid om vuurwerk af te steken op een centraal punt. nederland moet eens
ophouden met al die regeltjes en tradities te verbieden. waarom kan het wel in belgie en
duitsland ook al is het in beperkte mate? nederland gaat naar de verdommenis!!!
Door het verbod op verkoop van vuurwerk hoeft er ook niet te worden opgetreden. Mar dan
ook het vuurwerk uit het buitenland totaal verbieden. Beter nog om het in die landen ook te
verbieden. Voorkomen is beter dan........
E.e.a. geldt voor de komende jaarwisseling. Volgend jaar mag, wat mij betreft, in normale
omstandigheden best een beetje siervuurwerk worden afgestoken.
Echt streng optreden is gewenst!!!!
Een verbod ook overal handhaven, anders heeft het geen zin
Eigenlijk moeten deze drie redenen allemaal op 1 staan.
Eigenlijk vind ik prioriteit hierbij niet passen. Ik vind alle bovenstaand enorm belangrijk. Ik besef
dat handhaven op alles utopie is.
Eigenlijk zijn alle punten van belang. want vandalisme en agressie zullen ontstaan door het
algemene vuurwerkverbod en coronaregels. zwaardere boetes voor verkoop en afsteken. tot
zelfs celstraf.(als ik een vuurwapen in bezit heb krijg ik dat ook. en bepaald vuurwerk is zo zwaar
dat het als wapen beschouwt kan worden),
En als bij corona hoort geen vuurwerk dan ook dat verbod afdwingen
En uiteraard aan de grenzen controleren en zéér fikse boetes uitdelen plus vuurwerk in beslag
nemen.
Er is geen Corona virus geïsoleerd tot op de dag van vandaag, stop deze Fake News Propaganda,
Neurenberg 2.0 komt eraan ;)
Er komen steeds meer vernielingen, er wordt steeds meer naar mensen gegooid, steeds meer
gewonden en zwaarder vuurwerk en geluids- overlast en buiten te tijd vuurwerk afgeschoten.
Er worden door "Brussel" zoveel Europese regels opgesteld, waarom niet ook voor heel Europa
eenduidige keuringregels voor vuurwerk voor particulieren?
Er wordt nu al heel veel vuurwerk in het openbaar afgestoken door mensen. Het valt mij op dat
dit vaak langs een weg in de buurt van winkels gebeurt in wijken en op pingpongtafels oid en dit
wordt door de mensen maar als normaal gezien alsof het legaal is. Dat vind ik erg verdrietig. Ik
zou het fijn vinden als hier meer op wordt gehandhaafd, met deze praktijken in mijn omgeving
voel ik mij erg onveilig en dat vind ik geen prettig gevoel.
Er wordt veel te weinig aandacht gegeven aan vandalisme en criminaliteit. Bovendien vind ik
dat, mocht er een dader gepakt worden, men deze een veel hogere boete dan wel schade
vergoeding moet laten betalen. Drie keer de veroorzaakte schade vergoeden lijkt me heel
redelijk.
Exclusief politie. Politie en burgers dienen het zelfde beschermd te worden.
Geen toelichting
Geen vuurwerk dit jaar, en horeca gesloten houden
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Gemeente Rotterdam maakte gebruik van driepunts-geluidsmetingen om nauwkeurig de locatie
van knallen te bepalen. Zo konden ze mensen die de regels overtraden makkelijker betrappen
en beboeten.
Gewoon doen wat ze ieder jaar doen. De wereld is nog steeds hetzelfde als vorig jaar!
Grenzen dicht. Dan heb je geen vuurwerk vanuit het buitenland én er komen geen ongenode
gasten Nederland in.
Handhaven en fikse boete uitdelen.
