
Rapportage resultaten peiling vuurwerk in Lansingerland 

 

De (flits)peiling ‘Vuurwerk in Lansingerland’ is ingezet door de gemeente Lansingerland om 

kort na de jaarwisseling te polsen hoe inwoners denken over vuurwerk, vuurwerkoverlast 

en vuurwerkvrije zones. Via verschillende mediakanalen (website, sociale media, nieuwsbrief) is 

aandacht gegeven om aan de peiling deel te nemen. 

 

Deelnemers 

In totaal is de peiling 3.758 keer ingevuld. 

 

Voor wie? 

Alle inwoners van Lansingerland konden aan de peiling meedoen.  

N.B. De peiling stond open voor iedereen, waardoor het ook mogelijk was om de peiling in te vullen als je 

niet in Lansingerland woonachtig bent. 

 

Wanneer? 

De vragenlijst kon worden ingevuld van 6 januari tot en met 14 januari 2020.  

 

Privacy 

Om de anonimiteit van deelnemers te waarborgen, zijn antwoorden die herleidbaar zijn zwart 

gemarkeerd in deze rapportage. 

 

Wat wordt er met de resultaten gedaan? 

De resultaten van de peiling zijn besproken in de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad. 
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Q1 Heeft u overlast van vuurwerk ervaren?
Answered: 3,758 Skipped: 10

TOTAL 3,758
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64.95% 1,440

30.54% 677

49.84% 1,105

61.21% 1,357

Q2 Wanneer heeft u overlast van vuurwerk ervaren? (meerdere
antwoorden mogelijk)

Answered: 2,217 Skipped: 1,551

Total Respondents: 2,217  

Niet van
toepassing

Voor 31
december 18:...

Tussen 31
december 18:...

Na 1 januari
02:00 uur,...
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Niet van toepassing

Voor 31 december 18:00 uur, wanneer afsteken verboden is

Tussen 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur, wanneer afsteken toegestaan is 

Na 1 januari 02:00 uur, wanneer afsteken verboden is
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46.03% 1,170

85.92% 2,184

15.66% 398

37.21% 946

2.12% 54

31.51% 801

Q3 Wat voor overlast ervoer u dan?
Answered: 2,542 Skipped: 1,226

Total Respondents: 2,542  

Gestreste
huisdieren

Harde knallen

Lichtflitsen

Stank- en/of
rookoverlast

Weet ik niet

Anders,
namelijk...
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Anders, namelijk...
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# ANDERS, NAMELIJK... DATE

1 Onveilig gevoel door groepen jongeren die met vuurwerkgooien 1/14/2020 12:03 PM

2 Een baby die niet kan slapen 1/14/2020 11:06 AM

3 Hond plaste meermaals op karpet . Karpet moeten wegdoen. 1/14/2020 1:54 AM

4 vuurwerk in tuin gegooid 1/13/2020 2:42 PM

5 Vuurwerkafval op straat. Schadelijk voor dieren. 1/13/2020 12:55 PM

6 gestreste moeder en peuter... 1/13/2020 10:56 AM

7 Vervuiling op straat 1/13/2020 10:54 AM

8 oktober december enheden nog knallen 1/13/2020 10:16 AM

9 jongelui die rondhangen 1/12/2020 10:09 PM

10 vuurwerkafval op straat 1/12/2020 10:03 PM

11 Eng op de fiets naar de kerk, achter onze rug Gauw knalvuurwerk gooien 1/12/2020 9:07 PM

12 bestookt met vuurwerk in weide bloemtunnel 1/12/2020 7:54 PM

13 vernielingen 1/12/2020 7:41 PM

14 Vernielingen door vuurwerk 1/12/2020 6:20 PM

15 Branden op straat 1/12/2020 5:07 PM

16 schrikeffecten 1/12/2020 4:46 PM

17 Vernielingen in de publieke ruimte 1/12/2020 4:11 PM

18 Veel troep op auto en in de tuin 1/12/2020 2:25 PM

19 Harde knallen is zacht uitgedrukt voor sommig vuurwerk. Daarnaast worden
vuurwerkoverblijfselen door veel burgers niet opgeruimd.

1/12/2020 12:01 PM

20 Gisteren nog knalvuurwerk op ons balkon 1/12/2020 11:57 AM

21 Irritant, veel schade in de buurt 1/12/2020 11:39 AM

22 Vuurwerk afsteken in speeltuin (Flodder) 1/12/2020 10:19 AM

23 Vuurwerk afval overal op straat 1/12/2020 9:06 AM

24 Zelf erg last gehad van de knallen 1/11/2020 11:41 PM

25 Jongeren gooide vuurwek naar me toen ik langs fietste en vanaf 28 december constant
vuurwerk afsteken in mijn straatt/m oud jaarsdag

1/11/2020 8:20 PM

26 Jongeren die met rugzakken vuurwerk rondlopen en op school(plein) hangen en achteloos
vuurwerk gooien

1/11/2020 7:53 PM

27 Huisdieren een beetje maar 1/11/2020 7:40 PM

28 Gevaarlijk gebruik van vuurwerk 1/11/2020 7:12 PM

29 Vuurwerk in de ingang van een parkeergarage gooien waar mensen boven wonen 1/11/2020 6:10 PM

30 Zeer grote pakketten die op ca 2 mtr van onze auto werden afgevuurd. Zeer harde knallen
gaven. Grote bergen afval die in brand werden gestoken. ca 01.00 uur is politie wezen kijken
en na gepraat weer weg gingen. Auto zat geheel (met ander auto's) en terras + balcon dik
onder afval. Veel harde knallen stank en overlast.

1/11/2020 3:39 PM

31 Vandalisme, afval 1/11/2020 2:21 PM

32 vandalisme, rommel in de straat, asociaal gedrag 1/11/2020 2:21 PM

33 Gevaarlijk voor kinderen 1/11/2020 2:09 PM

34 De Waterspeeltuin blijft favoriet bij hangers en vernielers, zo ook de abri hokjes in Bleiswijk 1/11/2020 11:57 AM
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35 Vuurwerk werd in de ingang van een parkeerkelder gegooid,waar ook mensen boven wonen en
straatmeubilair werd beschadigd door vuurwerk

1/11/2020 11:46 AM

36 Bange kleine kinderen 1/11/2020 10:55 AM

37 Angst 1/11/2020 9:59 AM

38 Vervuiling 1/11/2020 9:10 AM

39 Op 30 december fiets ik terug van mijn werk zoek en werd er een vuurpijl op mij gericht. 1/11/2020 8:45 AM

40 Afval 1/11/2020 8:16 AM

41 Kinderen bang alleen straat op te gaan. Plus diverse vernielingen ruim voor oud en nieuw 1/11/2020 8:12 AM

42 Onveilig gevoel met straat over gaan 1/10/2020 11:22 PM

43 Troep van vuurwerk 1/10/2020 10:27 PM

44 Intimiderend 1/10/2020 9:29 PM

45 Rommel op straat 1/10/2020 9:13 PM

46 Continue geluidsoverlast in de vuurwerkvrije zone bij het hospice 1/10/2020 8:21 PM

47 Rotzooi 1/10/2020 7:58 PM

48 Vuurwerk in speeltoestel 1/10/2020 5:59 PM

49 Agressie 1/10/2020 5:43 PM

50 Rondhangende jeugd die met vuurwerk overlast veroorzaakte zoals geluid en rommel 1/10/2020 5:39 PM

51 Illegaal harde knallen, te dichtbij, achtergelaten rommel. 1/10/2020 4:56 PM

52 Benauwdheid 1/10/2020 4:55 PM

53 Onveilig gevoel, of daadwerkelijke onveiligheid door dreiging met vuurwerk 1/10/2020 4:54 PM

54 Lekke banden door glas en troep 1/10/2020 4:21 PM

55 rook en fijnstof bleven lang hangen, kan niet gezond zijn 1/10/2020 4:19 PM

56 Afval 1/10/2020 4:00 PM

57 Niet opruimen afgestoken vuurwerk inl. niet opruimen verpakkingsmateriaal 1/10/2020 3:55 PM

58 Begooid worden met vuurwerk in speeltuin door tieners. Als eigen kleine kinderen daar speelde 1/10/2020 3:37 PM

59 Slaapproblemen 1/10/2020 2:57 PM

60 beschadigingen aan eigendommen 1/10/2020 2:07 PM

61 Rommel op straat 1/10/2020 1:33 PM

62 kinderen, zelfs zo jong als 10 jaar, die zwaar en illegaal vuurwerk afsteken/stunten.
Verbazingwekkend genoeg mét toestemming van vader.

1/10/2020 12:45 PM

63 Gevaarlijk 1/10/2020 12:19 PM

64 gevaarlijke situaties door gooien vuurwerk, onveilig gevoel 1/10/2020 12:07 PM

65 Afval 1/10/2020 12:00 PM

66 nachtrust onderbreking om 3 uur s nachts & alle troep wat blijft liggen op straat 1/10/2020 11:21 AM

67 ook in het recreatie gebied waar je hoopt te kunne lopen zonder dat de rotjes je om de oren
vliegen

1/10/2020 10:56 AM

68 Schade auto 1/10/2020 10:45 AM

69 asociaal gedrag, rotjes naar je gooien etc. 1/10/2020 9:45 AM

70 Agressieve jongeren die met vuurwerk gooien 1/10/2020 9:43 AM
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71 Overlast van vuurwerkafval. Onze nieuwe buren blijken elk jaar met vrienden een paar duizend
euro bij elkaar te leggen om vuurwerk te kopen. Dit vuurwerk is midden op straat afgestoken,
op ongeveer 1m afstand van onze tuin. Helaas stond ook de wind in de richting van ons huis.
De dag erna constateerde ik dat onze voor- en achtertuin, de dakgoten en het plat dak volledig
bezaaid waren met vuurwerkresten. 

1/10/2020 8:13 AM

72 Vuurwerkresten in de tuin en op de auto 1/10/2020 6:41 AM

73 Vuurhoop aanmaken 1/10/2020 5:44 AM

74 Werd naar ons gegooid toen we op de Diets door dorp reden 1/9/2020 10:19 PM

75 Mm rotjes/harde knallen. Ben daarom ook maar een paar dagen niet meer gaan hardlopen
buiten.

1/9/2020 9:38 PM

76 Paniek aanvallen 1/9/2020 9:38 PM

77 geen veilig gevoel ook vanwege hondjes 1/9/2020 9:31 PM

78 Trillende ruiten 1/9/2020 9:21 PM

79 Bange jonge kinderen die niet kunnen slapen van de knallen voor en na 31 december 1/9/2020 8:55 PM

80 Mijn kinderen schrikken heftig van de knallen 1/9/2020 8:24 PM

81 Bange kinderen 1/9/2020 7:49 PM

82 opruimen van alle restanten, dozen lanceerblokken en dergelijke 1/9/2020 7:36 PM

83 tonnen met hout in brand steken 1/9/2020 7:04 PM

84 De angst dat ik weer schade zou hebben die op niemand te verhalen viel (zoals in het verleden
bv eens met mijn auto gebeurd is) (en dat dus wekenlang omdat er toen al afgestoken werd en
ook tot ver na de jaarwisseling, hier werd op 6 januari nog hard knalvuurwerk afgestoken)

1/9/2020 6:04 PM

85 Agressie en intimidatie 1/9/2020 6:03 PM

86 Schade schilderwerk woning 1/9/2020 6:02 PM

87 Belaagd door jongeren die vuurwerk gooien, kinderen bang 1/9/2020 5:49 PM

88 onveilig gevoel om de straat op te gaan 1/9/2020 5:38 PM

89 Afval op de grond 1/9/2020 5:07 PM

90 enorm schrikken 1/9/2020 5:06 PM

91 Schade aan omgeving 1/9/2020 4:35 PM

92 ik hoor vanaf oktober al vuurwerkknallen in rodenrijs. op 31 december vroeg al
vuurwerkbommen in mijn straat. ook voor de 2e keer, vorig jaar ook schade, vuurwerk pal naast
mijn auto afsteken om 13 00 uur in de middag grote mond, kanker op etc.voor het raam kijkend
werd er een vuurwerkbom gegooid, mijn raamalarm ging af en ik had een doffe pijn aan mijn
oren tot de volgende dag in de avond complete families die rotjes gooide vlak naast onze auto,
resultaat weer lakschade aan onze auto waar we hard voor werken allebei.

1/9/2020 4:24 PM

93 In het lage bergsebos met paardrijden 1/9/2020 3:49 PM

94 Luchtwegproblemen 1/9/2020 3:14 PM

95 Ernstige vandalisme door gebruik van bijzonder zwaar vuurwerk 1/9/2020 3:09 PM

96 Heel veel stukjes karton in de tuin en op de auto 1/9/2020 2:53 PM

97 Rotjes tegen auto gooien 1/9/2020 2:36 PM

98 Te dicht bij passanten afsteken 1/9/2020 2:36 PM

99 rommel in de tuin en erf 1/9/2020 2:17 PM
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100 asociaal en zéér intimiderend gedrag ! 1/9/2020 2:05 PM

101 Risico voor bewoners bij afsteken vuurwerk buiten toegestane tijden 1/9/2020 1:59 PM

102 rommel op straat wat niet wordt opgeruimd 1/9/2020 1:40 PM

103 Brand in speelschuurtje Groenehoek 1/9/2020 1:18 PM

104 Afval en rotzooi die niet opgeruimd wordt. 1/9/2020 1:04 PM

105 Niet opgeruimde resten van vuurwerk 1/9/2020 12:46 PM

106 angst voor vuur en wind in de straat 1/9/2020 12:28 PM

107 Afval overal 1/9/2020 12:12 PM

108 Luchtvervuiling en stankoverlast 1/9/2020 11:30 AM

109 Achtergebleven rommel 1/9/2020 11:11 AM

110 zeer zware bommen 1/9/2020 10:56 AM

111 Auto's onder het as/ roet en rode rotzooi 1/9/2020 10:43 AM

112 Het afsteken van dusdanig vuurwerk dat ik op mijn leeftijd werd terug geplaatst naar het
bombardement van Rotterdam

1/9/2020 10:28 AM

113 veel rotzooi op straat 1/9/2020 9:52 AM

114 afgesloten afvalbakken (om vandalisme tegen te gaan) 1/9/2020 9:47 AM

115 Autoruit schade 1/9/2020 9:39 AM

116 Vuurwerkrestanten etc. 1/9/2020 9:37 AM

117 Illegaal vuurwerk. Asociaal gedrag. 1/9/2020 9:28 AM

118 Veel troep, auto lag er helemaal onder 1/9/2020 9:27 AM

119 Opgeblazen vuilnisbakken 1/9/2020 9:03 AM

120 brandjes op straat om wijk in te rijden 1/9/2020 9:03 AM

121 Rotzooi op straat en in mijn tuin 1/9/2020 8:51 AM

122 Troep op straat en vernielingen 1/9/2020 7:42 AM

123 Rotzooi op straat laten liggen 1/9/2020 7:28 AM

124 Troep in tuin, op auto en op straat 1/9/2020 7:16 AM

125 Overlast van de rommel 1/9/2020 6:54 AM

126 Vuil op straat 1/9/2020 1:59 AM

127 Rotzooi op straat, opgeblazen prullenbakken etc. 1/8/2020 10:43 PM

128 Rotzooi in natuurgebied 1/8/2020 10:32 PM

129 vervuiling van grond en water 1/8/2020 10:28 PM

130 Heel veel rommel op straat en ook in mijn tuin 1/8/2020 10:12 PM

131 Kinderen die gevaarlijk met vuurwerk omgaan 1/8/2020 10:06 PM

132 Gevaar voor auto en huis 1/8/2020 10:03 PM

133 Dochter kon overdag moeilijk in slaap komen door vuurwerk overdag 31 december, en ze vond
het heel spannend

1/8/2020 9:59 PM

134 onze televisie moest op maximum om nog te kunnen verstaan wat gezegd of gezongen
werd.....

1/8/2020 9:58 PM

135 vuil in de tuin, en in de straat ligt het nog steeds 1/8/2020 9:25 PM
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136 Onrust 1/8/2020 9:22 PM

137 Schade aan auto 1/8/2020 9:05 PM

138 Vervuiling van de straten 1/8/2020 8:58 PM

139 Uit slaap gehouden 1/8/2020 8:49 PM

140 Vuurwerkrommel op de auto's en op straat 1/8/2020 8:41 PM

141 tienerjongens in de speeltuin achter de flat waar wij wonen, die de hele middag vuurwerk
hebben afgestoten. Verder hebben deze jongens vuurwerk in de bossen gestopt, waarschijnlijk
om later af te gaan steken, maar werden ze inmiddels door mijn 6-jarige dochter en wat andere
buurtkinderen gevonden. Dit zijn maar een paar van de ergste overlast maar er was meer..

1/8/2020 8:36 PM

142 Rommel in de tuin, op straat en op mijn auto. 1/8/2020 8:35 PM

143 Groot vuur door aansteken kerstbomen 1/8/2020 8:33 PM

144 Afval van het vuurwerk 1/8/2020 8:21 PM

145 Huilend kind bij iedere knal omdat de hond blaft 1/8/2020 8:15 PM

146 angstige kinderen 1/8/2020 7:47 PM

147 Vuurwerkresten op auto's 1/8/2020 7:47 PM

148 Brand kunstgras buren 1/8/2020 7:45 PM

149 Niet opruimen van vuurwerkrommel 1/8/2020 7:41 PM

150 Gevaar door pijlen 1/8/2020 7:38 PM

151 Ernstige schrikreacties door keiharde knallen. 1/8/2020 7:35 PM

152 "vreugdevuren" in containers 1/8/2020 7:32 PM

153 Gevaarlijke situaties 1/8/2020 7:28 PM

154 Beschadigingen in de buitenruimte, rommel op straat en in mijn tuin. 1/8/2020 7:06 PM

155 Overlast voor vogels 1/8/2020 6:53 PM

156 Zooi op straat wat niet wordt opgeruimd 1/8/2020 6:52 PM

157 veel rotzooi op straat, en mijn autoruit is door een vuurpijl of rotje gesneuveld. 1/8/2020 6:45 PM

158 Astma patiënt dus binnenblijven 1/8/2020 6:40 PM

159 harde knallen de hele week voor oud/nieuw 1/8/2020 6:38 PM

160 Urenlange herrie waardoor praten onmogelijk was 1/8/2020 6:33 PM

161 Gooien van vuurwerk naar personen 1/8/2020 6:29 PM

162 Rommel 1/8/2020 6:18 PM

163 Bange kinderen 1/8/2020 6:17 PM

164 Vernielingen 1/8/2020 5:59 PM

165 Rommel op straat 1/8/2020 5:55 PM

166 Dat er vuurwerk vlak achter je knalt met wandelen of fietsenstalling 1/8/2020 5:50 PM

167 astma van slag 1/8/2020 5:32 PM

168 Het zijn net bommen. Niet normaal. Ze gooien het zelfs in je tuin 1/8/2020 5:29 PM

169 werd gegooid met vuurwerk tijdens wandelen, ouders staan erbij te lachen als hun kinderen
vuurwerk afsteken 'smiddags 14.00 uur. Vogels in tuin reageerden gestrest op knallen.

1/8/2020 5:28 PM

170 Restanten en plastic delen van afgestoken vuurwerk. 1/8/2020 5:18 PM

171 Opgeblazen brievenbus en bushalte. 1/8/2020 5:16 PM
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172 Restanten vuurwerk op straat 1/8/2020 5:06 PM

173 Dochter van 5 angstig om op oudjaarsdag overdag door de wijk te lopen ivm harde knallen en
op 1 januari veel troep dat niet wordt opgeruimd + beschadigingen auto (wasstraat hielp niet
voldoende)

1/8/2020 5:06 PM

174 vuurkorven 1/8/2020 5:00 PM

175 longproblemen 1/8/2020 4:59 PM

176 Kinderen die 's avonds niet durven slapen door de knallen. Knalvuurwerk wat overdag op 20
meter wordt afgestoken bij kleine kinderen

1/8/2020 4:51 PM

177 Wakkere kinderen die niet meer durfde te slapen vanwege de knallen. Vuurwerk wat overdag
op 20 meter van kleine kinderen af werd aangestoken.

1/8/2020 4:47 PM

178 Een van mijn buren begon met allerlei vuurwerk vanaf 8 uur 31 december en duurde tot 3 uur 1
januari 's ochtends.

1/8/2020 4:30 PM

179 Longklachten 1/8/2020 4:28 PM

180 Grote ergernis, krankzinnige uitingen van gekte 1/8/2020 4:15 PM

181 veel rommel op straat en in plantsoenen, kapotte voorzieningen 1/8/2020 4:02 PM

182 Troep van vuurwerk op straat 1/8/2020 3:51 PM

183 ongeloof dat deze bizarre milieuvervuiling toegestaan is 1/8/2020 3:29 PM

184 Vuurwerk afval dat niet werd opgeruimd 1/8/2020 3:27 PM

185 veel troep op straat van vuurwerk 1/8/2020 3:23 PM

186 Huisdieren stress 1/8/2020 3:20 PM

187 Zeker tot 3.00 uur 's nachts knalhard vuurwerk 1/8/2020 3:15 PM

188 schade -daar komt bij dat de troep en schade op straat wel vroeg of laat wordt opgeruimd.
Restanten van vuurpijlen op de vooral platte daken blijft jaren liggen en kunnen zonnepanelen
beschadigen. Op ons dak is de plastic punt van een vuurpijl in de smalle regenwater afvoer
gespoeld . met wat ander vuil veroorzaakte dat een volledige afsluiting, als gevolg waarvan
regenwater over de dakrand naaak kwam pas aan het licht toen het dak gerenoveerd werd .