Handhaven is heden steeds lastiger omdat we te maken hebben met mensen die gezag
recepteren moeilijker vinden dan enkele decennia geleden .O.a. door de toegenomen
mondigheid van de burger, op zich een prima ontwikkeling maar lijkt nu toch wat te ontsporen;
men gaat prat op het hebben van een eigen mening, complot denken is toegenomen, dus
waarom moeten we de wetenschap geloven dat is toch ook maar een mening, dus de eigen
mening telt zwaar en voor zover de wetenschap ook maar een mening zou zijn telt dat dus
daarom weer nu net niet. Allerhande groeperingen willen op basis wie roept het hardst heeft
gelijk, prat gaan op eigen gelijk waardoor praten onmogelijk is geworden. Voor zover ze het er
nog over hebben dat ze de dialoog willen aangaan is dit slechts een uitspraak want in de
praktijk wijst niks op enige bereidheid hiertoe. Ik denk aan antivaxxers, anti zwarte piet en pro
zwarte piet, boze boeren, black lives matters, de ideeën kunnen nog oké zijn maar de manier
waarop een ieder opkomt voor zijn stand[punten werkt verruwing in de hand. social media lijkt
menig vuurtje nog wat meer op te stoken. Dat alles maakt dus dat handhaven niet eenvoudig.
Er is dus werk aan de winkel. Ik denk aan onderwijs, gedragswetenschappers, een
maatschappelijke ommezwaai maar hoe dat zou moeten kunnen?
Handhaven op agressie tegen politie is logisch, omdat het heel raar zou zijn als dat straffeloos
kan, want het is inherent aan handhavend optreden, geen politie, geen handhaving, geen risico
op geweld tegen politie.
Bij geweld tegen hulpverleners altijd handhaven. Maar hulpverleners zouden ook iemand bij
zich moeten hebben die het publiek uitlegt wat ze doen. Ik heb slechte ervaringen met
wegduwen en afsnauwen, terwijl ik ontdaan was over wat iemand die ik kende overkomen was.
Ik heb niet agressief gereageerd, maar ik begreep wel waarom iemand op dat moment over de
rooie zou kunnen gaan.
Kopen van vuurwerk in het buitenland vind ik minstens even handhaafnoodzakelijk, maar ik
mocht er maar 3 aanwijzen.
Handhaven van een verbod op vuurwerk zou ik toejuichen maar is alles behalve haalbaar om te
handhaven. Vandaar voorkeur voor het zo veel mogelijk voorkomen dat er vuurwerk is.
Handhaven van het verbod op verkopen van vuurwerk en controle aan de grens zijn ook zeer
belangrijk.
Handhaven zal niet mogelijk zijn, er zal toch overal vuurwerk worden afgestoken. En de politie
heeft hiervoor ook geen prioriteit.
Handhaving is het belangrijkste punt. Veel maatregelen nemen en verbieden of niet toestaan
van bepaalde zaken worden niet of nauwelijks gehandhaafd. Dan heeft het totaal geen zin. Als
politie en boa's langs rijden en niet optreden verdwijnt weer een deel van het gezag.
Handhaving nagenoeg onmogelijk.
Handhaving verhogen en zichtbaar maken aan de burgers
Het controleren op afsteken van vuurwerk bedoel ik mee voor de jaarwisseling en niet de dag
zelf.
Het heeft weinig zin nu nog de verkoop van vuurwerk te controleren. De
‘Die hards” hebben hun voorraad reeds lang in huis.
Het is dweilen met de kraan open en zeer tegenstrijdig, enerzijds worden kwetsbare ouderen
en zieken beschermd en anderzijds zitten ze al heel lang thuis geïsoleerd en kunnen geen raam
meer open zetten door de ernstige luchtvervuiling van vuurwerk en houtkachels.
Het meest juiste antwoord staat er niet bij nl Verbod op bezit vuurwerk
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Het respect voor politie en hulpverleners moet heel snel veranderen. Met het huidige respect is
het moeilijk te handhaven. Gedeeltelijk zelf schuld betreffende COVID. Hier dienen duidelijk
meer en hogere boeten te komen( en ook uitdelen). De huidige jeugd lacht om de handhaving,
ze organiseren feesten, en zou er eentje beboet worden delen ze de kosten. Het het is hier van
de Dam, sinds het Grappenhaus feestje. Sindsdien is er ook de duidelijke trend van meer
besmettingen.