1/8/2020 2:56 PM

189 stress, het lijkt wel oorlog af en toe... 1/8/2020 2:32 PM

190 Al ver voor oud en nieuw knallen 1/8/2020 2:22 PM

191 Rotzooi op straat 1/8/2020 1:41 PM

192 Baby die niet stopte met huilen en niet kon slapen 1/8/2020 1:39 PM

193 Troep van vuurwerk 1/8/2020 1:36 PM

194 Angst 1/8/2020 1:34 PM

195 Retsafval van vuurwerk, wat niet opgeruimd wordt. Blijkbaar kunnen mensen alleen afsteken en
niet de verantwoordelijkheid nemen voor het opruimen ervan.

1/8/2020 1:27 PM

196 afval afgestoken vuurwerk 1/8/2020 1:27 PM

197 geen overlast 1/8/2020 1:18 PM

198 Verwonding door illegaal vuurwerk. 1/8/2020 1:14 PM

199 Lopen langs jongeren die vuurwerk afsteken geeft onveilig gevoel 1/8/2020 1:02 PM

200 Rotzooi op straat 1/8/2020 12:52 PM

201 Heel veel afval, knallen in sloten en putten 1/8/2020 12:35 PM

202 Geen. Dit is een vreemde enquête. Ik heb geen overlast en toch krijg ik sturende vragen over
overlast. Bias??

1/8/2020 12:27 PM

203 Balkon lag vol vuurwerkrommel van buren. 1/8/2020 12:22 PM
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204 Vervuiling openbare ruimte. De restanten blijven dagen/weken liggen, zeker in het openbaar
groen en gebieden zoals se Groen Zoom.

1/8/2020 12:16 PM

205 Restafval op oprit, gevel en verandadak 1/8/2020 12:06 PM

206 Veel afval wat blijft liggen. 1/8/2020 12:01 PM

207 nvt 1/8/2020 11:58 AM

208 Geen 1/8/2020 11:52 AM

209 Geen overlast 1/8/2020 11:47 AM

210 Het langdurig afsteken van vuurwerk op 1 locatie 1/8/2020 11:44 AM

211 Niet 1/8/2020 11:41 AM

212 vuurwerkresten na 1 januari 1/8/2020 11:39 AM

213 vernielde auto 1/8/2020 11:28 AM

214 Heel veel vuurwerk. Van alles 1/8/2020 11:28 AM

215 Troep niet opruimen 1/8/2020 11:26 AM

216 Vernielingen 1/8/2020 11:19 AM

217 Gevaarlijke situaties en onverantwoordelijkheden van jeugd waar ouders geen toezicht op
hebben

1/8/2020 11:15 AM

218 Angstige kinderen vanwege groepjes vuurwerk afstekende jongeren 1/8/2020 11:13 AM

219 Verschrikkelijk hinderlijk, huisdieren die niet meer weten waar zij het zoeken moeten;( 1/8/2020 11:12 AM

220 Beschadiging eigendom. Met name de houten brug. Veel rommel in voor en achtertuin. 1/8/2020 10:48 AM

221 er is geen handhaving, al weken vuurwerk, melden helpt niet 1/8/2020 10:46 AM

222 Vuile straten 1/8/2020 10:45 AM

223 Vuurwerk wat naar je persoon, je huis of je bezittingen gegooid worden. 1/8/2020 10:45 AM

224 Rotzooi die achterblijft 1/8/2020 10:45 AM

225 Bekogelde auto en ramen met knalvuurwerk. 1/8/2020 10:44 AM

226 Onze auto is bekogeld met rotjes en vorig jaar werd er tegen onze ramen in de achtertuin met
vuurwerk bekogeld, vanuit de poort

1/8/2020 10:44 AM

227 mevr werd ook bestookt met rotjes omdat zij er wat van zei, 1/8/2020 10:43 AM

228 troep op auto 1/8/2020 10:26 AM

229 Geen 1/8/2020 10:21 AM

230 in brand steken van kliko 1/8/2020 10:06 AM

231 long problemen etc 1/8/2020 9:55 AM

232 rotzooi van anderen in mijn voortuin en achtertuin 1/8/2020 9:55 AM

233 niet 1/8/2020 9:54 AM

234 Nog steeds veel troep op straat 1/8/2020 9:54 AM

235 Achtergebleven afval op straat, dat na verloop van tijd gaat verwaaien. 1/8/2020 9:54 AM

236 Geen overlast 1/8/2020 9:52 AM

237 de vuilnis(poep) bakken waren afgesloten 1/8/2020 9:51 AM

238 Schrikreacties 1/8/2020 9:46 AM

239 Mijn zoontje die bij elke knal angstig wakker schrikt in de dagen vóór 31 december 1/8/2020 9:44 AM



Vuurwerk in Lansingerland

11 / 191

240 vuurwerkrommel op de stoep laten liggen 1/8/2020 9:43 AM

241 Kinderen die met vuurwerk gooien 1/8/2020 9:36 AM

242 Geen 1/8/2020 9:35 AM

243 Trillende ramen, niet veilig naar buiten kunnen 1/8/2020 9:30 AM

244 Onveilig gevoel op straat 1/8/2020 9:22 AM

245 Vuurwerkafval op straat, kapot straatmeubilair, vervuild en verbrand speelplaats kinderen 1/8/2020 9:12 AM

246 Dochters krijgen vuurwerk naar hun hoofd gegooid. 1/8/2020 9:10 AM

247 vernielingen , 1/8/2020 9:07 AM

248 Enorme rommel op straat, kapot straatmeubilair, kinderspeelplaats onder het vuurwerk en
brandschade

1/8/2020 9:07 AM

249 onrustige kinderen 1/8/2020 9:03 AM

250 auto schade 1/8/2020 8:53 AM

251 Vernielingen (PostNL brievenbus),verdwenen putdeksels 1/8/2020 8:38 AM

252 Veel vuurwerkafval op huis, auto en in de tuin 1/8/2020 8:36 AM

253 Troep op straat en in de tuin, verstoring van in het wild levende vogels. 1/8/2020 8:22 AM

254 veel rommel op straat 1/8/2020 8:21 AM

255 Afval en schade op straat 1/8/2020 8:16 AM

256 De angst dat ik weer schade zou hebben die op niemand te verhalen viel (zoals in het verleden
bv eens met mijn auto gebeurd is) (en dat dus wekenlang omdat er toen al afgestoken werd en
ook tot ver na de jaarwisseling, hier werd op 6 januari nog hard knalvuurwerk afgestoken)

1/8/2020 8:15 AM

257 niet opgeruimde vuurwerk afval 1/8/2020 8:14 AM

258 Niet 1/8/2020 8:13 AM

259 Zwaar vuurwerk wordt in de poort afgestoken. Ramen trillen. Huisdier grote angst. Auto na oud
en nieuw onder de schroeiplekken. Wordt vuurwerk naar dieren gegooid. .

1/8/2020 8:06 AM

260 Jochies en ouders met een grote bek, rotzooi 1/8/2020 8:03 AM

261 Schrik en stress bij mijzelf 1/8/2020 8:03 AM

262 Eigenlijk niet 1/8/2020 8:02 AM

263 Niks 1/8/2020 7:48 AM

264 vuurwerkresten op straat 1/8/2020 7:24 AM

265 Geen overlast 1/8/2020 7:23 AM

266 Onveilig gevoel op straat 1/8/2020 7:22 AM

267 geen 1/8/2020 7:12 AM

268 Afval in de speeltuin en op straat 1/8/2020 7:10 AM

269 Rommel die blijft liggen 1/8/2020 7:08 AM

270 Auto beschadigd 1/8/2020 7:05 AM

271 brand op straat door vuurwerk in droge bosjes 1/8/2020 7:02 AM

272 Bange kinderen, milieuvervuiling 1/8/2020 6:59 AM

273 Onveilig gevoel bij winkels 1/8/2020 6:01 AM

274 Brand container aantal jaren geleden 1/8/2020 5:52 AM

275 Gesloopte prullenbakken e.d. 1/8/2020 4:28 AM
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276 Geen last 1/8/2020 3:56 AM

277 TERINGZOOI OP STRAAT EN OOK OP AUTO'S. GEEN HOND RUIMT Z'N ZOOI OP. 1/8/2020 3:53 AM

278 Geen overlast 1/8/2020 2:50 AM

279 jongeren die vuurwerk naar fietsers gooiden. 1/8/2020 2:00 AM

280 Afval dat niet wordt opgeruimd 1/8/2020 12:24 AM

281 Plastic wat overblijft na het afschieten van sierpijlen. Ook gestreste wilde dieren waaronder
gevogelte.

1/8/2020 12:16 AM

282 Geknal buiten de nieuwjaarsnacht. Is niet toegestaan, maar er is te weinig handhaving. Melden
heeft ook geen zin denk ik.

1/7/2020 11:46 PM

283 vies poeder op de auto 1/7/2020 11:39 PM

284 Vervuiling; aansteken van vuurwerk dicht bij woningen en huizen of personen 1/7/2020 11:28 PM

285 Jeugd (soms echt heel jong nog!) die vuurwerk naar dieren, auto's en voorbijgangers gooit
(verschillende groepen) in de wijk Rodenrijse Zoom

1/7/2020 11:23 PM

286 Permanente Gehoorbeschadiging door illegaal knalvuurwerk overbuurman 1/7/2020 11:22 PM

287 Rotzooi die niet wordt opgeruimd 1/7/2020 11:11 PM

288 mijn gezondheid vanwege asma 1/7/2020 11:05 PM

289 Vuurwerk afval op straat 1/7/2020 10:58 PM

290 enorme rotzooi op straat en tuin 1/7/2020 10:55 PM

291 Gevaarlijk 1/7/2020 10:51 PM

292 Is geen vuurwerk meer, zijn Bommen. Agressie van mensen. 1/7/2020 10:51 PM

293 Afval op straat 1/7/2020 10:48 PM

294 Vuurwerk dat op mij af is gegooid en rotzooi in de tuin, plastic vuurwerkrommel 1/7/2020 10:44 PM

295 Onveilig gevoel, want als je de jeugd erop aanspreekt slaan of steken ze er tegenwoordig
meteen op los. Kijk maar om je heen.....

1/7/2020 10:44 PM

296 Niks 1/7/2020 10:38 PM

297 Geen overlast 1/7/2020 10:34 PM

298 Nvt 1/7/2020 10:34 PM

299 Fijnstof Luchtvervuiling vernielingen. 1/7/2020 10:34 PM

300 Rommel op straat die mijn pup op eet. 1/7/2020 10:33 PM

301 beschadigde lak auto kruit resten, ademhalingsproblemen, rotzooi op straat/stoep
(vuurwerkresten)

1/7/2020 10:33 PM

302 Niets 1/7/2020 10:31 PM

303 Schade aan de auto 1/7/2020 10:27 PM

304 Rommel op straat 1/7/2020 10:22 PM

305 Veel afval op straat, en een opgeblazen publieke vuilnisbak 1/7/2020 10:21 PM

306 Brievenbus, putdeksels, bushokjes...alles word vernield 1/7/2020 10:18 PM

307 Kruitdampen 1/7/2020 10:17 PM

308 Jongeren die een 'vuuwerkgevecht' houden en vuurwerk naar elkaar gooien en pijlen naar
elkaar schieten, waardoor het onveilig is op straat.

1/7/2020 10:17 PM

309 Bang kind 1/7/2020 10:16 PM

310 Ik was op het moment zelf niet in Lansingerland 1/7/2020 10:13 PM
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311 restanten van vuurwerkafval e.d. op straat 1/7/2020 10:11 PM

312 Groep jongeren die rotjes gooiden bij hoogvliet 1/7/2020 10:11 PM

313 Veiligheid door rondvliegende rotjes e.d. 1/7/2020 10:10 PM

314 Rotzooi op straat 1/7/2020 10:08 PM

315 Vervulling 1/7/2020 10:05 PM

316 S 1/7/2020 10:04 PM

317 Troep overal op straat. 1/7/2020 10:04 PM

318 Geen 1/7/2020 10:01 PM

319 beschadigde hondenpoephouder + verkeersbord 1/7/2020 10:01 PM

320 Nvt 1/7/2020 10:00 PM

321 Afval, vuurwerkresten worden niet opgeruimd. Er worden rotjes in de sloot gegooid en er wordt
afgestoken in De Groenzoom.

1/7/2020 9:54 PM

322 Veiligheid van kinderen en geld 1/7/2020 9:52 PM

323 Veel vuil op straat 1/7/2020 9:51 PM

324 Harde knallen midden in de nacht, al vanaf november. 1/7/2020 9:49 PM

325 Ik heb een hersenbloeding gehad en mijn prikkel verwerking is niet goed. Als je een harde knal
hoort is het net of het naast me afgaat qua geluid. Een maand voor de 31ste is de ellende al
begonnen. Ik wil best met oordopjes inzitten maar dan alleen wanneer het mag. Niet weken
voordat.

1/7/2020 9:48 PM

326 Vervuiling op straat 1/7/2020 9:41 PM

327 Onwijs zwaar vuurwerk op tijden die verboden zijn 1/7/2020 9:36 PM

328 Niet slapen de baby en kleuter, afval in het speeltuintje naast ons huis vanaf de vrijdag voor
oudjaar. Waardoor ik de kleuter niet buiten kon laten spelen

1/7/2020 9:35 PM

329 Luchtwegproblemen 1/7/2020 9:33 PM

330 Vernielingen 1/7/2020 9:31 PM

331 Geen 1/7/2020 9:30 PM

332 Gestreste peuter 1/7/2020 9:22 PM

333 gestrest paard 1/7/2020 9:18 PM

334 De rommel blijft nog weken op staat liggen 1/7/2020 9:15 PM

335 Begooid worden door knalvuurwerk tijdens hardlopen 1/7/2020 9:09 PM

336 Overal vuurwerkresten 1/7/2020 9:08 PM

337 Niet iedereen heeft overlast ;) 1/7/2020 9:04 PM

338 paarden in paniek door knallen 1/7/2020 9:04 PM

339 Jongeren die op straat vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden vlakbij waar je loopt of
met de autorijdt. Of richting je gooien! Onveilig!

1/7/2020 8:56 PM

340 Vuurwerk werd naar mij toe gegooid in een fietstunnel waarbij ik gehoorschade heb opgelopen 1/7/2020 8:56 PM

341 Geen last ervaren 1/7/2020 8:55 PM

342 Brandgevaar 1/7/2020 8:55 PM

343 Bange kleine kinderen en tevens zelf een onveilig gevoel op straat 1/7/2020 8:54 PM

344 Niks 1/7/2020 8:53 PM

345 Vernielingen 1/7/2020 8:53 PM
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346 Te krappe tijden om het af te steken😁 1/7/2020 8:50 PM

347 Paarden die helemaal gek worden 1/7/2020 8:46 PM

348 Afval 1/7/2020 8:45 PM

349 uit het niets de knallen wanneer je ergens langs fietst of loopt 1/7/2020 8:45 PM

350 Vuurwerkafval in de speeltuin 1/7/2020 8:43 PM

351 kinderen die zonder toezicht met vuur en vuurwerk bezig zijn 1/7/2020 8:43 PM

352 Angstige baby/dreumes 1/7/2020 8:40 PM

353 Vandalisme met vuurwerk, beschadiging van prive en publieke eigendommen 1/7/2020 8:40 PM

354 Vuurwerk gooien naar mensen 1/7/2020 8:39 PM

355 vernielde eigendommen van anderen. 1/7/2020 8:39 PM

356 ongelofelijke rotzooi op straat, geblokkeerde straten (te gevaarlijk om vuurwerkrotzooi meteen
aan de kant te schuiven), gevaarlijk gebruik van vuurwerk (persoonlijk maar ook huis en auto
bekogeld met kanlvuurwerk en vuurpijlen), door vuurwerk vernielde privé- en publieke
voorzieningen, zoals scholen, brievenbussen, verkeersborden, flitspalen, prullenbakken, kliko's,
auto's, tuinen, daken en ga zo maar door...

1/7/2020 8:38 PM

357 Geen overlast 1/7/2020 8:36 PM

358 Bange kinderen. Vuurwerk naar ons gegooid door fietsende jongens 1/7/2020 8:34 PM

359 Rotzooi op straat 1/7/2020 8:31 PM

360 Rotzooi op straat die niet opgeruimd wordt 1/7/2020 8:31 PM

361 Rommel op straat 1/7/2020 8:30 PM

362 Vanaf 6 uur tot 3 uur in de nacht pal voor ons raam . 1/7/2020 8:30 PM

363 ik heb er geen lastvan 1/7/2020 8:30 PM

364 Gooien van vuurwerk 1/7/2020 8:26 PM

365 Overlast komt ook door de vuurtjes die gestookt worden, zelfs op 1 januari nog om (om bv het
vuurwerkafval nog in een buurtonderzoek te verbranden. Door de veelheid aan vuurwerk en
vuurtjes, slaat het op de luchtwegen.

1/7/2020 8:26 PM

366 Niks 1/7/2020 8:23 PM

367 Vuurwerk naast auto afgestoken waardoor ik twee keer door de wasstraat moest en ook
schade door vuurwerk

1/7/2020 8:23 PM

368 Niet naar buiten 1/7/2020 8:23 PM

369 Onveiligheid in de openbare ruimte. Een fietser was verstandig: hij droeg een vuurwerkbril
tijdens het fietsen op oudjaarsdag om 11 uur 's-morgens.

1/7/2020 8:23 PM

370 Asma gerelateerde hoestbuien 1/7/2020 8:22 PM

371 Kinderen die rotjes gooien 1/7/2020 8:21 PM

372 Vernielingen 1/7/2020 8:21 PM

373 Scholieren die knalvuurwerk naar kinderen, dieren, op de weg etc gooien. 1/7/2020 8:19 PM

374 Afval 1/7/2020 8:15 PM

375 Soms angstig ivm het gooien van rotjes door groepen personen naar voorbijgangers. 1/7/2020 8:15 PM

376 (Brandende)potten tot en met 1 januari 14 uur midden! Op straat laten staan 1/7/2020 8:12 PM

377 1 buurman met lawinepijlen 1/7/2020 8:04 PM

378 Troep op straat en hangjongeren 1/7/2020 7:57 PM
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379 Alle dieren die buiten leven zoals vogels 1/7/2020 7:57 PM

380 Dat het al weken van te voren wordt afgestoken 1/7/2020 7:56 PM

381 Schade en rommel 1/7/2020 7:56 PM

382 Niet naar buiten durven overdag omdat er over de schutting vuurwerk werd gegooid 1/7/2020 7:56 PM

383 Rommel wordt niet opgeruimd 1/7/2020 7:56 PM

384 brandgevaar riet,hout meubilair, , vuurwerk in tuin voor en achter in patio gegooid gegooid, 1/7/2020 7:51 PM

385 Troep die niet opgeruid wordt en ook in de tuin komt 1/7/2020 7:46 PM

386 onveilig over straat gaan 1/7/2020 7:41 PM

387 geen 1/7/2020 7:41 PM

388 Gevaarlijk 1/7/2020 7:39 PM

389 Troep op straat 1/7/2020 7:36 PM

390 Brandjes 1/7/2020 7:36 PM

391 Geen overlast 1/7/2020 7:29 PM

392 Troep 1/7/2020 7:23 PM

393 vuurwerkrestanten (kruid, snippers,..) op de auto, in tuin en straat 1/7/2020 7:20 PM

394 Leken wel bommen 1/7/2020 7:19 PM

395 Rommel op straat 1/7/2020 7:18 PM

396 Bommen 1/7/2020 7:15 PM

397 Vuurwerk naar mensen worden gegooid 1/7/2020 7:13 PM

398 Gevaarlijke situaties met legaal vuurwerk 1/7/2020 7:13 PM

399 Troep op straat 1/7/2020 7:12 PM

400 geen overlast 1/7/2020 7:11 PM

401 gestreste gehandicapte kind 1/7/2020 7:11 PM

402 ik kon niet naar buiten ivm mijn longen die heftig reageren op rook en stank, dan krijg ik het
benauwd en ga erg hoesten.

1/7/2020 7:11 PM

403 Onnodig veel uitrukken van brandweer voor niet-geleegde ondergrondse afvalcontainers 1/7/2020 7:10 PM

404 Ik ga niet graag het huis uit op 31 december omdat het niet veilig voelt 1/7/2020 7:02 PM

405 Een buurman stak een grote kampvuur aan de gedeelde parkeerplaats om zijn
vuurwerkverpakking te verbranden. Gevaarlijk situatie! wat vuurwerk raakt ook mijn auto en een
licht raakt!