Het verbod op vuurwerk kopen kan voor oud op nieuw geschieden.
Het zou zonde zijn, als door nalatigheid of onoplettendheid de besmettingen weer oplopen.
Hoewel ik agressie tegen politie afkeur is dit niet iets waar speciaal op gehandhaafd moet
worden. Omgaan met dit soort agressie (liever de-escaleren dan handhaven) behoort een
basisvaardigheid te zijn van de politie. Als het om agressie tegen andere hulpverleners gaat dan
dient bescherming van die hulpverleners voorop te staan. Dus eerst veiligheid, dan de-escaleren
en dan pas eventueel handhaven. Het is opvallend dat in deze vraag over de meeste prioriteit
alleen het woordje handhaven voorkomt.
Hou je aan de regels.
Ik ben benieuwd of er überhaupt wordt gehandhaafd. Er wordt naar mijn mening veel te weinig
gehandhaafd.
Ik ben er nooit een voorstander van geweest; een heel groot vuurwerk op het kasteel van
Hoensbroek vind ik echter wel kunnen; wel het aantal toeschouwers reguleren.
Ik heb mij de afgelopen periode erg verwonderd aan de willekeur van handhaving in de
Gemeente Horst aan de Maas. Met name de manier waarop men toezicht heeft gehouden en
gehandhaafd in de horeca is echt lachwekkend. Terwijl veel horecaondernemers hun zaakjes
erg goed voor elkaar hadden waren er een paar die lak hadden aan alle regels ( Graaf ter Horst
). Hier werd om de handhaving gewoon gelachen echter dit soort figuren verpesten het voor
velen. Aanpakken dit soort figuren!!!
Ik heb niet veel vertrouwen in ' toezicht op vuurwerk'... Elke avond (al maanden) wordt er
vuurwerk afgestoken aan de rand van Geleen...
Geen enkele reactie van toezichthouders...
Mensen uit de omgeving weten wie de daders zijn... Maar toch???
IK hoop dat u zich dmv onafhankelijke media op de hoogte stelt van de feiten mbt Covid-19, de
IFR is niet hoger dan de gewone seizoensgriep, de maatregelen berokkenen oneindig veel meer
schade dan Covid-19 ooit zou aanrichten. Hef aub alle maatregelen op en ga werkelijk terug
naar normaal! Zonder pcr test zou er niks aan de hand zijn, er is al maanden geen oversterfte,
bij een daadwerkelijke pandemie zijn honderden extra doden per dag te verwachten, nu zijn dat
er 0...Wordt wakker!! De pcr test die wordt gebruikt is niet geschikt om een actieve infectie vast
te stellen, beleid zou niet op deze test mogen worden gebaseerd.
Ik houd helemaal niet van vuurwerk. Mijn dieren en andere dieren ook niet. Wat de uitslag van
deze enquete ook is, er zal toch vuurwerk afgestoken worden. Het is nu al bezig. Ik ben heel
benieuwd wat dit uithaalt.
Ik mis hier aandacht voor criminaliteit, diefstal en beroven van vrijheden. Die moet op 1. Dat
lijkt ondergeschikt de laatste tijd.
Ik vind dat messenbezit onder jongeren en ook volwassenen veel verontrustender dan alle
andere dingen, waarom moet je met een mes op straat lopen, dat is toch letterlijk
levensgevaarlijk voor anderen.
Dit moet stoppen, hoort niet bij onze cultuur, en gepraat met jongeren hebben we lang genoeg,
het is nu tijd voor streng zijn en actie.
Moslimextremisme opsporen moet prioriteit krijgen.
En de verkeersveiligheid in de bebouwde kom laat ook te wensen over.
Als mensen al worden aangereden op het zebrapad bij mij vlakbij, voel ik me niet meer veilig.
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Ik vul jullie enquete in omdat ik dat meestal doe. ik heb het gevoel dat jullie wel eens betere
eniquetes hebben voorgelegd. ik heb b.v. grote moeite met vragen die lijken aan te zetten om
de coronaregels te overtreden?. En u kondigt bij Tot slot slot nog aan enkele vragen te hebben.
om de representativiteit te waarborgen. Waar zijn die vragen?
Ik zou ze alle zes kunnen afvinken maar je moet wel een keuze maken.
Is duidelijk volgens mij, vooral in coronatijd
Jaren Geleden reed je over de snelweg Venlo Eindhoven kwam je enkele Politie auto's oa
Porsche auto voorbij of tegen, weg politie bezuinigen , dus geen controles meer op de wegen
en in de dorpen of kernen , Dus we moesten het zelf maar uitzoeken en het volk is nu de baas ,
en daar zijn we nu , rellen rotzooi enzzz
Je moet ze voor zijn verbod op verkopen
Kan het leger niet worden getraind om Agressie tegen politie en hulpverleners in te perken?
Laat de BOA's thuis!!
Laat een keer per jaar door deskundige en vuurwerkshow afgeven en dat je het nergens ook
niet in het buitenland kan kopen
Laat justitie de uitspraak om zwaarder te straffen eens waar maken. Niet blaffen maar ook
bijten.. gevangenisstraf en schadevergoeding.
Lijken elkaar niet uit te sluiten. Handhaven verkoop en koop zal met name voor de jaarwisseling
zijn. Afgezien tegen politie en hulpverleners vooral tijdens de jaarwisseling. Ook verwacht ik dat
dit niveau t voor komt als toch niemand uit mag gaan, horeca dicht is, door heb vuurwerk veel
minder mensen op straat.
Men schept eerst een probleem en gaat dan naar oplossingen zoeken. De omgedraaide wereld.
Steek deze energie in positieve zaken, met meer empathie.
Met het handhaven van de coronaregels bedoel ik dan echt de "feestjes" ed, niet als er toevallig
3 personen buiten staan te praten ipv 2.
Met het verbod op verkopen bedoel ik het verkopen van (zwaar) illegaal vuurwerk door
handelaren. Denk hierbij aan de bekende cobra's.
Mijn antwoord is bedoeld voor nu tot de jaarwisseling. Tijdens de jaarwisseling zelf zou ik
inzetten op de coronaregels, vandalisme en agressie tegen politie en/of hulpverleners.
Niet genummerde items vallen onder genummerde
Niet van toepassing.
Nu vuurwerk afsteken hoort ook bij vandalisme
Omdat er te weinig handhavers zijn zal het moeilijk zijn om dit te bereiken
Onder vandalisme kan ook vuurwerk afsteken vallen
Onder vandalisme ook graag telefoongebruik in het verkeer!!!! Harder optreden
Onduidelijk of dit algemene vraag is of ttv oudjaar. Laat prioriteitsstelling op dit onderwerp over
aan mensen die er een breed en overkoepelend zicht op hebben. Is bijv ook afhankelijk van
beschikbaarheid handhavers
Online verkoop regels beter onder controle krijgen. Regels in Jip & Janneke taal uitleggen en
geen online verkoop gaan stimuleren, maar juist het fysieke winkelen en meer toegankelijk
maken op alle gebied. Lokale Inclusie Agenda 2021 - Wijkraden wakker schudden en mensen
mee laten denken. Dat is de reden waarom ik fb groep Roermond Toegankelijk ben begonnen.
Ook het buitengebied en de zogenaamde 'polencampings' en plekken waar werkmigranten in
groepen leven in de gaten houden.
Ook hier een véél te lakse politiek om hulpverleners te beschermen. Beesten als beesten
behandelen en niet als mensen, zo niet zijn mensen rechten zelfs gevaarlijk voor normale
mensen.
Ook vandalisme in natuurgebieden of parken.
Ook verbod op bezit van vuurwerk instellen
Politie en hulpverleners .....beste mensen...!
Politie is en mag geen kindermeisje spelen, de taak van de ouders
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Preventie is altijd het beste toch, dus als er geen vuurwerk is dan hoef je geen verbod te
handhaven
Prioriteit ligt nu om het virus weg te krijgen. Dus mensen hou je aan de regels !!!!!!!!!!!