1/7/2020 6:59 PM

406 Schade aan tuinmeunelen waarschijnlijk illegaal vuurwerk. 1/7/2020 6:57 PM

407 - 1/7/2020 6:49 PM

408 Antwoord was nee 1/7/2020 6:49 PM

409 De hele avond tot half vier in de ochtend een niet aflatend afsteken van enorme
vuurwerkcompounds en de daaop volgende brandjes ook tot gevolg hebbende daarop
volgende brandjes met als gevolg rotzooi op mijn dak, zonnepanelen en auto en

1/7/2020 6:49 PM

410 Vuurwerkrommel 1/7/2020 6:48 PM

411 Continu afsteken vuurwerk in mijn directe omgeving gaf een onveilig gevoel. Vermeed om naar
buiten te gaan.

1/7/2020 6:46 PM

412 Kinderen die bang zijn voor al het vuurwerk dat al maanden voor tijd wordt afgestoken 1/7/2020 6:45 PM

413 Tijdens het lopen ivm gezondheid vuurwerk komt perongelijk voor je voetenongelijk op 1/7/2020 6:40 PM



Vuurwerk in Lansingerland

16 / 191

414 Veel te jonge kinderen met vuurwerk op straat en geen enkele handhaving. 1/7/2020 6:29 PM

415 Rotzooi op straat, tuin etc. 1/7/2020 6:28 PM

416 Slapende (kleine) kinderen. 1/7/2020 6:26 PM

417 Onveilig gevoel 1/7/2020 6:17 PM

418 Rommel op straat 1/7/2020 6:16 PM

419 Niet 1/7/2020 6:15 PM

420 Geen enkel overlast tja je hoort wel eens een knal het was velen malen minder dan
voorgaande jaren. Iedere jongere heeft toch vuurwerk afgestoken op dagen dat het niet mag.

1/7/2020 6:15 PM

421 Hond heeft last van harde knallen 1/7/2020 6:14 PM

422 Brandjes op openbare weg 1/7/2020 6:12 PM

423 Overal troep op straat en in de tuin, verstoring van in het wild levende dieren. 1/7/2020 6:05 PM

424 nvt 1/7/2020 6:02 PM

425 Kapotte vuilnisbakken 1/7/2020 6:01 PM

426 milieu verontreiniging 1/7/2020 5:58 PM

427 Inbraak 1/7/2020 5:57 PM

428 Rotzooi op straat en in struiken 1/7/2020 5:56 PM

429 Illegaal vuurwerk 1/7/2020 5:55 PM

430 Op stuk gras vlakbij ons huis was een groep mannen karbiet aan het schieten. Ik moest daar
met kijn kleine kinderen langs. Niet fijn. Voelde gevaarlijk.

1/7/2020 5:54 PM

431 Rommel voor mijn huis 1/7/2020 5:53 PM

432 Geen 1/7/2020 5:51 PM

433 - Tuin vol vuurwerkafval van anderen. - als ernstig longpatient zeer kritiek benauwd geweest en
door vuurwerk weer forse verhoging van medicatie als prednison...

1/7/2020 5:49 PM

434 Weken van te voren begint deze ellende al tot ver na de Oud en Nieuw 1/7/2020 5:43 PM

435 Vind belachelijk dat mensen al 1 dag na kerst afsteken 1/7/2020 5:42 PM

436 Troep op straat en in de lucht 1/7/2020 5:41 PM

437 Onveiligheid tgv vuurwerk vlakbij afgestoken 1/7/2020 5:41 PM

438 Restanten in de tuin 1/7/2020 5:38 PM

439 Oorlog en dan als toetje luchtalarm op maandag 1/7/2020 5:34 PM

440 mileu 1/7/2020 5:32 PM

441 Vuurpijl bijna tegen ons aangekomen 1/7/2020 5:31 PM

442 Geen 1/7/2020 5:30 PM

443 veel te harde knallen alsof er geprobeerd werd wat op te blazen. 1/7/2020 5:30 PM

444 het lijken wel bommen, of het oorlog is 1/7/2020 5:27 PM

445 Illegaal knalvuurwerk 1/7/2020 5:26 PM

446 jongens die gevaarlijk vuurpijlen afsteken en op elkaar richten tijdens het wandelen over de
landscheiding, dicht bij ons huis

1/7/2020 5:26 PM

447 Vervuiling van de straten en speeltuinen 1/7/2020 5:26 PM

448 schade aan auto overal kleine vuurwerkrommel dat uit de lucht terug valt 1/7/2020 5:25 PM

449 Geen 1/7/2020 5:22 PM
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450 kan niet meer fatsoenlijk mijn TV geluid volgen en ben echt niet doof !!!!!!! 1/7/2020 5:20 PM

451 vervuiling, brandstichting 1/7/2020 5:19 PM

452 Onrustige baby 1/7/2020 5:17 PM

453 Vuurwerk wordt in het water gegooid, er lag een dode eend in het water achter ons huis. 1/7/2020 5:15 PM

454 Troep op straat, vervuilde auto 1/7/2020 5:12 PM

455 Vuurwerk op auto met schade 1/7/2020 5:12 PM

456 Vuurwerk wordt tegen gebouw gegooid door hangjeugd. 1/7/2020 5:11 PM

457 vuurwerk afval 1/7/2020 5:01 PM

458 Schade auto 1/7/2020 5:00 PM

459 Geen 1/7/2020 5:00 PM

460 Jongeren die vuurwerk gooien bij het langslopen of fietsen. Vernielingen van straatmeubilair. 1/7/2020 4:57 PM

461 Opschrikmomenten van harde dreunende knallen 1/7/2020 4:55 PM

462 Fijnstof 1/7/2020 4:51 PM

463 Vandalisme 1/7/2020 4:49 PM

464 Afvalresten vuurwerk 1/7/2020 4:30 PM

465 Beschadiging auto nieuwjaarsnacht, rotzooi in speeltuin ivm opblazen prullenbakken,
dagenlang grote knallen in betonnenpijp speeltuin, op 1 januari om 3 uur bijna een
hartverzakking na opblazen nieuwe regenafvoerput ,waarbij gietijzeren deksel in 2 stukken
uitelkaar klapten.

1/7/2020 4:15 PM

466 luidruchtige mensen na 02:00 uur die vuurwerk afsteken 1/7/2020 4:15 PM

467 Rommel op straat en in de tuin 1/7/2020 4:07 PM

468 Schade een ramen door vuurwerk. Straatmeubilair in brand steken. Het weekend na oud-en
nieuw 's nachts vuurwerk afsteken

1/7/2020 3:59 PM

469 Kapotte bushokjes, kapotte brievenbussen, astma-aanval door de combinatie vuurwerk en mist 1/7/2020 3:35 PM

470 Wakker worden van knallen door opblazen van dingen 1/7/2020 3:28 PM

471 Afval op straat 1/7/2020 3:25 PM

472 jongens van ca.13/14 jaar die de buurt op stelten zetten, brandjes maken vuilnisbak opblazen,
politie lachend uitdagen

1/7/2020 3:24 PM

473 Vuilnis op straat en in plantsoenen; vernielde jonge boom. 1/7/2020 2:42 PM

474 De angst dat ik weer schade zou hebben die op niemand te verhalen viel (zoals in het verleden
bv eens met mijn auto gebeurd is) (en dat dus wekenlang omdat er toen al afgestoken werd en
ook tot ver na de jaarwisseling, hier werd op 6 januari nog hard knalvuurwerk afgestoken)

1/7/2020 2:14 PM

475 Ik gaf als antwoord nee 1/7/2020 2:11 PM

476 niet 1/7/2020 2:03 PM

477 Overlast van jongelui dat vuurwerk gooide in de achter- zij- en voortuin. Langs het raam. En ze
zaten te plassen in onze tuin. En fles lachgas achter onze s hutting

1/7/2020 1:46 PM

478 Vuurwerk afval op de straten 1/7/2020 1:45 PM

479 vuur op straat 1/7/2020 1:37 PM

480 Geen last van 1/7/2020 1:34 PM

481 Niks 1/7/2020 1:04 PM

482 Niks ! 1/7/2020 12:59 PM
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483 Rommel dat blijft liggen 1/7/2020 12:30 PM

484 Gevaar voor kinderen en mensen op straat. Angst waar die knallers naar toe gegooid zullen
worden

1/7/2020 12:21 PM

485 kinderen die niet in de buurt konden spelen, ivm gevaarlijke situaties met vuurwerk. En het vele
vuurwerk dat na 31 december niet was opgeruimd en door kinderen wordt opgepakt, daar zat
ook vuurwerk aan dat niet (volledig) afgestoken was.

1/7/2020 12:06 PM

486 afvalresten van vuurwerk 1/7/2020 11:54 AM

487 Huilende baby, kinderen die niet kunnen slapen door die knallen 1/7/2020 11:36 AM

488 Vuurwerkafval buiten op de stoep en op straat 1/7/2020 11:17 AM

489 Kind dat wakker wordt door vuurwerk 1/7/2020 10:42 AM

490 Geen 1/7/2020 10:27 AM

491 Er werd vuurwerk afgestoken in de speeltuin bij de Planciusdreef door grotere kinderen (leeftijd
ong. 10 jaar). De kleine kinderen durfden niet meer in de speeltuin te spelen

1/7/2020 10:26 AM

492 Veel jongens die vuurwerk gooien richting jonge kinderen 1/7/2020 10:21 AM

493 Me kind is bang hij slaapt nog niet in zijn eigen bed 1/7/2020 10:13 AM

494 Vandalisme met verl schade 1/7/2020 10:12 AM

495 Afval van vuurwerk 1/7/2020 10:04 AM

496 Gewoon buiten lopen heel onveilig gevoel met dit jaar veel vuurwerk in omgeving 1/7/2020 9:59 AM

497 Geen 1/7/2020 9:46 AM

498 Bange kinderen 1/7/2020 9:37 AM

499 Vuurwerk afval niet opgeruimd 1/7/2020 9:35 AM

500 Niet 1/7/2020 9:26 AM

501 Geen 1/7/2020 9:04 AM

502 Wakker liggen van knallen 1/7/2020 9:03 AM

503 vuurwerk afsteken op straat/fietspad als men daar voorbij komt 1/7/2020 8:47 AM

504 Gevaar is mijn bezwaar 1/7/2020 8:45 AM

505 Cofronterende jeugd die ons bang maakt met hun intimiderende gedrag, je kan er niets meer
van zeggen..angst dus..

1/7/2020 8:23 AM

506 Rotzooi op straat en in de tuin 1/7/2020 8:01 AM

507 Geen 1/7/2020 7:55 AM

508 Geen overlasr 1/7/2020 7:29 AM

509 Veel achter gebleven vuurwerkresten 1/7/2020 7:27 AM

510 Om 18 uur leek de straat al oorlogsgebied. Niemand kon er meer langs en door de rook zag je
ook niets meer.

1/7/2020 7:27 AM

511 Pubers die de speeltuin bezetten en vuurwerk afsteken in speeltoestellen 1/7/2020 7:26 AM

512 Gestrest kind om zijn huisdieren 1/7/2020 7:24 AM

513 Eigenlijk alles , maar je moet ook denken het is maar 1 dag , dus wat versta je dan onder
overlast

1/7/2020 7:02 AM

514 Geen 1/7/2020 6:56 AM

515 Ik werk id zorg eh moest op tijd beginnen nieuwjaarsdag maar sliep om 6 uur nog niet door
harde knallen!

1/7/2020 6:47 AM

516 Rommel 1/7/2020 6:34 AM
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517 Niet 1/7/2020 6:34 AM

518 Brutale jongeren wanneer je ze rustig en netjes aanspreekt 1/7/2020 5:10 AM

519 Niks 1/7/2020 1:37 AM

520 Gestrest klein kind 1/7/2020 12:54 AM

521 Geen overlast 1/7/2020 12:26 AM

522 Niet opgeruimde rommel en afval van vuurwerk 1/7/2020 12:18 AM

523 Geen 1/6/2020 11:46 PM

524 Vuurwerk dag gegooid werd naar mensen op het dorp 1/6/2020 11:46 PM

525 Nergens last van 1/6/2020 11:43 PM

526 Gewoon niet naar buiten kunnen van de vuurwerkbommen 1/6/2020 11:40 PM

527 Geen 1/6/2020 11:12 PM

528 Rotzooi. 1/6/2020 11:07 PM

529 Resten op eigen terrein 1/6/2020 10:58 PM

530 Geen overlast 1/6/2020 10:57 PM

531 Rommel op straat dat niet opgeruimd wordt. 1/6/2020 10:54 PM

532 Kinderen met vuurwerk die onverantwoord ermee 'spelen' zonder toezicht van ouders 1/6/2020 10:54 PM

533 Vuurwerk wat gegooid werd naar kleine spelende kinderen. 1/6/2020 10:50 PM

534 Oudere mensen die het huis niet meer uitgingen 1/6/2020 10:24 PM

535 Om 10 uur 's ochtends afsteken terwijl er 2 brandweermannen staan te kletsen. Tevens een
stapel hout klaar om in de brand te steken. 

1/6/2020 10:22 PM

536 Bange kleine kinderen 1/6/2020 10:21 PM

537 Zelf angstig, niet met mijn eigen kind en hond durven wandelen omdat jeugd heel gevaarlijk
bezig was. Groot risico voor mijn dochter en hond

1/6/2020 10:14 PM

538 Zelfgemaakte bommen 1/6/2020 10:08 PM

539 Geen overlast 1/6/2020 10:06 PM

540 overal afval op straat !! 1/6/2020 10:00 PM

541 Bange kinderen 1/6/2020 9:51 PM

542 Vernielingen 1/6/2020 9:50 PM

543 Niet 1/6/2020 9:47 PM

544 Vaak als je de weidebloemtunnel door wilde lopen werd er van bovenaf vuurwerk gegooid. Niet
echt fijn. Zag regelmatig mensen omkeren of wachten om er doorheen te gaan

1/6/2020 9:47 PM

545 Geen overlast zie vraag 1 1/6/2020 9:47 PM

546 Verschrikte baby van de harde knallen. 1/6/2020 9:38 PM

547 Ik draag buiten die tijden geen veiligheidbril dus is er kans dat ik dan wat in mijn ogen krijg 1/6/2020 9:33 PM

548 gesloopt materiaal als prullenbakken en sporttoestellen en veel afval op de grond 1/6/2020 9:31 PM

549 Geen 1/6/2020 9:29 PM

550 Niet 1/6/2020 9:26 PM

551 Vernieling 1/6/2020 9:25 PM

552 Rommel die niet werd opgeruimd, niet ontploft vuurwerk op straat 1/6/2020 9:24 PM
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553 Kind niet kunnen slapen overdag. 1/6/2020 9:21 PM

554 Gooien van vuurwerk voor de auto 1/6/2020 9:20 PM

555 Niks 1/6/2020 9:14 PM

556 Gevaarlijke situaties, doordat vuurwerk alle kanten op wordt gegooid, ook waar mensen
wandelen of fietsen.

1/6/2020 9:11 PM

557 Vuurwerk mijn richting uit gegooid 1/6/2020 9:07 PM

558 Afval 1/6/2020 8:58 PM

559 Gevaarlijk vuurwerk in de buurt van kinderen afsteken 1/6/2020 8:58 PM

560 Geen 1/6/2020 8:57 PM

561 vuurwerk troep op straat 1/6/2020 8:57 PM

562 Vernielingen 1/6/2020 8:56 PM

563 Putten die opgeblazen worden, met prachtige modder spetters op schuttingen en deuren als
resultaat, Vuurwerk afval in speeltuinen

1/6/2020 8:51 PM

564 Vandalisme 1/6/2020 8:48 PM

565 Niet 1/6/2020 8:47 PM

566 Speeltuin huisje in de fik 1/6/2020 8:46 PM

567 Niet opgeruimde rommel 1/6/2020 8:45 PM

568 Geen 1/6/2020 8:34 PM

569 Heel veel troep van vuurwerk ligt op straat, wordt door weinig mensen opgeruimd. Veel glas in
de omgeving, is niet fijn voor honden of katten maar ook niet voor kindjes en fietsers. Veel
vernieling

1/6/2020 8:33 PM

570 Huis bekogeld met vuurwerk daardoor steenslag uit muur 1/6/2020 8:30 PM

571 Vuurwerk dat wordt afgestoken in mijn beurt zonder dat er op de veiligheid gelet wordt en
zonder dat ik het weet

1/6/2020 8:27 PM

572 Geen 1/6/2020 8:23 PM

573 Bang kind 1/6/2020 8:08 PM

574 Schade 1/6/2020 8:04 PM

575 Slecht voor het milieu. Kinderen vatten moeilijker de slaap. 1/6/2020 8:03 PM

576 Geen overlast 1/6/2020 8:02 PM

577 Niets 1/6/2020 8:01 PM

578 Vervuiling van de wijk 1/6/2020 8:01 PM

579 Rommel en bange kleine kinderen 1/6/2020 8:00 PM

580 Vandalisme 1/6/2020 7:55 PM

581 Kinderen die niet in de speeltuin durfde spelen omdat daar jongens vuurwerk afstaken op
klaarlichte dag vanaf 27 december

1/6/2020 7:54 PM

582 Veel afval 1/6/2020 7:49 PM

583 Enkele Kapotte prullenbakken 1/6/2020 7:47 PM

584 Geen 1/6/2020 7:47 PM

585 V.a maandag de 30e tot 1e echt enorm veel vuurwerk afgestoken hier in de buurt. Ook 's
nachts enorme knallen en jeugd die ontzettend luidruchtig waren 2 nachten. Nou ben ik geen
zeikerd, maar het was afgelopen oud en nieuw echt heel erg.

1/6/2020 7:46 PM

586 Bijna geraakt door hard knalvuurwerk toen ik de supermarkt uitstapte waarbij mijn oor dichtklapt 1/6/2020 7:45 PM
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een tijd

587 Je durft jonge kinderen eigenlijk niet alleen naar buiten te laten gaan, maar ze willen natuurlijk
ook wel vriendjes en vriendinnetjes ophalen

1/6/2020 7:43 PM

588 Geen overlast ervaren 1/6/2020 7:41 PM

589 Vandalisme 1/6/2020 7:39 PM

590 Container in brand 1/6/2020 7:38 PM

591 Overal de afval die je maanden nog in de bosjes of straat tegenkomt 1/6/2020 7:38 PM

592 Rommel op straat,opgeblazen afvalbakken,glas op fietspad van bushokjes die niet meer
gebruikt worden

1/6/2020 7:38 PM

593 Illegaal vuurwerk. 1/6/2020 7:37 PM

594 Auto beschadigd 1/6/2020 7:36 PM

595 Schrikmomenten van harde dreunende knallen!, vernielingen in de buurt. 1/6/2020 7:34 PM

596 Geen last gehad! 1/6/2020 7:32 PM

597 JOnge kinderen die de dagen ervoor overal vuurwerk neergooien. 1/6/2020 7:32 PM

598 Bange kinderen 1/6/2020 7:27 PM

599 slecht voor mijn luchtwegen 1/6/2020 7:27 PM

600 Kinderen op bed 1/6/2020 7:25 PM

601 Afgestoken vuurwerk dat terecht kwam in de kinderwagen met mijn 9mnd oude zoontje!! 1/6/2020 7:24 PM

602 Vervuiling, gevaarlijk 1/6/2020 7:22 PM

603 Geen 1/6/2020 7:20 PM

604 Geen 1/6/2020 7:20 PM

605 Hang jeugd die in het speeltuintje (zwaar) vuurwerk afsteken en prullenbakken vernielen 1/6/2020 7:18 PM

606 Autoschade 1/6/2020 7:18 PM

607 Niet van toepassing 1/6/2020 7:17 PM

608 Geen overlast 1/6/2020 7:15 PM

609 Onveilig gevoel, schade aan auto 1/6/2020 7:13 PM

610 Niks 1/6/2020 7:10 PM

611 Auto vervuild met restanten kruit etc. 1/6/2020 7:09 PM

612 Afval en kruit in tuin en op auto 1/6/2020 7:08 PM

613 Afval 1/6/2020 7:06 PM

614 Knal vuurwerk in de rioolputten worden gegooid 1/6/2020 7:06 PM

615 Trillende ruiten van heel hard vuurwerk 1/6/2020 7:05 PM

616 Kinderen die niet buiten durven te spelen 1/6/2020 7:03 PM

617 Carbietschieten in de speeltuin 1/6/2020 7:03 PM

618 Heb er geen overlast van gehad 1/6/2020 6:58 PM

619 Overal rotzooi op straat 1/6/2020 6:56 PM

620 Veel afval voor de deur en in de tuin. Schade aan het blad van de tuintafel 1/6/2020 6:52 PM

621 Milieuimpact 1/6/2020 6:52 PM

622 Geen overlast ervaren 1/6/2020 6:52 PM
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623 Geen 1/6/2020 6:50 PM

624 Harde knallen dicht bij huis waardoor kind angstig wakker wordt. 1/6/2020 6:50 PM

625 Rotzooi werd niet opgeruimd 1/6/2020 6:49 PM

626 Ademhalingsproblemen 1/6/2020 6:46 PM

627 Vuurwerk rommel 1/6/2020 6:46 PM

628 Ruiten die trillen door de enorme knallen 1/6/2020 6:38 PM

629 ernstig benauwd door long problemen, dus kruitdampen zijn mij funest 1/6/2020 6:38 PM

630 Door het enorme zware vuurwerk was er zoveel luchtdruk verplaatsing dat de ramen trilde in de
sponningen. Was niet meer gewoon.

1/6/2020 6:35 PM

631 Een bijna vechtpartij voor de deur, tussen mannen van middelbare leeftijd en een groepje
vuurwerkgooiers..

1/6/2020 6:34 PM

632 Afval 1/6/2020 6:33 PM

633 Last met ademhalen ivm astma maar de overlast is acceptabel 1/6/2020 6:33 PM

634 Gestreste kinderen, bang 1/6/2020 6:31 PM

635 Benauwdheid, ik heb astma 1/6/2020 6:30 PM

636 Schade aan gemeente eigendom en jeugd die rotjes richting mensen afstaken 1/6/2020 6:30 PM

637 Vernielde spullen, slapeloosheid 1/6/2020 6:28 PM

638 De teringzooi overal, de agressie van mensen als je iets zegt, ontplofte vuilnisbakken 1/6/2020 6:28 PM

639 Achtergelaten restanten zoals plastic hulzen overal op straat en in tuinen 1/6/2020 6:24 PM

640 Dode vogeltjes 1/6/2020 6:24 PM

641 Niets 1/6/2020 6:18 PM

642 Heel veel geklaag in de buurt app. 1/6/2020 6:17 PM

643 Vuurtjes 1/6/2020 6:16 PM

644 Geen 1/6/2020 6:14 PM

645 Veel vuurwerk wordt niet opgeruimd 1/6/2020 6:13 PM

646 Vuil op straat 1/6/2020 6:09 PM

647 Geen 1/6/2020 6:09 PM

648 Auto beschadigd, tegen de ruiten gegooid 1/6/2020 6:08 PM

649 Gras vernield. Afval wat achter blijft 1/6/2020 6:08 PM

650 Troep op straat 1/6/2020 6:06 PM

651 Ademnood van rook en zwavel 1/6/2020 6:06 PM

652 Vandalisme 1/6/2020 6:05 PM

653 Troep op straat/auto’s 1/6/2020 6:03 PM

654 Rommel op de straat 1/6/2020 6:02 PM

655 Geen 1/6/2020 6:02 PM

656 Niet 1/6/2020 5:59 PM

657 Zooi wat heel lang in de straat blijft liggen.. 1/6/2020 5:59 PM

658 Rotzooi op straat, schade 1/6/2020 5:59 PM

659 Geen 1/6/2020 5:56 PM
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660 Vuurwerkafval 1/6/2020 5:56 PM

661 Geen 1/6/2020 5:54 PM

662 De kinderen en onszelf uit de slaap gehouden. 1/6/2020 5:53 PM

663 Totaal geen last van gehad 1/6/2020 5:52 PM

664 Geen overlast 1/6/2020 5:50 PM

665 Geen overlast 1/6/2020 5:49 PM

666 In de fietstunnel hier.niet leuk 1/6/2020 5:47 PM

667 Geen overlast 1/6/2020 5:47 PM

668 Gevaarlijk over straat 1/6/2020 5:46 PM

669 Geen! 1/6/2020 5:46 PM

670 Geen 1/6/2020 5:45 PM

671 Geen overlast 1/6/2020 5:44 PM

672 Geen 1/6/2020 5:44 PM

673 Geen overlast 1/6/2020 5:43 PM

674 Niet! Nog nooit overlast gehad! 1/6/2020 5:43 PM

675 Geen overlast ! 1/6/2020 5:38 PM

676 Met roet op auto getekend 1/6/2020 5:36 PM

677 Hondenpoep zakjes en ander afval rondom de prullenbakken. Deze worden logischerwijs
afgesloten. Helaas is het voor veel mensen een grote moeite om hun afval een paar dagen
thuis weg te gooien

1/6/2020 5:35 PM

678 Jongeren die onverantwoord vuurwerk afstake 1/6/2020 5:33 PM

679 Kinderen die niet kunnen slapen overdag door de extreem harde knallen. Vuurwerk word naar
mensen gegooid

1/6/2020 5:33 PM

680 Schade aan auto 1/6/2020 5:32 PM

681 rondvliegend vuurwerk 1/6/2020 5:32 PM

682 Mijn kleindochter is verschrikkelijk bang het gezin verlaat het westen met oud en nieuw om
deze reden. Toch te gek dat je om een feest je huis moet verlaten?

1/6/2020 5:32 PM

683 Als je weer vroeg op moet de dag voor oudejaarsavond is de ergste dag 1/6/2020 5:31 PM

684 Vuurwerk wat naar je toe wordt gehooid 1/6/2020 5:31 PM

685 Benauwdheid 1/6/2020 5:24 PM

686 Vervuiling van de woonwijk 1/6/2020 5:24 PM

687 Geen overlast 1/6/2020 5:21 PM

688 Kon op oudejaarsavond mijn eigen TV niet horen, omdat er zoveel geknald werd. 1/6/2020 5:21 PM

689 Shelf mortieren van af het westpolderplein / compleet met lanseerplatform/ en geen politie die
even komt kijken!!

1/6/2020 5:17 PM

690 Rotzooi 1/6/2020 5:15 PM

691 Vernieling 1/6/2020 5:13 PM

692 Door mij cva,s ben ik overprikkeld door de harde knallen 1/6/2020 5:13 PM

693 gestresste wilde dieren. luchtvervuiling. 1/6/2020 5:12 PM

694 Vuurwerkafval dat blijft liggen 1/6/2020 5:10 PM
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695 Vernielingen 1/6/2020 5:10 PM

696 Ik vind het best spannend als ik met een dubbele kinderwagen buiten loop en er staan
kinderen/jongeren op de stoep of langs de kant van de weg vuurwerk af te steken.

1/6/2020 5:10 PM

697 Geen 1/6/2020 5:07 PM

698 - Vuurwerkafval 1/6/2020 5:07 PM

699 Geen 1/6/2020 5:06 PM

700 Geen 1/6/2020 5:06 PM

701 Geen 1/6/2020 5:06 PM

702 Troep op straat dat er de volgende dagen ook nog lag! 1/6/2020 5:03 PM

703 Geen overlast 1/6/2020 5:02 PM

704 Rotzooi op straat 1/6/2020 5:01 PM

705 Niets 1/6/2020 4:59 PM

706 Geen overlast 1/6/2020 4:59 PM

707 Afval kapotte putdeksels 1/6/2020 4:59 PM

708 Schade aan auto 1/6/2020 4:59 PM

709 M’n kinderen waren bang om naar buiten te gaan. 1/6/2020 4:54 PM

710 Overlast is een groot woord, maar als je al 2 weken voor 31 december overal knallen hoort,
sommige hard, sommige ver weg, dan ben je het op een gegeven moment best zat. De
overlast voor mij zit hem vooral in het vernielen van bushokjes, speelhuisjes en het bestoken
van hulpverleners en honden en katten met vuurwerk.

1/6/2020 4:54 PM

711 Kids en tieners die door de straat/wijk trekken met rotjes of harde knallen. Ouders die dat maar
toelaten of meedoen.

1/6/2020 4:54 PM

712 Kinderen die er veel last van hebben / schrikken 1/6/2020 4:52 PM

713 Onder auto vuurbom afgevuurd 1/6/2020 4:52 PM

714 Respectloze vuurwerkgooiers 1/6/2020 4:51 PM

715 Geen 1/6/2020 4:50 PM

716 Niks. 1/6/2020 4:49 PM

717 In de tunnel weidebuurt, belachelijke knallen 1/6/2020 4:49 PM

718 Geen overlast 1/6/2020 4:47 PM

719 Niet 1/6/2020 4:46 PM

720 Ik vinkte "nee" aan bij de voorgaande vraag 1/6/2020 4:46 PM

721 Te vroeg af steken van vuurwerk 1/6/2020 4:45 PM

722 Irritatie omdat het te vroeg al begint en te lang doorgaat. gaat ten koste van de nachtrust 1/6/2020 4:45 PM

723 Dat mensen niet kijken waar ze het naar toe gooien. 1/6/2020 4:45 PM

724 Niks 1/6/2020 4:44 PM

725 Niet 1/6/2020 4:43 PM

726 Afval van vuurwerk op straat en op ons eigen terrein 1/6/2020 4:43 PM

727 Kinderen die met vuurwerk in de buurt van onze geparkeerde auto's gooien. 1/6/2020 4:42 PM

728 In de tunnel van Julianalaan naar de Hoekse kade 1/6/2020 4:42 PM

729 Vuil van vuurwerk door de tuin en schade tegen ramen van pijlen 1/6/2020 4:41 PM
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730 ik heb geen overlast gehad 1/6/2020 4:40 PM

731 Geen overlast 1/6/2020 4:40 PM

732 Vuurwerk door brievenbus bij buren 1/6/2020 4:39 PM

733 Vuil op straat wordt niet opgeruimd 1/6/2020 4:39 PM

734 Geen 1/6/2020 4:38 PM

735 Troep op straat die bleef liggen 1/6/2020 4:36 PM

736 Vernielingen van eigendommen 1/6/2020 4:36 PM

737 Rommel voor de deur 1/6/2020 4:35 PM

738 Agressie, vandalisme, onnozele jeugd 1/6/2020 4:35 PM

739 Brandende kleding container 1/6/2020 4:33 PM

740 Rommel op de straat 1/6/2020 4:33 PM

741 Vuurwerk afval en kruit 1/6/2020 4:33 PM

742 Nergens last van 1/6/2020 4:33 PM

743 Geen 1/6/2020 4:32 PM

744 Gericht gooien en afval 1/6/2020 4:32 PM

745 Vandalisme met vuurwerk 1/6/2020 4:32 PM

746 Bekogeld worden met vuurwerk door jongeren in de wijk 1/6/2020 4:31 PM

747 Heel veel rommel 1/6/2020 4:31 PM

748 Uitdagende jongeren die bewust vuurwerk gooien naar mensen 1/6/2020 4:30 PM

749 Geen 1/6/2020 4:28 PM

750 Vuurwerk op auto, wat gelukkig nu geen schade gaf. 1/6/2020 4:28 PM

751 Kinderen kunnen niet veilig buiten spelen 1/6/2020 4:27 PM

752 tot wel 3 uur in de nacht 1/6/2020 4:27 PM

753 Geen 1/6/2020 4:25 PM

754 Kind met overgevoeligheid voor geluid 1/6/2020 4:25 PM

755 Geen 1/6/2020 4:24 PM

756 Schade aan de kassen in het verleden 1/6/2020 4:24 PM

757 Schade 1/6/2020 4:22 PM

758 Geen 1/6/2020 4:22 PM

759 Omvallende siervuurwerk pot die gevaarlijk knallen op de grond veroorzaakte 1/6/2020 4:22 PM

760 Vuurwerk gooien na mensen die met hond buiten lopen 1/6/2020 4:22 PM

761 Kinderen die wakker worden 1/6/2020 4:20 PM

762 Afgesloten prullenbakken en daardoor overal hondenpoep op straat en in de graskanten 1/6/2020 4:20 PM

763 Rotzooi 1/6/2020 4:19 PM

764 geen 1/6/2020 4:19 PM

765 Troep op straat 1/6/2020 4:19 PM

766 Geen overlast 1/6/2020 4:19 PM

767 Nvt 1/6/2020 4:18 PM
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768 Geen 1/6/2020 4:18 PM

769 Vuurwerk dat zo hard knalde op 5 meter afstand, dat ik twee dagen met een piepend oor liep. 1/6/2020 4:17 PM

770 Rotzooi 1/6/2020 4:17 PM

771 Geen 1/6/2020 4:16 PM

772 Vieze auto 1/6/2020 4:14 PM

773 Mijn 1-jarig zoontje die ervan schrikt en wakker wordt 1/6/2020 4:14 PM

774 wekenlang vnl in de avond vuurwerk afsteken, hier bij de middelbare school onder het tunneltje
nog steeds in de pauze en na schooltijd, vernielingen, angst om de straat op te gaan,
buitensporig enorm zware dreunen, buiten de tijden wanneer het mag afsteken

1/6/2020 4:14 PM

775 Dronken opgefokte jongeren met illegaal vuurwerk illig 1/6/2020 4:12 PM

776 Er is met vuurwerk door jongeren naar mij gegooid. 1/6/2020 4:12 PM

777 bang voor schade aan het bedrijf wat niet de eerste keer zou zijn 1/6/2020 4:10 PM

778 Gevaarlijk afsteken vuurwerk 1/6/2020 4:09 PM

779 Geen 1/6/2020 4:09 PM

780 Onnodige vernieling van rioolputten 1/6/2020 4:08 PM

781 Vuurwerk op auto gegooid tijdens rijden 1/6/2020 4:08 PM

782 Kleine Kinderen die niet konden slapen of wakker schrokken 1/6/2020 4:07 PM

783 materiele schade door vuurwerk (kindertoestellen) 1/6/2020 4:06 PM

784 Heel veel kruid en vuurwerkresten in mijn tuin... 1/6/2020 4:06 PM

785 Onveilig op straat 1/6/2020 4:05 PM

786 Rommel, kruitsporen, herrie, bange kinderen 1/6/2020 4:05 PM

787 Gestrest autistisch kind die ik niet kan voorbereiden wanneer de knallen komen omdat er buiten
iud en nieuw al zoveel afgestoken word. Bij hem komen alle geluiden veel harder binnen. Dus
weken in de stress ervan

1/6/2020 4:05 PM

788 Geen overlast 1/6/2020 4:04 PM

789 Niet 1/6/2020 4:04 PM

790 Troep op straat 1/6/2020 4:04 PM

791 niet echt overlast ervaren 1/6/2020 4:03 PM

792 Veel hangjongeren die vanuit macdonalds naar huis liepen en illegaal knalvuurwerm
aansteken.

1/6/2020 4:02 PM

793 De kinderen werden bekogeld met vuurwerk 1/6/2020 4:02 PM

794 Relatief weinig! Je heb altijd wel kwa jongens streken maar daar houdt je rekening mee! Als ik
mn hond 31 december uitlaat neem ik een felle zaklamp mee en laat duidelijk merken dat ik
daar met mn hond loop! Dit gaat tot nu toe hartstikke goed.

1/6/2020 4:02 PM

795 Kleine kinderen hebben er last van 1/6/2020 4:01 PM

796 Brand in de straat, en geraakt door vuurwerk door anderen 1/6/2020 4:01 PM

797 Rommel 1/6/2020 4:00 PM

798 Vernielingen bomen, bushokjes, boomstronken die in de brand waren gestoken (van pas
omgezaagde boom), vuurwerksporen op de stoep, vuurkorven die nogsteeds op straat zijn.

1/6/2020 3:59 PM

799 rommel in de wijk 1/6/2020 3:58 PM

800 Rommel op straat 1/6/2020 3:55 PM

801 Geen overlast ervaren 1/6/2020 3:36 PM
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80.75% 2,676

4.74% 157

5.10% 169

7.36% 244

2.05% 68

Q4 Hoe vaak hebt u de afgelopen 3 jaar vuurwerk overlast gemeld?
Answered: 3,314 Skipped: 454

TOTAL 3,314
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10.20% 193

3.65% 69

1.69% 32

9.98% 189

2.91% 55

32.17% 609

48.60% 920

Q5 Waar hebt u de overlastmeldingen gedaan? (meerdere antwoorden
mogelijk)

Answered: 1,893 Skipped: 1,875

Total Respondents: 1,893  
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# ANDERS, NAMELIJK... (GEEF NADERE TOELICHTING) DATE

1 niet 1/14/2020 12:38 PM

2 Geen meldingen gedaan 1/13/2020 12:22 PM

3 Landelijke overlast melding. 1/13/2020 7:08 AM

4 melden niet haalt niet uit! 1/12/2020 5:15 PM

5 We hebben de vuurwerkafstekers er ook op aangesproken. We hebben diverse jaren
tevergeefs een vuurwerkvrije zone aangevraagd voor het park voor ons huis.

1/12/2020 12:03 PM

6 Aanvraag vuurwerkvrije zone i.v.m schade 1/12/2020 11:59 AM

7 Neeh, had het idee dat het geen zin had; het was al afgestoken. 1/11/2020 7:41 PM

8 Geen melding gedaan 1/11/2020 7:10 PM

9 Omdat het nooit zo erg als nu geweest is tot op heden geen melding gedaan. 1/11/2020 3:41 PM

10 Nergens zinloos 1/10/2020 9:46 PM

11 Nee 1/10/2020 9:31 PM

12 geen melding gedaan,maar zoveel knallen als deze laatste oudjaar was echt niet normaal. echt
van 18.00 u tot 02.00 u.

1/10/2020 7:08 PM

13 Woonachtig in andere gemeente 1/10/2020 5:46 PM

14 scholen 1/10/2020 4:55 PM

15 Nu en eerder 1/10/2020 4:22 PM

16 probeer mensen aan te spreken, maar dat is tegenwoordig niet zonder risico 1/10/2020 12:08 PM

17 de boswachters van recreatiegebied 1/10/2020 10:56 AM

18 Aangifte vernieling 1/10/2020 10:45 AM

19 niet gedaan maar het is niet meer te doen de laatste jaren 1/10/2020 9:46 AM

20 Landelijk meldpunt 1/9/2020 9:21 PM

21 politie komt toch niet 1/9/2020 7:06 PM

22 nergens 1/9/2020 6:47 PM

23 Dit jaar via het telefoonnummer van de gemeente (maar daar werd niet opgenomen), eerdere
jaren via website (maar dat was heel veel werk voor elk overlastmoment en werd niks mee
gedaan)

1/9/2020 6:04 PM

24 Niet. 1/9/2020 5:50 PM

25 "boswachters" van recreatieschap 1/9/2020 5:39 PM

26 niet gedaan heeft geen zin als de politie er is zijn ze gevlogen 1/9/2020 5:30 PM

27 Geen melding gedaan, leek me niet zinvol, onbekende dader 1/9/2020 4:55 PM

28 nergens 1/9/2020 4:44 PM

29 Heb altijd het gevoel gehad dat melden geen zin had. 1/9/2020 3:38 PM

30 geen 1/9/2020 2:06 PM

31 website politie. 1/9/2020 12:25 PM

32 Milieudienst Rijnmond Schiedam 1/9/2020 11:31 AM

33 n.v.t. 1/9/2020 9:38 AM

34 Geen melding gemaakt 1/9/2020 9:29 AM

35 Facebook 1/9/2020 9:28 AM
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36 Niet. kinderen een keer aangesproken en vervolgens midden in de nacht van 1 januari een
soort vuurwerkbom afgestoken midden voor het huis door mannen in wegrijdende auto

1/9/2020 8:53 AM

37 Niet 1/8/2020 10:47 PM

38 Via petities 1/8/2020 9:22 PM

39 Zelf aangesproken 1/8/2020 8:23 PM

40 niet je word zo inklaar geslagen 1/8/2020 7:03 PM

41 Meldpunt vuurwerkoverlast 1/8/2020 6:19 PM

42 Wij klagen niet bij de gemeente maar hebben wel overlast 1/8/2020 5:47 PM

43 Niet, want het heeft geen enkele zin.... 1/8/2020 5:45 PM

44 Fb 1/8/2020 5:14 PM

45 Politie via twitter 1/8/2020 4:26 PM

46 Wat heeft het voor nut ! Heb geen agent gezien op straat ! 1/8/2020 3:58 PM

47 Nooit 1/8/2020 3:42 PM

48 Aanvankelijk via meldpunt, maar deze waren niet bereikbaar. Vervolgens politie gebeld, maar
die konden niets voor ons betekenen (exacte plaats delict niet bekend)

1/8/2020 3:34 PM

49 De 'meldlijn' voor vuurwerkoverlast was een lachtertje. Tot 23.00 uur te bereiken terwijl ze om
1.00 uur 's nachts, het liefst, in een tunneltje o.i.d., zelfgemaakte bommen af laten gaan....