Reden van verbod dit jaar is duidelijk. Maar in het algemeen erger ik me niet zozeer aan die ene
avond (hoewel ik de hoeveelheid absurd vind) maar aan het feit dat ik het hele jaar door
vuurwerk hoor. Zelfs in de zomer gaat er geen week voorbij zonder harde knallen. Mij lijkt dat
dat vooral inkoop in het buitenland te maken heeft.
Stoppen met de onzin over corona
Is tegen de grond wet
Stringenter handhavingsbeleid vanuit, maar ook via de ‘Driehoek’ en via verruiming van de
opsporingscapaciteit door prioritering binnen beschikbare FTE.
Superidee zou zijn jaarlijks een groot gemeentevuurwerk afsteken door professionals
vuurwerkshow en alle vuurwerk verder altijd verbieden
Ten eerste de bron van agressie aanpakken.....dus zorgen voor een eerlijke verdeling van
middelen, zoals geld, voorzieningen e.d.; verslavingen onmogelijk maken d.m.v. alcohol en
drugsverbod van verkoop; verbod van wapenhandel, betere scholing voor iedereen: lesgeven
over wat er belangrijk is in een mensenleven, over gelijkwaardigheid, respect, liefde, wat samen
doen oplevert, verschil tussen man-vrouw opheffen, etc, etc.
Toelichting op keuze 3* verbod op illigaal vuurwerk uit het buitenland ( cobra's, nitraten etc.)
Tweede prioriteit zou zowel verkopen als kopen van vuurwerk moeten zijn. Maar in
bovengenoemde keuzes is kopen dan toch belangrijker
Twijfel tussen vandalisme en afsteken vuurwerk. Ik denk dat door verbod vuurwerk wellicht het
vandalisme erger wordt.
Uiteraard is ook corona belangrijk, maar als iedereen zich aan de regels houdt blijft dit beperkt
Van hulpverleners en politie dien je af te blijven, agressie is nooit goed te praten. Ik ben bang
dat uit frustratie omdat er geen vuurwerk afgeschoten mag worden mafkezen gaan denken dat
ze een andere uitlaatklep nodig hebben en vandalisme zullen plegen.
Veel veel strenger straffen , soft beleid, ook nu weer veel woorden maar geen daden
Verbod op afsteken gelijk met verbod op verkoop.
Verbod op afsteken van vuurwerk is niet te handhaven. Bepaal nu bij wet dat komende jaren
geen vuurwerk meer mag worden afgestoken. Beter voor het milieu, iets waar we hard aan
moeten gaan werken
Verbod op agressie tegen politie en/of hulpverleners geldt altijd
Verbod op het hebben van vuurwerk zou algemeen beter zijn, maar daar is het nu al te laat
voor.
Verbod op kopen en verkopen van vuurwerk kan al ruim vóór de jaarwisseling worden
gehandhaafd. Daarom ook vóór die tijd alle inkoop vernietigen. Wanneer deze alsnog (illegaal)
verkocht wordt verdienen ze dubbel; door de geldelijke compensatie van de overheid en van de
opbrengst uit de verkoop. Dus nu al actie ondernemen lijkt mij een prio. Overigens vind ik alle
andere alternatieven ook handhaafrijp.
Verbod op kopen leidt hopelijk tot minder vuurwerk afsteken. Maar ik twijfel wat effectief is,
sowieso al het verbod (-opties) inzetten. En ervoor zorgen dat er geen agressie en vaak gaat dat
hand in hand met vandalisme.
Verbod op verkoop van vuurwerk is niet relevant. Dit is niet verboden, afsteken wel.
Verbod op vuurwerk afsteken door het gehele jaar mits er vergunning is afgegeven
Verbod op vuurwerk verkoop, onder de voorwaarde dat het alleen voor dit jaar geld!
Voor 31-12 in de avond vuurwerk afsteken is naar mijn mening ook een vorm van vandalisme.
Voor dit jaar alleen
Voor handhaving is veel te weinig personeel
Vuurwerk , één vuurwerk per gemeente , gecontroleerd en afsteken door mensen die er
verstand van hebben.