1/8/2020 3:13 PM

50 Niets gemeldt geen last van gehad 1/8/2020 2:08 PM

51 brandweer 1/8/2020 2:07 PM

52 Ik heb geen melding gedaan. 1/8/2020 2:05 PM

53 geen melding gedaan 1/8/2020 1:57 PM

54 Nog nooit 1/8/2020 1:56 PM

55 N.v.t. 1/8/2020 1:50 PM

56 geen melding gedaan 1/8/2020 1:50 PM

57 Ik heb nooit overlast ervaren, dus deze vraag is niet relevant 1/8/2020 1:45 PM

58 Ik heb nooit hinder gemeld, maar de maat is vol. Was een harde knal -tot voorheen in principe
illegaal vuur werk -heden ten dage zijn knallen van legaal en illegaal vuurwerk nauwelijks meer
te onderscheiden

1/8/2020 1:44 PM

59 nog nooit melding gedaan 1/8/2020 1:39 PM

60 Ik heb geen melding gedaan 1/8/2020 1:34 PM

61 Nog nooit 1/8/2020 1:31 PM

62 Niet gedaan... heb ik eerder aangegeven 1/8/2020 1:27 PM

63 nog nooit gedaan 1/8/2020 1:27 PM

64 Niet 1/8/2020 1:26 PM

65 Via Groen Links 1/8/2020 1:26 PM

66 nooit gemeld 1/8/2020 1:24 PM

67 Niet 1/8/2020 1:18 PM

68 Er is geen overlast geweest. 1/8/2020 1:18 PM

69 Nvt 1/8/2020 1:16 PM

70 niet gemeld 1/8/2020 1:15 PM
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71 Zie antwoord bij 4 1/8/2020 1:14 PM

72 geen melding gedaan 1/8/2020 1:11 PM

73 geen 1/8/2020 1:07 PM

74 Niet gemeld 1/8/2020 1:05 PM

75 Nvt 1/8/2020 1:02 PM

76 Niet gemeld 1/8/2020 1:02 PM

77 Geen meldingen gedaan, wel jongeren geprobeerd aan te spreken die vuurwerk richting mijn
hond gooide

1/8/2020 12:52 PM

78 Niet 1/8/2020 12:46 PM

79 Niet dus 1/8/2020 12:43 PM

80 Aanvraag gedaan voor omgeving verbod op vuurwerk 1/8/2020 12:30 PM

81 Geen 1/8/2020 12:27 PM

82 wordt alleen niks aangedaan als je t meldt!!! 1/8/2020 12:22 PM

83 Niet 1/8/2020 12:19 PM

84 via kanalen op internet en berichten aan gemeente 1/8/2020 12:06 PM

85 Nooit gedaan 1/8/2020 12:02 PM

86 Nooit de moeite genomen. Geen vertrouwen dat er iets mee wordt gedaan. 1/8/2020 12:01 PM

87 nvt 1/8/2020 11:58 AM

88 Twitter 1/8/2020 11:52 AM

89 Ik heb geen melding gedaan 1/8/2020 11:52 AM

90 Nvt 1/8/2020 11:51 AM

91 Geen overlast 1/8/2020 11:47 AM

92 Niet 1/8/2020 11:46 AM

93 Niet 1/8/2020 11:41 AM

94 Had het idee dat ik de overlast maar moest accepteren vanwege de “traditie”. 1/8/2020 11:40 AM

95 Geen melding. Heeft geen zin. 1/8/2020 11:39 AM

96 geen melding 1/8/2020 11:37 AM

97 Aangifte vernieling bij politie 1/8/2020 11:28 AM

98 heb het nooit gemeld 1/8/2020 11:28 AM

99 Niet 1/8/2020 11:21 AM

100 Nog niet eerder 1/8/2020 11:15 AM

101 Niet van toepassing 1/8/2020 11:13 AM

102 Niet 1/8/2020 11:01 AM

103 Ik had al eerder beantwoord dat ik geen overlast had 1/8/2020 10:53 AM

104 Niet 1/8/2020 10:50 AM

105 Geen 1/8/2020 10:47 AM

106 melden helpt niet, er is geen handhaving, ook niet op hondenpoep, 1/8/2020 10:46 AM

107 niet gedaan 1/8/2020 10:45 AM

108 Niet, dat is zinloos, daders zijn toch spoorloos tegen de tijd dat/als er politie op komt draven 1/8/2020 10:45 AM
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109 wisten niet van meldpunt en hadden niet het idee dat de politie hier iets mee kon doen. 1/8/2020 10:45 AM

110 Niet 1/8/2020 10:45 AM

111 Nooit gemeld. Wisten niet van vuurwerkoverlast meldpunt en kregen van politie niet het idee
dat het zou worden opgevolgd.

1/8/2020 10:44 AM

112 Geen melding gemaakt 1/8/2020 10:36 AM

113 niet 1/8/2020 10:26 AM

114 Niet gemeld 1/8/2020 10:22 AM

115 Nooit 1/8/2020 10:21 AM

116 Nooit gemeld 1/8/2020 10:13 AM

117 Niet gemeld er doet nl toch niemand wat aan 1/8/2020 10:13 AM

118 aanvraag vuurwerkvrije zone voor De Groenzoom 1/8/2020 10:10 AM

119 Nog nooit 1/8/2020 10:09 AM

120 n v t. 1/8/2020 10:07 AM

121 brandweer was al ter plaatse voor melding door mij 1/8/2020 10:06 AM

122 Niet gemeld 1/8/2020 10:04 AM

123 nvt 1/8/2020 10:03 AM

124 Geen melding gedaan. Ze komen toch te laat. 1/8/2020 10:01 AM

125 nvt 1/8/2020 9:57 AM

126 Geen melding van gemaakt 1/8/2020 9:55 AM

127 niet 1/8/2020 9:54 AM

128 Nog nooit 1/8/2020 9:52 AM

129 zie vraag 4 (prima interface ...) 1/8/2020 9:48 AM

130 Nog nooit eerder gemeld 1/8/2020 9:45 AM

131 Wie bij vraag 4 NOOIT invult, moet niet in vraag 5 komen. Enquete aanpassen dus 1/8/2020 9:43 AM

132 Niet gemeld 1/8/2020 9:36 AM

133 Geen 1/8/2020 9:35 AM

134 Heeft geen zin 1/8/2020 9:34 AM

135 Heb ik niet gedaan omdat het volgens mij toch niets uithaald zolang er geen algemeen
vuurwerkverbod is.

1/8/2020 9:33 AM

136 Geen melding gedaan 1/8/2020 9:29 AM

137 Nooit 1/8/2020 9:22 AM

138 zie vraag 15. Vraag 16 moet men dus kunnen overslaan 1/8/2020 9:19 AM

139 Niet dus... 1/8/2020 9:17 AM

140 Geen melding gedaan 1/8/2020 9:16 AM

141 Geen meldingen gedaan, want dat heeft toch geen zin. 1/8/2020 9:10 AM

142 Niet 1/8/2020 9:08 AM

143 vuurwerkoverlast website landelijk 1/8/2020 9:07 AM

144 Niet eerder gedaan 1/8/2020 9:07 AM

145 Zoals hierboven aangegeven heb ik nooit iets gemeld 1/8/2020 9:05 AM
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146 Ik heb het niet gemeld omdat er toch niets aan gedaan wordt. De politie hoort het zelf toch ook
en doen er niets aan

1/8/2020 8:58 AM

147 geen melding gedaan 1/8/2020 8:54 AM

148 niet dus 1/8/2020 8:44 AM

149 Geen melding gemaakt 1/8/2020 8:41 AM

150 Niet 1/8/2020 8:36 AM

151 Nog nooit politiewebsite is onwerkbaar 1/8/2020 8:22 AM

152 Ik heb het idee dat met meldingen toch niets wordt gedaan, dus meld ik het niet. 1/8/2020 8:22 AM

153 Ik stoor me er niet aan, dus ik meld het niet. 1/8/2020 8:19 AM

154 Geen melding gedaan 1/8/2020 8:17 AM

155 wat heeft melden voor zin, er wordt toch niets gedaan met de meldingen. 1/8/2020 8:16 AM

156 Dit jaar via het telefoonnummer van de gemeente (maar daar werd niet opgenomen), eerdere
jaren via website (maar dat was heel veel werk voor elk overlastmoment en werd niks mee
gedaan)

1/8/2020 8:15 AM

157 nvt 1/8/2020 8:14 AM

158 Niet (kut enquete) 1/8/2020 8:13 AM

159 Overlast melden heeft geen zin. Wordt niets aan gedaan hebben we gehoord. 1/8/2020 8:06 AM

160 niet 1/8/2020 8:05 AM

161 Heeft helemaal geen zin. 1/8/2020 8:04 AM

162 Geen melding gedaan, niet nodig 1/8/2020 8:04 AM

163 Niet gemeld 1/8/2020 8:03 AM

164 nooit gemeld 1/8/2020 7:50 AM

165 Niks heb geen overlast 1/8/2020 7:48 AM

166 nergens 1/8/2020 7:39 AM

167 nog nooit 1/8/2020 7:24 AM

168 Niet 1/8/2020 7:23 AM

169 Nooit 1/8/2020 7:23 AM

170 Niet gemeld 1/8/2020 7:13 AM

171 geen 1/8/2020 7:12 AM

172 Niet gemeld 1/8/2020 7:04 AM

173 brandweer ivm brand 1/8/2020 7:03 AM

174 Niet 1/8/2020 7:00 AM

175 Niet 1/8/2020 6:59 AM

176 Niet gemeld 1/8/2020 6:42 AM

177 Nooit 1/8/2020 6:07 AM

178 Niet gemeld omdat er toch niets mee wordt gedaan 1/8/2020 6:01 AM

179 Via de buurt app 1/8/2020 4:28 AM

180 Geen overlast 1/8/2020 3:56 AM

181 Niet 1/8/2020 2:50 AM

182 Bij de vorige vraag heen ik aangegeven geen melding te hebben gedaan, dus kan ik hier niets 1/8/2020 12:45 AM
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aangegeven. Deze vraag zou ik dus niet hoeven invullen.

183 Niet 1/8/2020 12:24 AM

184 N.v.t. Zie antwoord 3 1/7/2020 11:54 PM

185 Niet gedaan, heeft geen zin 1/7/2020 11:46 PM

186 Nergens 1/7/2020 11:44 PM

187 Niet hoort er toch bij traditie 1/7/2020 11:43 PM

188 Niet 1/7/2020 11:40 PM

189 wist niet dat je het kon melden 1/7/2020 11:40 PM

190 Niet van toepassing 1/7/2020 11:25 PM

191 Nooit gemeld 1/7/2020 11:24 PM

192 Geen 1/7/2020 11:22 PM

193 Nee, nooit gemeld 1/7/2020 11:19 PM

194 Nog nooit 1/7/2020 11:13 PM

195 Nog niet 1/7/2020 11:11 PM

196 Nvt 1/7/2020 11:09 PM

197 Buurt App 1/7/2020 11:04 PM

198 Niet, zie hierboven, want had toch geen zin. 1/7/2020 11:00 PM

199 Niet 1/7/2020 10:59 PM

200 Heb nooit overlast gemeld 1/7/2020 10:59 PM

201 Nvt 1/7/2020 10:58 PM

202 Melden heeft totaal geen zin, men doet er niks mee. 1/7/2020 10:52 PM

203 Geen meldingen gedaan 1/7/2020 10:51 PM

204 Geen melding gedaan 1/7/2020 10:51 PM

205 Geen melding gedaan 1/7/2020 10:49 PM

206 nvt 1/7/2020 10:44 PM

207 Nog nooit gemeld 1/7/2020 10:40 PM

208 Nergens, want het hoeft niet 1/7/2020 10:38 PM

209 Niet 1/7/2020 10:35 PM

210 Geen overlast 1/7/2020 10:34 PM

211 Nvt 1/7/2020 10:34 PM

212 nergens 1/7/2020 10:34 PM

213 meldpunt online 1/7/2020 10:33 PM

214 Heeft geen zin 1/7/2020 10:33 PM

215 Niet 1/7/2020 10:31 PM

216 Nvt 1/7/2020 10:30 PM

217 nvt 1/7/2020 10:29 PM

218 Niet gemeld vond melding zinloos 1/7/2020 10:28 PM

219 Nvt 1/7/2020 10:27 PM
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220 Niet 1/7/2020 10:23 PM

221 Niet 1/7/2020 10:22 PM

222 Nvt 1/7/2020 10:21 PM

223 Nog nooit gemeld 1/7/2020 10:20 PM

224 Nvt 1/7/2020 10:19 PM

225 Geen melding gedaan 1/7/2020 10:19 PM

226 Nvt 1/7/2020 10:17 PM

227 n.v.t. 1/7/2020 10:17 PM

228 Geen 1/7/2020 10:13 PM

229 Nergens, want het helpt toch niet. Geen handhaver gezien in de buurt. 1/7/2020 10:13 PM

230 n.v.t. 1/7/2020 10:12 PM

231 Niet gedaan omdat ik daar weinig nut in zag 1/7/2020 10:10 PM

232 GEEN VERLAST >> vuurwerk hoort erbij < 1/7/2020 10:08 PM

233 Niet. Heeft toch geen nut. 1/7/2020 10:08 PM

234 Heeft geen zin 1/7/2020 10:08 PM

235 Niet 1/7/2020 10:06 PM

236 Niet 1/7/2020 10:04 PM

237 Nvt 1/7/2020 10:04 PM

238 Niet 1/7/2020 10:03 PM

239 Geen 1/7/2020 10:01 PM

240 Nog nooit melding gedaan 1/7/2020 10:00 PM

241 Helpt toch niet 1/7/2020 10:00 PM

242 Niet 1/7/2020 9:59 PM

243 niet gemeld 1/7/2020 9:56 PM

244 Meldpunt vuurwerkoverlast is een grapje, alleen tijdens openingstijden, ik moest in het
weekend gewoon de politie bellen

1/7/2020 9:54 PM

245 Geen melding van gemaakt omdat er niets aan gedaan wordt 1/7/2020 9:53 PM

246 Ik heb geen melding gedaan 1/7/2020 9:49 PM

247 Niet gemeld 1/7/2020 9:49 PM

248 Ik gaf net aan nog nooit. Heeft geen zin. Ze zijn weg voordat er iemand komt. Als er al iemand
komt. Politie kan niet alleen maar daar mee bezig zijn.

1/7/2020 9:48 PM

249 Geen overlast gehad 1/7/2020 9:48 PM

250 Nvt 1/7/2020 9:46 PM

251 Niet gemeld 1/7/2020 9:41 PM

252 nergens helpt toch niet 1/7/2020 9:41 PM

253 Niet gemeld 1/7/2020 9:40 PM

254 niet dus 1/7/2020 9:39 PM

255 Heeft geen zin 1/7/2020 9:38 PM

256 Geen melding gemaakt 1/7/2020 9:37 PM
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257 Ik heb geen melding gemaakt. 1/7/2020 9:36 PM

258 Niet, heb de kinderen wel aangesproken met een grote mond als gevolg 1/7/2020 9:35 PM

259 Niet 1/7/2020 9:31 PM

260 Nergens 1/7/2020 9:30 PM

261 Niet. Heeft geen nut 1/7/2020 9:28 PM

262 Niet 1/7/2020 9:25 PM

263 Ik heb geen melding gedaan 1/7/2020 9:22 PM

264 Melding zinloos naar mijn idee. Geen capaciteit voor handhaving of opsporing. Geen prio ook. 1/7/2020 9:22 PM

265 Nooit gedaan 1/7/2020 9:22 PM

266 Ik heb er geen melding van gedaan omdat het voor rond 2 uur 's nachts was en ik dus veder
ben gaan slapen

1/7/2020 9:19 PM

267 Niet gemeld 1/7/2020 9:18 PM

268 Geen melding gedaan 1/7/2020 9:17 PM

269 Ik heb nooit gemeld 1/7/2020 9:16 PM

270 Niet 1/7/2020 9:15 PM

271 Niet 1/7/2020 9:14 PM

272 Aangifte doen is zinloos, de handhavers zijn overbelast 1/7/2020 9:10 PM

273 Niet gemeld 1/7/2020 9:09 PM

274 Niet 1/7/2020 9:08 PM

275 nooit gemeld 1/7/2020 9:08 PM

276 Was geen overlst 1/7/2020 9:07 PM

277 Nooit 1/7/2020 9:07 PM

278 Niet gemeld 1/7/2020 9:06 PM

279 Niet eerder 1/7/2020 9:04 PM

280 Niet 1/7/2020 9:02 PM

281 N/A 1/7/2020 8:59 PM

282 Niet gemeld 1/7/2020 8:57 PM

283 Niets gemeld 1/7/2020 8:56 PM

284 geen 1/7/2020 8:56 PM

285 Ik heb geen melding gedaan 1/7/2020 8:56 PM

286 Nooit gemeld 1/7/2020 8:55 PM

287 Niemand 1/7/2020 8:53 PM

288 geen meldingen gedaan 1/7/2020 8:53 PM

289 Niet 1/7/2020 8:52 PM

290 Niet gemeld 1/7/2020 8:50 PM

291 Op de Facebook pagina 1/7/2020 8:50 PM

292 Nog nooit dus. Vogel al gevlogen eer iemand er is. 1/7/2020 8:47 PM

293 Politie, Social media 1/7/2020 8:46 PM

294 Niet 1/7/2020 8:46 PM
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295 Niet gemeld dus nergens 1/7/2020 8:46 PM

296 Bij vraag 4 heb ik nog nooit aangegeven, dan kan ik vraag 5 toch niet beantwoorden 1/7/2020 8:46 PM

297 geen melding gedaan 1/7/2020 8:45 PM

298 Nog nooit gedaan 1/7/2020 8:43 PM

299 Via vuurwerk manifest 1/7/2020 8:43 PM

300 Brandweer, telefonisch 1/7/2020 8:42 PM

301 Niet 1/7/2020 8:40 PM

302 lijkt me iegenlijk zinloos, de daders zijn na een paar minuten al gevlogen 1/7/2020 8:38 PM

303 Nooit 1/7/2020 8:37 PM

304 Geen 1/7/2020 8:36 PM

305 niet 1/7/2020 8:35 PM

306 Landelijk een keer ingevuld. 1/7/2020 8:35 PM

307 Niet gemeld 1/7/2020 8:34 PM

308 Niet 1/7/2020 8:34 PM

309 Via deze vragenlijst 1/7/2020 8:31 PM

310 nergens 1/7/2020 8:30 PM

311 Niet gemeld 1/7/2020 8:29 PM

312 Geen, leek zinloos 1/7/2020 8:29 PM

313 Niet 1/7/2020 8:27 PM

314 niet 1/7/2020 8:25 PM

315 Geen overlast gemeld het is immers overal te koop en dus niet te hsndhaven 1/7/2020 8:24 PM

316 Niet 1/7/2020 8:23 PM

317 Geen: ik ben hoofdzakelijk binnenshuis gebleven 1/7/2020 8:23 PM

318 NVT 1/7/2020 8:22 PM

319 Geen 1/7/2020 8:21 PM

320 Niet gemeld. 1/7/2020 8:21 PM

321 Nergens daar mijn ervaring is dat er niks mee gedaan word 1/7/2020 8:19 PM

322 Niet 1/7/2020 8:16 PM

323 Niet 1/7/2020 8:15 PM

324 Niet 1/7/2020 8:12 PM

325 Geen aangifte weinig politie 1/7/2020 8:12 PM

326 Bij brandweer telefonisch 1/7/2020 8:12 PM

327 Geen melding gedaan van de overlast 1/7/2020 8:11 PM

328 Niet, zoals bij de vorige vraag aangegeven :) 1/7/2020 8:08 PM

329 Niet. Zie mijn antwoord op de vorige vraag 1/7/2020 8:06 PM

330 Niet 1/7/2020 8:05 PM

331 Niet 1/7/2020 8:03 PM

332 Niet 1/7/2020 8:01 PM
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333 Niet 1/7/2020 8:00 PM

334 Internet de site over vuurwerkoverlast 1/7/2020 7:58 PM

335 Niet gemeld 1/7/2020 7:57 PM

336 Bij de verzekering 1/7/2020 7:56 PM

337 gevoel niet beschermd te kunnen worden door politie en zin aangifte 1/7/2020 7:52 PM

338 nog nooit gemeld, ik ging er vanuit het helpt toch niet 1/7/2020 7:47 PM

339 Nier gemeld 1/7/2020 7:45 PM

340 Geen 1/7/2020 7:45 PM

341 nu op deze site 1/7/2020 7:42 PM

342 ik heb nog nooit melding gedaan omdat het weinig zin heeft omdat de politie nooit op tijd kan
zijn dus accepteer ik het wel maar zou blij zijn als er ooit een einde komt aan onnodig vuurwerk
overlast

1/7/2020 7:41 PM

343 nooit, eerste vraag ging verkeerd :-) 1/7/2020 7:41 PM

344 Geen 1/7/2020 7:39 PM

345 Landelijke website 1/7/2020 7:36 PM

346 Geen gedaan 1/7/2020 7:36 PM

347 Niet..is nutteloos 1/7/2020 7:31 PM

348 nog geen overlastmeldingen doorgegeven 1/7/2020 7:31 PM

349 geen 1/7/2020 7:31 PM

350 Geen aangifte gedaan 1/7/2020 7:29 PM

351 Niet 1/7/2020 7:23 PM

352 Niet 1/7/2020 7:22 PM

353 nog nooit dus 1/7/2020 7:22 PM

354 Geen melding gedaan 1/7/2020 7:21 PM

355 nvt 1/7/2020 7:21 PM

356 Geen aangifte gedaan 1/7/2020 7:20 PM

357 Niet gedaan 1/7/2020 7:19 PM

358 Nooit gemeld 1/7/2020 7:19 PM

359 Niet gemeld 1/7/2020 7:16 PM

360 Geen 1/7/2020 7:15 PM

361 Ik ben zelf degene die het afsteekt 1/7/2020 7:13 PM

362 nvt 1/7/2020 7:12 PM

363 niet van toepassing 1/7/2020 7:11 PM

364 Als het verboden gaan de dders verder en overlast melding heeft geen zin als het toegestan is 1/7/2020 7:11 PM

365 Niet 1/7/2020 7:10 PM

366 Zou alleen repressief iets betekenen, maar de notoire hufters pakken ze toch niet omdat dit op
heterdaad zou moeten. Melden is dus absoluut zinloos. .

1/7/2020 7:10 PM

367 n.v.t. 1/7/2020 7:08 PM

368 ik heb nooit melding gemaakt omdat er toch geen politie komt. 1/7/2020 7:07 PM

369 Niet 1/7/2020 7:00 PM
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370 klagen bij de buurman 1/7/2020 6:59 PM

371 Niet gemeld 1/7/2020 6:57 PM

372 Geen melding van gedaan 1/7/2020 6:56 PM

373 Niet 1/7/2020 6:52 PM

374 Niet van toepassing 1/7/2020 6:51 PM

375 - 1/7/2020 6:49 PM

376 Niet 1/7/2020 6:49 PM

377 Landelijk meldpunt 1/7/2020 6:49 PM

378 Nog nooit zei ik 1/7/2020 6:49 PM

379 Geen overlast gehad 1/7/2020 6:48 PM

380 Niet, geen vertrouwen dat helpt 1/7/2020 6:46 PM

381 Geen melding gedaan 1/7/2020 6:45 PM

382 Geen melding gedaan, heeft toch geen zin 1/7/2020 6:43 PM

383 dacht dat het toch niet zou helpen 1/7/2020 6:43 PM

384 Nog niet eerder 1/7/2020 6:42 PM

385 geen meldingen gedaan 1/7/2020 6:42 PM

386 Nvt 1/7/2020 6:41 PM

387 Geen melding 1/7/2020 6:40 PM

388 Niet gemeld omdat vaak onduidelijk is waar het wordt afgestoken 1/7/2020 6:34 PM

389 niet 1/7/2020 6:31 PM

390 Niet gemeld 1/7/2020 6:29 PM

391 Nvt 1/7/2020 6:28 PM

392 Niet 1/7/2020 6:24 PM

393 Niet 1/7/2020 6:15 PM

394 Nergens geen last en zeker nooit behoefte aan gehad 1/7/2020 6:15 PM

395 Niet 1/7/2020 6:13 PM

396 niet 1/7/2020 6:12 PM

397 Brandweer ivm brandend afval op straat 1/7/2020 6:12 PM

398 Geen 1/7/2020 6:06 PM

399 niet dus 1/7/2020 6:06 PM

400 Ik denk dat overlast melden geen nut heeft, er wordt toch niet handhavend opgetreden. 1/7/2020 6:05 PM

401 nvt 1/7/2020 6:02 PM

402 Meldpunt vuurwerk overlast afgelopen jaren dit jaar niet gemeld...bij gemeente melden heb ik
geen vertrouwen in

1/7/2020 6:02 PM

403 Niet 1/7/2020 6:01 PM

404 niet gemeld 1/7/2020 6:01 PM

405 Niet gedaan uit angst voor repercusies 1/7/2020 6:01 PM

406 nvt 1/7/2020 5:58 PM



Vuurwerk in Lansingerland

41 / 191

407 Nog nooit 1/7/2020 5:58 PM

408 Heb geen overlast gemeld 1/7/2020 5:56 PM

409 ik heb nooit overlast gemeld 1/7/2020 5:55 PM

410 Nvt 1/7/2020 5:54 PM

411 Niet gemeld 1/7/2020 5:54 PM

412 Geen 1/7/2020 5:51 PM

413 Nooit 1/7/2020 5:49 PM

414 niet gemeld, politie heeft het al zo druk 1/7/2020 5:46 PM

415 Bij de veroorzaker 1/7/2020 5:45 PM

416 Niet gemeld 1/7/2020 5:44 PM

417 Niet 1/7/2020 5:42 PM

418 Niet 1/7/2020 5:42 PM

419 Niet gedaan 1/7/2020 5:40 PM

420 Geen, omdat er niets aan wordt gedaan. 1/7/2020 5:39 PM

421 Nog nooit 1/7/2020 5:32 PM

422 Geen 1/7/2020 5:30 PM

423 Zie vorig antwoord 1/7/2020 5:30 PM

424 Geen melding 1/7/2020 5:28 PM

425 Geen 1/7/2020 5:27 PM

426 Heb nooit gemeld...heeft toch geen zin. 1/7/2020 5:27 PM

427 vuurwerkvrije zonde aangevraagd voor het Annie MG schmitpark en het fietspad op de
landscheiding

1/7/2020 5:27 PM

428 landelijke website vuurwerkoverlast 1/7/2020 5:27 PM

429 Geen melding gedaan. Helpt niet. 1/7/2020 5:26 PM

430 niet 1/7/2020 5:24 PM

431 Nooit 1/7/2020 5:22 PM

432 ik heb geen melding gedaan 1/7/2020 5:20 PM

433 Niet 1/7/2020 5:20 PM

434 nergens 1/7/2020 5:20 PM

435 Nvt 1/7/2020 5:19 PM

436 Overheid 1/7/2020 5:17 PM

437 niet 1/7/2020 5:16 PM

438 Niet, er is geen beginnen aan, kan aan de gang blijven. 1/7/2020 5:15 PM

439 Geen melding gedaan 1/7/2020 5:14 PM

440 Niet 1/7/2020 5:13 PM

441 Veroorzakers aangesproken 1/7/2020 5:13 PM

442 Woon hier pas, geen idee waar te melden 1/7/2020 5:13 PM

443 ouders aangesproken over vuurwerk vanaf 6 dec. 1/7/2020 5:12 PM

444 Niet gemeld 1/7/2020 5:12 PM
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445 Bij boa 1/7/2020 5:11 PM

446 Niet gedaan 1/7/2020 5:10 PM

447 Geen melding helpt toch niet 1/7/2020 5:08 PM

448 Nooit 1/7/2020 5:01 PM

449 dit is de eerste keer 1/7/2020 5:01 PM

450 Geen 1/7/2020 5:00 PM

451 Geen melding 1/7/2020 4:59 PM

452 Niet. 1/7/2020 4:44 PM

453 centraal landelijk meldpunt vuurwerkoverlast 1/7/2020 4:39 PM

454 Niet 1/7/2020 4:33 PM

455 Geen melding gedaan 1/7/2020 4:15 PM

456 niet 1/7/2020 4:15 PM

457 Geen aangifte 1/7/2020 4:13 PM

458 Geen melding gemaakt 1/7/2020 4:01 PM

459 Geen, heeft toch geen zin 1/7/2020 3:33 PM

460 Nvt 1/7/2020 3:28 PM

461 Wist niet dat ik melding kon doen 1/7/2020 3:25 PM

462 brandweer gebeld, buurtwacht ingelicht 1/7/2020 3:25 PM

463 N.V.T. 1/7/2020 2:42 PM

464 Niet 1/7/2020 2:31 PM

465 Dit jaar via het telefoonnummer van de gemeente (maar daar werd niet opgenomen), eerdere
jaren via website (maar dat was heel veel werk voor elk overlastmoment en werd niks mee
gedaan)

1/7/2020 2:14 PM

466 Ik heb nooit melding gedaan 1/7/2020 2:11 PM

467 niet 1/7/2020 2:03 PM

468 Nog nooit, heb geen last van vuurwerk 1/7/2020 1:34 PM

469 Nérgens 1/7/2020 1:04 PM

470 Nergens 1/7/2020 12:59 PM

471 Melden heeft geen zin als er toch niet gehandhaafd wordt 1/7/2020 12:56 PM

472 geen overlast 1/7/2020 12:51 PM

473 Ik stap op overlastgevend zelf af, ik ga geen meldingen maken. 1/7/2020 12:45 PM

474 Landelijk op internet 1/7/2020 12:26 PM

475 Nooit 1/7/2020 12:22 PM

476 nooit gemeld 1/7/2020 12:06 PM

477 Ik heb geen melding gedaan 1/7/2020 12:05 PM

478 Nvt 1/7/2020 11:47 AM

479 Nvt 1/7/2020 11:17 AM

480 Niet 1/7/2020 10:44 AM

481 Geen 1/7/2020 10:27 AM
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482 Heeft weinig zin om te melden, er wordt toch niet gehandhaafd 1/7/2020 10:27 AM

483 Niet 1/7/2020 10:21 AM

484 Niet 1/7/2020 10:05 AM

485 Nergens 1/7/2020 10:00 AM

486 Politie is zwaar onderbezet en handhaving dit probleem is lastig. Na melding zijn ze weg als
politie komt

1/7/2020 9:59 AM

487 Niet want het is niet altijd aan te geven waar het precies is 1/7/2020 9:56 AM

488 Niet gemeld 1/7/2020 9:55 AM

489 Geen 1/7/2020 9:46 AM

490 Niet gemeld 1/7/2020 9:37 AM

491 Niet 1/7/2020 9:26 AM

492 Ik vul net in dat ik nog nooit melding heb gedaan... 1/7/2020 9:23 AM

493 Geen 1/7/2020 9:07 AM

494 Geen 1/7/2020 9:04 AM

495 aanspreken 1/7/2020 8:48 AM

496 Nvt 1/7/2020 8:41 AM

497 Op een landelijke website, adres vergeten 1/7/2020 8:39 AM

498 niet 1/7/2020 8:14 AM

499 Heeft toch geen zin, men doet vanuit de gemeente niets 1/7/2020 8:02 AM

500 Ik had aangegeven nog nooit iets gemeld te hebben 1/7/2020 7:57 AM

501 Niet zoals aangegeven in vorige vraag 1/7/2020 7:57 AM

502 Erg harde knallen dit jaar. Nooit zo meegemaakt 1/7/2020 7:57 AM

503 Niet 1/7/2020 7:55 AM

504 Nvt 1/7/2020 7:44 AM

505 Ik heb geen overlast 1/7/2020 7:29 AM

506 Nvy 1/7/2020 7:28 AM

507 Nuet 1/7/2020 7:27 AM

508 Ik heb de pubers zelf weg gestuurd 1/7/2020 7:27 AM

509 Niet gemeld 1/7/2020 7:27 AM

510 Nergens 1/7/2020 7:25 AM

511 Niets: Onder het mom van, doen ze toch niets mee. 1/7/2020 7:20 AM

512 Mensen erop aangesproken als dat kon 1/7/2020 7:02 AM

513 Nergrns 1/7/2020 7:02 AM

514 Nooit 1/7/2020 6:56 AM

515 Nvt 1/7/2020 6:48 AM

516 Wist niet dat je dat kon melden 1/7/2020 6:36 AM

517 Ik heb geen melding gedaan 1/7/2020 6:20 AM

518 Niet 1/7/2020 6:18 AM

519 Nog nooit! Wist niet dat dat kon 1/7/2020 3:57 AM
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520 Niet. 1/7/2020 2:48 AM

521 Niet 1/7/2020 1:37 AM

522 Ik heb geen overlasr 1/7/2020 12:41 AM

523 Nooit 1/7/2020 12:26 AM

524 Geen overlast gemeld 1/7/2020 12:18 AM

525 Niet 1/7/2020 12:10 AM

526 Niet 1/6/2020 11:55 PM

527 Nergens 1/6/2020 11:46 PM

528 Geen melding geen last 1/6/2020 11:43 PM

529 Nog nooit gedaan 1/6/2020 11:30 PM

530 Geen melding 1/6/2020 11:23 PM

531 Geen melding gedaan 1/6/2020 11:12 PM

532 Nog niet voor gekozen om er melding van te doen 1/6/2020 11:09 PM

533 Niet, bij wie moet je dit melden ? Er gebeurd toch niets. 1/6/2020 11:07 PM

534 Niet gemeld 1/6/2020 11:06 PM

535 Aan de persoon zelf gevraagd rekening te houden met huisdieren 1/6/2020 10:59 PM

536 Geen meldingen gedaan 1/6/2020 10:57 PM

537 Niet 1/6/2020 10:57 PM

538 Niet 1/6/2020 10:55 PM

539 Geen melding 1/6/2020 10:54 PM

540 Niet gemeld 1/6/2020 10:49 PM

541 Ik heb nooit overlast ervaren 1/6/2020 10:49 PM

542 Niet 1/6/2020 10:44 PM

543 Geen overlast 1/6/2020 10:42 PM

544 Niet 1/6/2020 10:42 PM

545 Geen melding gedaan 1/6/2020 10:37 PM

546 Niet gedaan, word toch niets meegedaan 1/6/2020 10:29 PM

547 Ik heb geen melding ervan gemaakt, het was in de nacht, in het bos, als de politie eraan zou
komen, dan zouden ze al weg zijn.

1/6/2020 10:26 PM

548 Niet 1/6/2020 10:21 PM

549 Niet 1/6/2020 10:18 PM

550 Nog nooit 1/6/2020 10:15 PM

551 Niet 1/6/2020 10:11 PM

552 Facebook lansingerland veilig gelijk via mn kind bedreigd 1/6/2020 10:08 PM

553 Niet 1/6/2020 10:06 PM

554 Nergens 1/6/2020 10:02 PM

555 Niet gemeld 1/6/2020 10:00 PM

556 Ik heb mail gezonden naar gemeente rotterdam,omdat ik daar mijn werk gebied heb,en in
contact staat met gemeente.

1/6/2020 10:00 PM
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557 Niet, heeft toch geen zin 1/6/2020 9:54 PM

558 Niet 1/6/2020 9:52 PM

559 Niet van toepassing 1/6/2020 9:50 PM

560 Gevraagd via de gemeente als vuurwerk vrije zone, maar de gemeente vond dat dit niet kon!
Ze vonden dit persoonlijk belang?? Terwijl ik de doorgang voor alle inwoners van de weidebuurt
veilig wilde maken. Vond het maar een raar antwoord. Ga ook zeker nooit meer de moeite
nemen om het aan te vragen heeft toch geen zin

1/6/2020 9:49 PM

561 Nooit 1/6/2020 9:47 PM

562 Geen meldingen gedaan zie antwoord op vraag 3 1/6/2020 9:47 PM

563 Antwoord vraag 4 was nee😉 1/6/2020 9:44 PM

564 Heeft geen zin om de politie te bellen, als deze er emaal zijn, dan is de jeugd al gevlogen. 1/6/2020 9:43 PM

565 Nog nooit 1/6/2020 9:41 PM

566 Niet. Meldingen doet weinig. Eer dat iemand ter plaatse is de vogel al gevlogen. 1/6/2020 9:37 PM

567 Geen melding gedaan, niet het gevoel dat er wat mee gebeurt (wat blijkt uit de opvolgende
jaren)

1/6/2020 9:33 PM

568 Niet 1/6/2020 9:30 PM

569 Geen 1/6/2020 9:29 PM

570 Niet 1/6/2020 9:26 PM

571 Tv 1/6/2020 9:21 PM

572 Nvt 1/6/2020 9:21 PM

573 Nergens 1/6/2020 9:14 PM

574 Brandweer m, ivm rokende ondergrondse container. 1/6/2020 9:11 PM

575 Nooit gedaan 1/6/2020 9:07 PM

576 Niet gemelf 1/6/2020 9:02 PM

577 Ik heb geen overlast gemeld 1/6/2020 9:01 PM

578 Niet 1/6/2020 9:00 PM

579 Geen meldingen. In onze vorige woonplaats werd er niks mee gedaan. 1/6/2020 8:59 PM

580 Niets 1/6/2020 8:58 PM

581 Nergens 1/6/2020 8:57 PM

582 Niet 1/6/2020 8:57 PM

583 Niet 1/6/2020 8:55 PM

584 Nooit 1/6/2020 8:53 PM

585 Niet 1/6/2020 8:52 PM

586 Niet 1/6/2020 8:52 PM

587 Nog nooit eerder gemeld 1/6/2020 8:52 PM

588 Niet 1/6/2020 8:47 PM

589 Nergens 1/6/2020 8:47 PM

590 facebook 1/6/2020 8:46 PM

591 Nog nooit 1/6/2020 8:46 PM

592 Niet 1/6/2020 8:46 PM
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593 Nog niet eerder 1/6/2020 8:45 PM

594 Niet 1/6/2020 8:41 PM

595 niet 1/6/2020 8:40 PM

596 Niet gemeld 1/6/2020 8:38 PM

597 Niet gedaan 1/6/2020 8:35 PM

598 Niet 1/6/2020 8:34 PM

599 Niet. Zie vorige vraag. 1/6/2020 8:34 PM

600 Niet gemeld 1/6/2020 8:31 PM

601 Geen melding gemaakt zoals aangegeven bij vorige vraag 1/6/2020 8:30 PM

602 Melden voelt nutteloos want ze zijn toch gelijk weer weg 1/6/2020 8:27 PM

603 Nvt 1/6/2020 8:26 PM

604 Geem 1/6/2020 8:23 PM

605 Twitter 1/6/2020 8:22 PM

606 Niet 1/6/2020 8:18 PM

607 ik dacht dat er strenger gecontroleerd zou worden, geen agent gezien 1/6/2020 8:14 PM

608 Meldpunt van groen links 1/6/2020 8:13 PM

609 Nvt 1/6/2020 8:11 PM

610 In de buurtwacht App 1/6/2020 8:10 PM

611 Niets 1/6/2020 8:10 PM

612 Ik heb geen melding grmaakt 1/6/2020 8:09 PM

613 Nooit 1/6/2020 8:07 PM

614 Niet 1/6/2020 8:04 PM

615 Meldpunt vuurwerkoverlast 1/6/2020 8:04 PM

616 Geen 1/6/2020 8:03 PM

617 Niet gedaan 1/6/2020 8:02 PM

618 Nvt 1/6/2020 8:01 PM

619 Geen 1/6/2020 8:01 PM

620 Niet 1/6/2020 7:57 PM

621 Niet van toepassing (zie antwoord vraag 15). 1/6/2020 7:55 PM

622 Niet 1/6/2020 7:52 PM

623 Geen melding gemaakt 1/6/2020 7:52 PM

624 Nergens want er wordt toch niet opgetreden 1/6/2020 7:47 PM

625 Niet heeft toch geen zin 1/6/2020 7:47 PM

626 niet gemeld 1/6/2020 7:47 PM

627 Niet 1/6/2020 7:47 PM

628 Geen melding gedaan 1/6/2020 7:43 PM

629 Niet dus 1/6/2020 7:42 PM

630 Geen meldingen gedaan 1/6/2020 7:41 PM
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631 Niet 1/6/2020 7:39 PM

632 - 1/6/2020 7:38 PM

633 Niet want niet gemeld 1/6/2020 7:38 PM

634 Nooit melding gedaan 1/6/2020 7:38 PM

635 Niet, heeft geen zin 1/6/2020 7:37 PM

636 Heeft geen nut 1/6/2020 7:37 PM

637 Verzekering 1/6/2020 7:36 PM

638 Niet gedaan geen zin 1/6/2020 7:36 PM

639 Nooit gedaan 1/6/2020 7:34 PM

640 wordt toch niets mee gedaan 1/6/2020 7:28 PM

641 Geen 1/6/2020 7:27 PM

642 Wijkagent zelf gesproken op straat 1/6/2020 7:25 PM

643 Niet 1/6/2020 7:24 PM

644 Niey 1/6/2020 7:21 PM

645 Niet 1/6/2020 7:20 PM

646 Nvt 1/6/2020 7:20 PM

647 Niet 1/6/2020 7:19 PM

648 Niet gedaan 1/6/2020 7:18 PM

649 Niet 1/6/2020 7:18 PM

650 Niet 1/6/2020 7:17 PM

651 Nog nooit. Wil niet zeuren maar vind vuurwerk vreselijk. Net een oorlogsgebied 1/6/2020 7:16 PM

652 Niet gedaan, omdat ik de locatie niet wist 1/6/2020 7:16 PM

653 heeft geen nut 1/6/2020 7:15 PM

654 Geen overlast melding gedaan 1/6/2020 7:15 PM

655 Niet 1/6/2020 7:13 PM

656 Nergens 1/6/2020 7:10 PM

657 Ik ervaar geen overlast. Net zoals de hele straat. 1/6/2020 7:08 PM

658 Nvt 1/6/2020 7:08 PM

659 Geen idee hoe dat eenvoudig kan. 1/6/2020 7:07 PM

660 Niet 1/6/2020 7:07 PM

661 Nog nooit overlast melding gedaan ging zin in woorden wisseling 1/6/2020 7:07 PM

662 Ik heb nog nooit overlast gemeld 1/6/2020 7:04 PM

663 Niet. Heeft denk ik geen zin 1/6/2020 7:03 PM

664 Ik heb nog nooit iets gemeld 1/6/2020 7:01 PM

665 Niet gedaan 1/6/2020 6:59 PM

666 Nergens 1/6/2020 6:58 PM

667 Niet 1/6/2020 6:58 PM

668 Heb nog nooit melding gedaan 1/6/2020 6:58 PM
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669 Nergens 1/6/2020 6:57 PM

670 Niet 1/6/2020 6:57 PM

671 Deze enquête geeft geen mogelijkheid om ook positief te zijn over vuurwerk. Ik heb zelf geen
overlast ervaren van vuurwerk.