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Vuurwerk afsteken blijft in alle opzichten gevaarlijk en kan zo ook de druk op ziekenhuizen
verhogen
Vuurwerk mag voor mij per direct verboden worden. Op oudejaarsavond kunnen de gemeenten
professionals inhuren om siervuurwerk op vaste plaatsen in de stad te laten afsteken. Hier in de
grensgemeente Maastricht word ieder jaar al, iedere avond, vuurwerk afgestoken, ( bommen )
vanaf eind oktober! Dit vuurwerk word over het algemeen in het buitenland gekocht. ( België )
Mens en dier hebben hier heel veel last van, politie handhaaft niet, te weinig capaciteit! Zorg
dan voor voor genoeg capaciteit en handhaaf! Hoge boetes op zetten!
Vuurwerk moet hetzelfde behandeld worden als drugs.
Vuurwerk sowieso voor consumenten afschaffen. Alleen een groot festijn onder leiding van
deskundigen zoals b.v. in Australie
Vuurwerk uit het buitenland is gevaarlijker materiaal dan in Nederland.
Vuurwerk zoveel als mogelijk voorkomen en belangrijk is de veiligheid van de politie en
hulpverlenenrs.
Vuurwerk=macht, zeker bij jongeren; te vergelijken met het hebben van een mes. Juist deze
groep heeft meer leiding, grenzen en alternatieven nodig.
Waarom maakt u geen onderscheid tussen siervuurwerk en knal vuurwerk?
Wat de controle op de coronaregels betreft moet nog opgemerkt worden dat deze in het
algemeen verscherpt mogen worden. Vooral het dragen en het correct dragen van het
mondkapje moest prioriteit krijgen, want veel mensen nemen de naam mondkapje uit laksheid
maar al te graag letterlijk en bedekken alleen maar hun mond. Als men deze mensen hierop
aanspreekt krijgt men meestal als antwoord dat ze hun mond toch bedekt hebben, of ze
hebben COPD of astma.
Wat ik niet snap is dat er nu al gedurende 2 weken elke avond knalvuurwerk te horen is op
dezelfde locatie (Nieuwenhagen-Waubach) zonder dat daar klaarblijkelijk op gehandhaafd
wordt.
Wat mij betreft: Afschaffen. Vuurwerk was ooit een leuke manier om het jaar af te sluiten.
Inmiddels is het een ideaal middel (voor een selecte groep asocialen) om eens lekker rotzooi te
trappen, en zoveel mogelijk schade aan te richten. Hoe meer schade, hoe meer lol.
Wat mij dan verbaasd in onze gemeente, dat ik in de krant lees bij de verleende vergunningen.
Dat hiervoor een vergunning verleend is terwijl onze gemeente Gennep al besloten heeft of een
vuurwerkvrije gemeente te zijn. Hoe krom kunnen regels zijn.
We worden nu al weken geplaagd door het afsteken van vuurwerk 's avonds en 's nachts.
We zijn in Portugal geweest met oud en nieuw.
al wilde je € 50 geven voor een stuk vuurwerk, het is gewoon nergens te koop, als dat hier ook
eens zou kunnen
Werken met een prio-plan dat per dag wordt bijgesteld door de korpsleiding en wordt
doorgesproken 10 minuten voor de dienst met IEDEREEN.
Wordt tijd dat we dit volwassen behandelen
Ze hebben het altijd over verkoop in Duitsland maar België is nr 1
Zeer streng optreden en handhaven is mijn devies
Zichtbaar zijn en mee genieten. Goodwill kweken. Niet alleen handhaven.
Zie opmerking bij vraag 4
Zolang de agressie tegen politie en hulpdiensten niet harder wordt aangepakt gaan er steeds
meer 'leuke' gebeurtenissen en activiteiten in de toekomst verdwijnen. Een kleine groep
mensen maakt veel kapot voor de grote groep.
Zorg dat “democratie” gewaarborgd blijft! De politiek is dat besef al heel lang kwijt.
Zorgen dat er gehandhaafd wordt op alle punten daar waar nodig.
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