1/6/2020 6:57 PM

672 Nvt 1/6/2020 6:54 PM

673 Niet 1/6/2020 6:53 PM

674 Heb nooit melding gemaakt 1/6/2020 6:53 PM

675 Nvt 1/6/2020 6:52 PM

676 Niks gemeld, geen overlast 1/6/2020 6:52 PM

677 Niet gedaan. 1/6/2020 6:52 PM

678 Niet 1/6/2020 6:51 PM

679 Niet 1/6/2020 6:51 PM

680 Nvt 1/6/2020 6:51 PM

681 Nooit gemeld 1/6/2020 6:50 PM

682 Niet 1/6/2020 6:50 PM

683 Niet 1/6/2020 6:48 PM

684 Nvt 1/6/2020 6:47 PM

685 Niet 1/6/2020 6:45 PM

686 meldpunt GroenLinks 1/6/2020 6:44 PM

687 Nvt 1/6/2020 6:42 PM

688 Niet, zie 3 1/6/2020 6:39 PM

689 Nooit gemeld 1/6/2020 6:37 PM

690 Niet, niet bij stil gestaan 1/6/2020 6:36 PM

691 nooit geen melding gedaan 1/6/2020 6:34 PM

692 In reactie op facebook bij Lansingerland nieuws oid 1/6/2020 6:34 PM

693 Niet. Voor je kijken doorlopen niets aan de hand 1/6/2020 6:33 PM

694 Nog niet! 😜 1/6/2020 6:33 PM

695 Waarom 1/6/2020 6:33 PM

696 Nergens 1/6/2020 6:32 PM

697 Niet gemeld 1/6/2020 6:32 PM

698 Geen melding gemaakt 1/6/2020 6:32 PM

699 Nvt 1/6/2020 6:30 PM

700 Niet. Ik ben niet tegen legaal vuurwerk op afgesproken tijden. Maar men houdt zich er niet aan 1/6/2020 6:28 PM

701 Nooit, heb wel overlast gehad maar het heeft geen zin om daar over te klagen/bellen, er wordt
niks aan gedaan en veranderd het "hele vuurwerk afsteken met oud en nieuw" niet

1/6/2020 6:25 PM

702 Niet, nooit gemeld 1/6/2020 6:24 PM

703 Geen, zie vorig antwoord! 1/6/2020 6:24 PM

704 14010 1/6/2020 6:24 PM

705 Niet 1/6/2020 6:23 PM
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706 De buurtwacht app 1/6/2020 6:23 PM

707 Niet 1/6/2020 6:18 PM

708 Niet ik vind dat totaal niet nodig. Het is 1 dag in het jaar laat de mensen die enen dag genieten.
En vuurwerk voor of na oud en nieuw hoort er gewoon een beetje bij.

1/6/2020 6:18 PM

709 Vind het lastig om overlast te melden. Je moet immers het hele jaar goed met elkaar om
kunnen gaan.

1/6/2020 6:17 PM

710 Nergens 1/6/2020 6:14 PM

711 Nergens 1/6/2020 6:13 PM

712 Nvt, nog nooit gemeld 1/6/2020 6:09 PM

713 Niet. 1/6/2020 6:09 PM

714 Heb nooit gebeld omdat er niks aan gedaan kan worden jeugd is al gevlogen voordat er iemand
komt

1/6/2020 6:09 PM

715 Niet gedaan 1/6/2020 6:08 PM

716 Geen melding gedaan 1/6/2020 6:07 PM

717 Nergens, lekker klagen op facebook, klagen bij anderen helpt toch niet 1/6/2020 6:07 PM

718 Niet van toepassing 1/6/2020 6:05 PM

719 Nvt 1/6/2020 6:04 PM

720 Niet gedaan 1/6/2020 6:03 PM

721 Heb geen melding gedaan 1/6/2020 6:03 PM

722 Nvt 1/6/2020 6:02 PM

723 Geen 1/6/2020 6:02 PM

724 Ik denk nl dat het niet helpt 1/6/2020 6:02 PM

725 Niet 1/6/2020 5:59 PM

726 Niet 1/6/2020 5:59 PM

727 Zie vorige vraag 1/6/2020 5:59 PM

728 Niet 1/6/2020 5:57 PM

729 Niet 1/6/2020 5:56 PM

730 Geen 1/6/2020 5:56 PM

731 Geen meldingen gedaan 1/6/2020 5:55 PM

732 Nog nooit 1/6/2020 5:53 PM

733 Totaal geen last van gehad 1/6/2020 5:52 PM

734 Geen overlast 1/6/2020 5:50 PM

735 Niet geen melding 1/6/2020 5:49 PM

736 Nog nooit gedaan 1/6/2020 5:47 PM

737 Geen melding gedaan zie vraag 3... 1/6/2020 5:47 PM

738 Niet 1/6/2020 5:46 PM

739 Niet 1/6/2020 5:45 PM

740 Geen melding gedaan 1/6/2020 5:44 PM

741 Niet 1/6/2020 5:44 PM

742 Brandweer voor vuur 1/6/2020 5:43 PM
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743 Geen overlastmeldingen gedaan 1/6/2020 5:43 PM

744 Nog nooit overlast gehad 1/6/2020 5:43 PM

745 Nergens 1/6/2020 5:41 PM

746 Geen melding gedaan 1/6/2020 5:41 PM

747 Geen, want ik heb niet het idee dat er iets met een melding wordt gedaan 1/6/2020 5:41 PM

748 Ik heb nog nooit gemeld 1/6/2020 5:41 PM

749 Niet gemeld 1/6/2020 5:39 PM

750 Buurttoezicht lansingerland en politie online 1/6/2020 5:39 PM

751 Geen overlast gehad, dus ook niet gemeld. 1/6/2020 5:38 PM

752 Niet 1/6/2020 5:35 PM

753 Nog nooit last gehad leven het vuurwerk 1/6/2020 5:33 PM

754 Nog nooit 1/6/2020 5:33 PM

755 Niet gedaan, wordt toch niets mee gedaan 1/6/2020 5:33 PM

756 Nog nooit gemeld. 1/6/2020 5:32 PM

757 Nog nooit gemeld 1/6/2020 5:31 PM

758 Geen overlast 1/6/2020 5:30 PM

759 Niet gemeld 1/6/2020 5:29 PM

760 Bij personen die het afsteken 1/6/2020 5:26 PM

761 Nog nooit omdat je als antwoord krijgt we zijn onderbezet 1/6/2020 5:25 PM

762 Niet gedaan, heeft toch geen nut 1/6/2020 5:24 PM

763 Nooit eerder gedaan 1/6/2020 5:24 PM

764 Niet gedaan 1/6/2020 5:22 PM

765 Niets gemeld 1/6/2020 5:21 PM

766 Net zie vraag 4. 1/6/2020 5:21 PM

767 Geen melding gedaan 1/6/2020 5:17 PM

768 Nooit 1/6/2020 5:16 PM

769 Niet gemeld 1/6/2020 5:14 PM

770 Niet 1/6/2020 5:13 PM

771 Vorig jaar wel dit jaar niet omdat ze alleen registreren en er niets aan doen 1/6/2020 5:13 PM

772 nog nooit 1/6/2020 5:12 PM

773 Niet, want geeft geen zin 1/6/2020 5:12 PM

774 Nog nooit 1/6/2020 5:11 PM

775 Geen aangifte gedaan 1/6/2020 5:11 PM

776 Vuurwerk overlast van de SP deze site bestaat niet meer 1/6/2020 5:09 PM

777 niet dus 1/6/2020 5:09 PM

778 Niet gedaan 1/6/2020 5:07 PM

779 Nooit 1/6/2020 5:06 PM

780 Niet 1/6/2020 5:06 PM
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781 Nog geen, wist niet goed waar dit mogelijk was 1/6/2020 5:06 PM

782 Nergens 1/6/2020 5:06 PM

783 Niet. Heeft geen nut. Eer de politie er is zijn ze meestal al weg, of de knallen zijn verder weg en
dan weet ik niet waar dat precies vandaan komt.

1/6/2020 5:06 PM

784 De personen aangesproken 1/6/2020 5:06 PM

785 Nvt 1/6/2020 5:04 PM

786 Niet 1/6/2020 5:03 PM

787 Nog nooit 1/6/2020 5:02 PM

788 Nvt 1/6/2020 5:02 PM

789 Niet 1/6/2020 5:01 PM

790 Heb het nog nooit gemeld, dus ook niet een instantie opnoemen, fout in de vragenlijst 1/6/2020 5:00 PM

791 Niet heb er geen last van 1/6/2020 4:59 PM

792 Niet 1/6/2020 4:58 PM

793 Niet gedaan 1/6/2020 4:56 PM

794 Niet 1/6/2020 4:55 PM

795 Nog nooit gemeld 1/6/2020 4:54 PM

796 In de Nextdoor app van onze wijk. Plus ouders aangesproken op straat. 1/6/2020 4:54 PM

797 Internet 1/6/2020 4:53 PM

798 Niet 1/6/2020 4:51 PM

799 Geen melding 1/6/2020 4:50 PM

800 Niet 1/6/2020 4:50 PM

801 Geen 1/6/2020 4:49 PM

802 Niet gemeld 1/6/2020 4:49 PM

803 Nergens. 1/6/2020 4:49 PM

804 De afstekers zelf 1/6/2020 4:49 PM

805 Zie vraag vier! Nog nooit. 1/6/2020 4:49 PM

806 Niet gemeld 1/6/2020 4:47 PM

807 Nvt 1/6/2020 4:47 PM

808 Niet gemeld 1/6/2020 4:47 PM

809 Geen 1/6/2020 4:46 PM

810 Geen 1/6/2020 4:46 PM

811 Geen melding omdat als handhaving komt ze al weg zijn. 1/6/2020 4:46 PM

812 Als ik nee antwoord bij de vorige vraag, moet ik deze vraag niet krijgen. Zo werkt dat met
enquetes

1/6/2020 4:46 PM

813 Nergens 1/6/2020 4:45 PM

814 Facebook en andere sites 1/6/2020 4:45 PM

815 Nu bij deze. 1/6/2020 4:45 PM

816 Niet 1/6/2020 4:44 PM

817 Niet gedaan 1/6/2020 4:44 PM
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818 Nvt 1/6/2020 4:44 PM

819 Heb geen overlast van vuurwerk 1/6/2020 4:44 PM

820 Niet 1/6/2020 4:43 PM

821 Niet gedaan 1/6/2020 4:42 PM

822 Niet, het heeft toch geen zin 1/6/2020 4:42 PM

823 Niet 1/6/2020 4:42 PM

824 nog nooit gemeld 1/6/2020 4:40 PM

825 Niet 1/6/2020 4:40 PM

826 Niet 1/6/2020 4:39 PM

827 Niet gebeld politie komt toch niet 1/6/2020 4:39 PM

828 Niet 1/6/2020 4:38 PM

829 Bij de personen zelf 1/6/2020 4:38 PM

830 Melden! Dat heeft lekker veel nut 1/6/2020 4:37 PM

831 Niet van toepassing 1/6/2020 4:37 PM

832 Niet. Politie heeft wel wat anders te doen 1/6/2020 4:37 PM

833 Nergens 1/6/2020 4:36 PM

834 Nergens, degene die vuurwerk buiten afgesproken tijden afsteken, zijn vaak al snel verdwenen 1/6/2020 4:36 PM

835 Heeft geen zin politie te belleN ze komen niet dus afschaffen die handel 1/6/2020 4:35 PM

836 Politie, melding internet 1/6/2020 4:34 PM

837 Niet 1/6/2020 4:34 PM

838 Niet 1/6/2020 4:34 PM

839 Niet 1/6/2020 4:34 PM

840 Brandweer 1/6/2020 4:33 PM

841 Niet 1/6/2020 4:33 PM

842 Onzin 1/6/2020 4:33 PM

843 Nergens 1/6/2020 4:32 PM

844 Via Whatsapp 1/6/2020 4:32 PM

845 Niet 1/6/2020 4:32 PM

846 Eigen nooit. 1/6/2020 4:31 PM

847 Bij de personen die dit afstaken 1/6/2020 4:30 PM

848 Nu 1/6/2020 4:29 PM

849 Nog nooit overlast van vuurwerk gehad 1/6/2020 4:28 PM

850 niet dus 1/6/2020 4:28 PM

851 Niet 1/6/2020 4:28 PM

852 Niet 1/6/2020 4:28 PM

853 Geen melding gedaan 1/6/2020 4:27 PM

854 Geen meldingen gedaan 1/6/2020 4:27 PM

855 Nvt 1/6/2020 4:26 PM
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856 niet gedaan 1/6/2020 4:26 PM

857 Niet krijg de tering met je overlast 1/6/2020 4:25 PM

858 nooit. 1 keer per jaar moet kunnen 1/6/2020 4:25 PM

859 Niet 1/6/2020 4:24 PM

860 Niet 1/6/2020 4:24 PM

861 Niet gedaan 1/6/2020 4:24 PM

862 Nog nooit 1/6/2020 4:24 PM

863 Nvt 1/6/2020 4:23 PM

864 Nooit 1/6/2020 4:22 PM

865 Niet geen overlast 1/6/2020 4:22 PM

866 Nergens 1/6/2020 4:20 PM

867 nergens 1/6/2020 4:19 PM

868 Niet 1/6/2020 4:19 PM

869 geen melding gedaan 1/6/2020 4:19 PM

870 Nvt 1/6/2020 4:18 PM

871 Geen 1/6/2020 4:18 PM

872 Niets gemeld, want dat heeft toch geen zin 1/6/2020 4:18 PM

873 Geen melding gedaan 1/6/2020 4:17 PM

874 Niet 1/6/2020 4:17 PM

875 Niet, zoals in de vorige vraag al gezegd 1/6/2020 4:17 PM

876 Zie vraag 15 1/6/2020 4:17 PM

877 Niet 1/6/2020 4:16 PM

878 Geen 1/6/2020 4:16 PM

879 Niet 1/6/2020 4:15 PM

880 Niet gedaan 1/6/2020 4:15 PM

881 Nvt 1/6/2020 4:15 PM

882 heeft geen enkele nut, wordt niets mee gedaan, na 23.00 uur onbereikbaar waarna handhaving
zelf aangeeft dan voor 23.00 uur te bellen. Belachelijke reactie als het later om 00.00 uur of in
de nacht afgestoken wordt.

1/6/2020 4:14 PM

883 Niet, handhaving lukt toch niet 1/6/2020 4:13 PM

884 Nooit 1/6/2020 4:12 PM

885 Op Facebook Buurttoezicht 1/6/2020 4:12 PM

886 Al vaker een vuurwerk vrije zone aangevraagd in tuinbouwgebieden, maar daar wordt steeds
geen gehoor aan gegeven.

1/6/2020 4:12 PM

887 niet gedaan 1/6/2020 4:10 PM

888 Nog nooit aangifte gedaan 1/6/2020 4:10 PM

889 Niet, hoopte dat het toch maar zou stoppen 1/6/2020 4:10 PM

890 Geen 1/6/2020 4:09 PM

891 Dit jaar geen melding gedaan heb niet echt het idee dat er ook maar iets mee wordt gedaan 1/6/2020 4:09 PM

892 vuurwerkmeldpunt online kabinet 1/6/2020 4:07 PM
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893 zie 3 - nog nooit 1/6/2020 4:06 PM

894 Niets hoort bij oud en nieuw 1/6/2020 4:06 PM

895 Geen melding gemaakt want dat kan de politie niet aan ivm weinig auto's 1/6/2020 4:06 PM

896 niet gemeld 1/6/2020 4:05 PM

897 Geen melding gedaan 1/6/2020 4:04 PM

898 Niet 1/6/2020 4:04 PM

899 Niet gemeld (niet het idee dat het helpt) 1/6/2020 4:04 PM

900 Niet, want het heeft geen nut. Ze kunnen nooit op heterdaad gepakt worden en het is geen
prioriteit.

1/6/2020 4:03 PM

901 nvt 1/6/2020 4:03 PM

902 Niet 1/6/2020 4:03 PM

903 Nog nooit overlastmelding gemaakt 1/6/2020 4:02 PM

904 Nvt 1/6/2020 4:02 PM

905 Geen melding gedaan 1/6/2020 4:02 PM

906 In de buurtapp aangegeven 1/6/2020 4:02 PM

907 Niet gemeld 1/6/2020 4:01 PM

908 niet 1/6/2020 4:01 PM

909 Gewond geraakt door andermans vuurwerk helaas 1/6/2020 4:01 PM

910 Niet 1/6/2020 4:00 PM

911 Niet eerder zo’n overlast gehad 1/6/2020 4:00 PM

912 Niet 1/6/2020 3:59 PM

913 Dit is de eerste keer. 1/6/2020 3:59 PM

914 Niet 1/6/2020 3:58 PM

915 Niet gedaan 1/6/2020 3:58 PM

916 Nog nooit gemeld 1/6/2020 3:57 PM

917 De buren aangesproken 1/6/2020 3:57 PM

918 Niet gemeld 1/6/2020 3:57 PM

919 Geen meldingen gedaan 1/6/2020 3:36 PM

920 Verzekering 1/6/2020 3:34 PM
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67.35% 2,238

32.65% 1,085

Q6 Vindt u dat de gemeente Lansingerland een centraal evenement met
vuurwerkshow zou moeten organiseren?
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Q7 Als u de vuurwerkshow zou bezoeken, dan zou u:
Answered: 3,319 Skipped: 449

TOTAL 3,319
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60.08% 1,990

39.92% 1,322

Q8 Vindt u dat de gemeente Lansingerland tijdens de jaarwisseling een
jongerenfeest (13-17 jaar) zou moeten organiseren?
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TOTAL 3,312
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Q9 Hoe heeft u de vuurwerkvrije zones ervaren?
Answered: 3,307 Skipped: 461

TOTAL 3,307
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# ANDERS, NAMELIJK... DATE

1 Bij verhagen werdt met regelmaat dagenlang vuurwerk afgestoken geen politie of handhaver te
bekennen ook omgevingg boerhavestraat rontgenstraat tot diep in de nacht dagenlang harde
knallen

1/14/2020 12:08 PM

2 Wist het niet 1/14/2020 8:04 AM

3 Niets van gemerkt. 1/14/2020 1:58 AM

4 Ik heb een getraumatiseerde hond vanaf half december. Pillen werken niet. Vuurwerkvrije
zones alleen helpen niet.

1/13/2020 6:10 PM

5 ben er niet geweest 1/12/2020 10:10 PM

6 Ik ben niet naar buiten gegaan rond 12 uur !! 1/12/2020 4:51 PM

7 waren er dan vuurwerkvrije zones= niets van gemerkt 1/12/2020 4:32 PM

8 Lansingerland is een groene gemeente. Echter, de Gemeente houdt hier o.a. qua vuurwerk en
vuurwerkvrije zones onvoldoende rekening mee. Eigenlijk is de burger te gast in de natuur. De
Gemeente weigert in wijken waar natuurplekken zijn, zoals b.v. in een park, een vuurwerkvrije
zone in te stellen, ondanks dat we dit diverse jaren hebben aangevraagd. De Gemeente gaat
voorbij aan wat dit betekent voor dier en mens. Daarnaast hebben wij niets gemerkt van enige
handhaving door BOA's en politie ten aanzien van vuurwerkverbod en vuurwerkvrije zones.

1/12/2020 12:27 PM

9 Centrum Bergschenhoek was niet knalvrij 1/11/2020 9:25 PM

10 Niet ervaren 1/11/2020 4:49 PM

11 Er is weinig respect door de jeugd voor ouderen, honden, veel vernielingen. Waterspeeltuin
AFSLUITEN!!

1/11/2020 12:07 PM

12 Ondanks de borden werd er toch vuurwerk afgestoken 1/11/2020 11:00 AM

13 Er wordt gewoon vuurwerk afgestoken in het verboden gebied 1/11/2020 10:01 AM

14 ik woon niet in het centrum nvt 1/11/2020 9:55 AM

15 Bij Hospice staat “liever niet” dit is geen verbod en dus niet te handhaven. 1/10/2020 8:12 PM

16 ik was steeds in of om ons huis aan het Zwaluwplein, waar het een enorme herrie was 1/10/2020 6:14 PM

17 Extra veel overlast aan de randen ervan 1/10/2020 5:45 PM

18 Totaal geen handhaving gemerkt in Berkel Centrum. Daar werd gewoon vuurwerk afgestoken,
zowel tijdens de toegestane nacht als daarbuiten

1/10/2020 5:40 PM

19 zo lang (illegaal)vuurwerk beschikbaar is, is er overlast, steekt men af buiten de toegestane
tijden.

1/10/2020 5:02 PM

20 Er werdt aan de grens van de zones( waar ik woon) juist meer vuurwerk affestoken 1/10/2020 4:57 PM

21 Vrije zone is goed, maar 100 meter verder was er toch extra overlast en schade 1/10/2020 4:56 PM

22 slecht: niemand houdt zich eraan. Bij het hospice stonden ze gewoon voor de deur vuurwerk af
te steken.

1/10/2020 3:39 PM

23 Ik was niet in de gemeente tijdens oud en nieuw 1/10/2020 3:35 PM

24 heb geen zone in de buurt 1/10/2020 3:32 PM

25 Heb ik niet ervaren. 1/10/2020 12:47 PM

26 Niet meegekregen 1/10/2020 12:46 PM

27 op zich goed, maar enkelmeters verder was het juist heviger met schade voor de buurt 1/10/2020 12:10 PM

28 Niet in die gebieden geweest op die tijdstippen 1/10/2020 11:05 AM

29 ik woon aan rand, dus nog meer overlast 1/10/2020 10:47 AM
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30 geen ervaring mee, niet gezien 1/10/2020 9:48 AM

31 Niemand trekt zich hier ook maar iets van aan 1/10/2020 9:46 AM

32 Saai 1/10/2020 9:41 AM

33 Ik ben er niet geweest 1/10/2020 8:16 AM

34 Geen ervaring 1/10/2020 1:03 AM

35 ik merkte niet dat B'hoekcentrum vuurwerk vrij was 1/9/2020 11:27 PM

36 Ik ben daar niet geweest. 1/9/2020 10:17 PM

37 heeft totaal geen zin en is nutteloos 1/9/2020 10:15 PM

38 niet genoeg: in Heel Lansingerland veelvuldig hinder zelfs nabij groenzoom en mg schmidpark
en hondenuitrenveldjes

1/9/2020 9:38 PM

39 De knallen waren zo hard dat een vuurwerkvrije zone geen nut heeft 1/9/2020 9:27 PM

40 Ik heb last van mijn burne 1/9/2020 9:04 PM

41 Merk dat er in het centrum toch voorwerk wordt afgestoken. 1/9/2020 8:40 PM

42 Maakt weinig verschil tov oude situatie 1/9/2020 6:08 PM

43 Geen idee hoe het in de vuurwerkvrije zones is gegaan, maar het is nogal oneerlijk dat niet
iedere inwoner dezelfde rechten/voordelen had (en ook het risico dat mensen uit de
vuurwerkvrije zones zich voor het afsteken naar aangrenzende gebieden verplaatsen waardoor
daar de overlast nog groter wordt); het was erg onduidelijk hoe anoniem een vuurwerkvrije
zone aangevraagd kon worden, dus dat niet durven doen (en met reden gezien de incidenten
die landelijk plaatsvonden als wraakactie tegen mensen die wat over vuurwerk durfden zeggen)

1/9/2020 6:05 PM

44 In bleiswijk werd het gewoon overal afgestoken 1/9/2020 5:55 PM

45 nutteloos - ze knallen vlak er naast en bij de Tuinen hebben ze het bord proberen weg te halen 1/9/2020 5:41 PM

46 Wij waren niet bewust dat er vuurwerkvrije zones waren 1/9/2020 5:21 PM

47 Om in de vuurwerkvrije zone te komen moet ik door een niet vuurwerkvrij gebied. Dat doe ik
dus niet.

1/9/2020 5:07 PM

48 niet in deze buurten geweest 1/9/2020 5:02 PM

49 Ik vermijd deze gebieden! 1/9/2020 3:43 PM

50 Woon erbuiten 1/9/2020 3:25 PM

51 Niemand houdt zich eraan, daarnaast valt mijn woning daarbuiten. 1/9/2020 3:16 PM

52 Ben daar niet geweest 1/9/2020 2:35 PM

53 Heel Lansingerland vuurwerkvrij 1/9/2020 2:30 PM

54 Ik ben niet op deze plekken geweest 1/9/2020 12:53 PM

55 Ik heb mij niet in de desbetreffende zones begeven op de genoemde tijdstippen. Ben veilig
thuis gebleven

1/9/2020 12:48 PM

56 Enerzijds deze zones betreffen niet mijn eigen directe woonomgving en anderzijds ik ga tijdens
de jaarwisseling nooit naar buiten. En in en vanuit mijn woning heb ik een prachtig zicht op het
siervuurwerk.

1/9/2020 12:40 PM

57 het was niet duidelijk welke straten bij centrum horen 1/9/2020 12:31 PM

58 niet woonachtig in vuurwerk vrije zone 1/9/2020 12:26 PM

59 Ik niets van gemerkt 1/9/2020 12:25 PM

60 Tamelijk rustig, 1 keer savonds voor de albert Heijn wat vervelende appeltjes 1/9/2020 12:16 PM

61 Als vaag; waar en wanneer begint en vooral eindigt dit? 1/9/2020 11:34 AM
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62 woont buiten de vermelde gebieden 1/9/2020 11:31 AM

63 Ik was niet in Bergschenhoek op oudejaarsavond/nacht 1/9/2020 11:24 AM

64 Niets van ervaren. Daarmee moet worden vermeld dat ik op dat tijdstip ook niet in de
aangewezen gebieden ben geweest.

1/9/2020 10:30 AM

65 Er werd toch vuurwerk afgeschoten. Ik denk dat een compleet verbod meer duidelijkheid biedt. 1/9/2020 9:55 AM

66 Ik woon in het buitengebied. Hier is geen sprake van een vuurwerkvrije zone en kennelijk
nodigt dit uit om 'helemaal los' te gaan met vuurwerk.

1/9/2020 9:38 AM

67 goed initiatief 1/9/2020 8:44 AM

68 Maatregel helpt alleen in de tijd dat vuurwerk is toegestaan. Buiten die tijd is het toezicht
weggehaald

1/9/2020 7:21 AM

69 Niets van gemerkt 1/9/2020 6:47 AM

70 in het geheel niet ervaren, het geknal kwam overal vandaan! 1/9/2020 12:02 AM

71 niet in deze zones geweest of niet gemerkt dat het vuurwerk vrije zones zijn. 1/8/2020 10:35 PM

72 ik kom daar nooit 1/8/2020 10:08 PM

73 ik woon daar niet 1/8/2020 10:03 PM

74 Ik wist niet dat ze er waren. M.i. Werd er overal vuurwerk afgestoken, dagen lang. Handhaven
is vrijwel onmogelijk denk ik

1/8/2020 8:38 PM

75 Overlast verplaatst zich 1/8/2020 8:21 PM

76 Vuurwerk werd voor de eerste Kerstdag al afgestoken vlakbij de huizen . Zelfs op 2 januari
werd vuurwerk afgestoken, en de dagen tussen de kerst en 2 januari. Nooit over overlast
gebeld omdat je weet dat de pakkans nihil is en de politie onderbezet is.

1/8/2020 8:17 PM

77 Gedeeltelijk onzin, 10 meter verder word alles gewoon afgestoken 1/8/2020 8:16 PM

78 Ik woon niet in deze gebieden. 1/8/2020 8:10 PM

79 Woon niet in de vuurwerk vrije zones 1/8/2020 7:51 PM

80 we zijn tussen deze tijden niet in de vuurwerkvrijezones geweest 1/8/2020 7:36 PM

81 Ik blijft binnen 1/8/2020 7:35 PM

82 Waarom alleen centrum??? 1/8/2020 7:33 PM

83 Ben niet naar buiten geweest op 31 december 1/8/2020 7:33 PM

84 Was bij mij niet bekend 1/8/2020 7:31 PM

85 Dat is te beperkt. Dan verschuif je het probleem naar andere plekken. 1/8/2020 7:10 PM

86 Wij wonen daar niet 1/8/2020 7:08 PM

87 Woon er buiten 1/8/2020 6:52 PM

88 ik was hier niet van op de hoogte en ben ook niet op die locaties geweest om het te ervaren. 1/8/2020 6:51 PM

89 Niets 1/8/2020 6:31 PM

90 Ik we al bij de stander in Bergschenhoek en daar was het vuurwerk juist heel erg. Vooral in de
Bernardstraat recht tegenover de Stander was het héél erg

1/8/2020 6:22 PM

91 Nvt 1/8/2020 5:48 PM

92 Niets van meegekregen 1/8/2020 5:41 PM

93 Wist niet dat ze er waren 1/8/2020 5:07 PM

94 Ben niet in een vuurwerkvrij gebied geweest 1/8/2020 4:32 PM

95 Wij hebben enorm overlast ervaren op het  met bommen en
knalvuurwerk

1/8/2020 4:21 PM
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96 Ik woon daar niet / We hebben allen overlast van wielrenners 1/8/2020 4:07 PM

97 De nacht van oud op nieuw ben ik al jaren bewust niet thuis, maar verblijf op het platteland ver
van de bewoonde wereld

1/8/2020 3:53 PM

98 ik heb het alleen gezien bij gezondheidscentrum de Tuinen, was niet verder op de hoogte of er
meerder plaatsen zijn

1/8/2020 3:12 PM

99 niet in de buurt geweest 1/8/2020 2:50 PM

100 dat heb ik niet ervaren 1/8/2020 2:43 PM

101 In die gebieden was ik niet, de overlast was in mijn wijk. 1/8/2020 2:34 PM

102 ik blijf binnen 1/8/2020 1:50 PM

103 De hinder waar ik over spreek vindt/vond plaats in onze woonwijk: Edelsteenbuurt 1/8/2020 1:44 PM

104 Niks van gemerkt 1/8/2020 1:39 PM

105 Goed maar de begintijd vervroegen naar 31 dec heel de dag 1/8/2020 1:34 PM

106 Niets van gemerkt 1/8/2020 1:31 PM

107 Woon er buiten 1/8/2020 1:26 PM

108 Niet 1/8/2020 12:49 PM

109 Oudjaarsdag voor 18 uur geen last gehad, daarna er niet geweest 1/8/2020 12:43 PM

110 Ik woon er niet in de buurt, dus heb geen last van de vuurwerkzones 1/8/2020 11:52 AM

111 Overal moet gewoon vuurwerk afgestoken kunnen worden 1/8/2020 11:41 AM

112 Heb deze gebieden niet zo ervaren. Woon net buiten deze gebieden dus waarschijnlijk had
onze buurt door deze maatregel meer overlast.

1/8/2020 11:40 AM

113 hoe groot is "centrum Berkel"bijvoorbeeld? Niet duidelijk. 1/8/2020 11:39 AM

114 Ik kom tijdens het afsteken van vuurwerk zo min mogelijk buiten, dus ik weet het niet. 1/8/2020 11:31 AM

115 niets van gemerkt 1/8/2020 11:28 AM

116 Niet geweest 1/8/2020 11:28 AM

117 niet, ben daar op die uren niet geweest 1/8/2020 11:28 AM

118 er wordt geen rekening mee gehouden 1/8/2020 10:43 AM

119 Niet buiten geweest tijdens oud en nieuw 1/8/2020 10:36 AM

120 niet 1/8/2020 10:26 AM

121 Niet ervaren, maak gewoon de hele gemeente vuurwerkvrij. 1/8/2020 10:22 AM

122 Niet opgevallen 1/8/2020 10:21 AM

123 Niet geweest 1/8/2020 10:13 AM

124 Woon niet in een vuurwerkvrije zone, dus niet bekend 1/8/2020 10:10 AM

125 Niet 1/8/2020 9:54 AM

126 Niet in die buurt geweest 1/8/2020 9:48 AM

127 Bij Hospice was het keurig rustig. Elders weet ik niet 1/8/2020 9:47 AM

128 Ik ben tijdens de jaarwisseling elk jaar in het buitenland, vanwege vuurwerk overlast 1/8/2020 9:36 AM

129 zonde, er zou overal in de 3B vuurwerk afgestoken moeten worden. 1/8/2020 9:34 AM

130 Was niet te merken waar wel en geen vuurwerk werd afgestoken 1/8/2020 9:33 AM

131 Niet gezien 1/8/2020 9:22 AM
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132 Als je in het centrum loopt, maar alsnog keiharde knallen hoort, lijkt het niet echt effectief. 1/8/2020 9:10 AM

133 niet bij ons in de buurt 1/8/2020 9:07 AM

134 Werkte totaal niet. In Bleiswijk is geen toezicht, te ver weg denk 1/8/2020 8:41 AM

135 Ik heb er weinig effect van gemerkt, maar op zich goed dat het gedaan is. 1/8/2020 8:22 AM

136 Geen idee hoe het in de vuurwerkvrije zones is gegaan, maar het is nogal oneerlijk dat niet
iedere inwoner dezelfde rechten/voordelen had (en ook het risico dat mensen uit de
vuurwerkvrije zones zich voor het afsteken naar aangrenzende gebieden verplaatsen waardoor
daar de overlast nog groter wordt); het was erg onduidelijk hoe anoniem een vuurwerkvrije
zone aangevraagd kon worden, dus dat niet durven doen (en met reden gezien de incidenten
die landelijk plaatsvonden als wraakactie tegen mensen die wat over vuurwerk durfden zeggen)

1/8/2020 8:15 AM

137 Er wordt toch vuurwerk afgestoken. Geen toezicht op. 1/8/2020 8:06 AM

138 Slaat nergens op 1/8/2020 7:48 AM

139 vuurwerkvrije zones hebben niet echt nut als er niet of weinig gehandhaafd op kan worden 1/8/2020 7:09 AM

140 Te beperkt 1/8/2020 7:00 AM

141 Niet 1/8/2020 2:50 AM

142 Te weinig 1/8/2020 12:22 AM

143 Als jammer, zeker de centra. Hier wonen ook mensen die willen genieten van vuurwerk
afsteken. Jammer dat ze dat niet hebben kunnen doen.

1/7/2020 11:46 PM

144 Niet ervaren 1/7/2020 11:25 PM

145 Niks van gemerkt 1/7/2020 11:22 PM

146 Ik was niet in Bleiswijk vanwege de overlast die ik de laatste jaren ervaar vanwege vuurwerk 1/7/2020 11:11 PM

147 Niets van gemerkt 1/7/2020 11:08 PM

148 Ik heb er niets van gemerkt. Er werd ver voor 31 dec overal vuurwerk afgestoken 1/7/2020 10:49 PM

149 Niet in die gebieden geweest 1/7/2020 10:35 PM

150 niet, daar woon ik niet/bevind ik met niet/ben ik niet gesitueerd 1/7/2020 10:33 PM

151 Vind geheel vuurwerkverbod noodzakelijk 1/7/2020 10:28 PM

152 Daar woon ik niet 1/7/2020 10:27 PM

153 Wij wonen in de wijk en niet in het centrum,daar ben ik dan ook niet geweest 1/7/2020 10:20 PM

154 Vind het niet nodig dat ze dit bedacht hebben 1/7/2020 10:16 PM

155 Niet ervaren, ben er niet geweest tijdens oudejaarsdag 1/7/2020 10:14 PM

156 De zones waren vuurwerkvrij maar net daarbuiten niet 1/7/2020 10:13 PM

157 Ik woon niet in deze zones. Zou het logischer vinden als natuurgebieden vuurwerkvrij zijn ivm
wilde dieren en mogelijkheid voor uitlaten huisdieren.

1/7/2020 10:08 PM

158 niet geweest 1/7/2020 9:56 PM

159 Niet duidelijk genoeg en veel te klein 1/7/2020 9:55 PM

160 Ik was thuis 1/7/2020 9:49 PM

161 Ik heb het niet gemerkt 1/7/2020 9:49 PM

162 Alsof daar naar wordt geluisterd, er werd al geknald vanaf november, werd niets aan gedaan. 1/7/2020 9:49 PM

163 Niet meegekregen 1/7/2020 9:47 PM

164 Ik ben er niet geweest 1/7/2020 9:38 PM

165 Bord in centrum Berkel is me niet opgevallen 1/7/2020 9:35 PM
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166 Niet 1/7/2020 9:33 PM

167 Niet in die buurten geweest. Dus geen idee 1/7/2020 9:28 PM

168 Wist het niet 1/7/2020 9:22 PM

169 Het is mij niet opgevallen dat deze zones vuurwerkvrij waren 1/7/2020 8:56 PM

170 Ik woon niet in een centrum, heb daar geen ervaring mee. maar in Bleiswijk Sterrenbuurt is mijn
hond super gestrest en kan alleen met medicijnen beheersbaar blijven. Maar prettig wordt
vuurwerk nooit voor hem.

1/7/2020 8:55 PM

171 Daar was ik niet was  vreselijk was het 1/7/2020 8:48 PM

172 Niet ervaren, ik ben daar niet geweest in de aangegeven periode 1/7/2020 8:46 PM

173 ik ben niet overal tegelijkertijd geweest, maar heb zo de indruk dat de vuurwerkvrije zones een
flop zijn

1/7/2020 8:45 PM

174 We zijn er niet geweest 1/7/2020 8:43 PM

175 Er wordt overal ver voor de toegestane dagen en uren vuurwerk afgestoken. 1/7/2020 8:43 PM

176 niets van gemerkt 1/7/2020 8:38 PM

177 Niets van gemerkt 1/7/2020 8:37 PM

178 Niets van gemerkt 1/7/2020 8:31 PM

179 goed 1/7/2020 8:30 PM

180 Wist niet dat ze er waren 1/7/2020 8:26 PM

181 Niet omdat ik daar niet in de buurt woon en er dus geen profijt van heb gehad 1/7/2020 8:06 PM

182 Ik woon vlakbij centrum en heb veel harde knallen gehoord waar ik enorm van schrok. 1/7/2020 7:56 PM

183 heeft niet gewerkt er werd volop vuurwerk afgestoken 1/7/2020 7:52 PM

184 geen effect, te ver bij ons vandaan 1/7/2020 7:47 PM

185 ik heb niet gemerkt dat dit werkte 1/7/2020 7:42 PM

186 tijdens de jaarwisseling heb ik deze locaties niet bezocht 1/7/2020 7:40 PM

187 Niet daarbij in de buurt geweest 1/7/2020 7:39 PM

188 Niets van gemerkt 1/7/2020 7:31 PM

189 Niets negatiefs opgemerkt 1/7/2020 7:29 PM

190 We waren niet in de buurt ervan. Geen idee dus 1/7/2020 7:26 PM

191 goed dat het gebeurt, ik woon in Rodenrijs en daar was het niet te merken. 
 voor de veiligheid ophalen omdat er vuurwerk naar haar

gegooid werd bij het naar buiten gaan (in zo'n vuurwerkvrije zone)

1/7/2020 7:21 PM

192 Geen invloed, ik woon daar te ver vanaf. 1/7/2020 7:20 PM

193 Had er geen weet van 1/7/2020 7:00 PM

194 Ik woon niet in de vuurwerkvrije zones 1/7/2020 6:40 PM

195 Niet daar geweest rond de jaarwisseling 1/7/2020 6:39 PM

196 Geen mening 1/7/2020 6:35 PM

197 Ik woon niet bij een vuurwerkvrije zone 1/7/2020 6:34 PM

198 Totaal verbod 1/7/2020 6:26 PM

199 Geen idee geen behoefte om daar heen te gaan 1/7/2020 6:15 PM

200 wist niet dat die er waren 1/7/2020 6:06 PM
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201 Ik heb er niets van gemerkt. 1/7/2020 6:05 PM

202 Niets van gemerkt 1/7/2020 6:01 PM

203 ik weet niet of men zich daar aan gehouden heeft op de aangewezen plaatsen 1/7/2020 5:46 PM

204 Niet ervaren 1/7/2020 5:42 PM

205 Niets van gemerkt. Wist ik niet 1/7/2020 5:38 PM

206 niet gemerkt en geweten dat dit er was. Is dus ook niet gehandhaafd, denk ik. 1/7/2020 5:30 PM

207 Er zouden er meer moeten zijn 1/7/2020 5:25 PM

208 Niemand houdt zich er aan en bovendien woon ik daar niet dus heb ik er niks aan 1/7/2020 5:20 PM

209 Niet mee bekend geweest 1/7/2020 5:20 PM

210 van deze zones : geen last 1/7/2020 5:20 PM

211 woon buiten de vuurwerkvrije zone Berkel 1/7/2020 5:16 PM

212 Niets van gemerkt, woon niet in een vuurwerkvrije zone. Kan me voorstellen dat jeugd die in
deze zone's wonen buiten de zones, dus bij ons in de buurt gaan afsteken.

1/7/2020 5:15 PM

213 te onopvallende borden 1/7/2020 5:11 PM

214 Ik woon niet in een vuurwerkvrije zone 1/7/2020 5:01 PM

215 Niet van toepassing. 1/7/2020 4:43 PM

216 Niet tegengekomen 1/7/2020 4:01 PM

217 Wist niet van bestaan af 1/7/2020 4:00 PM

218 Is me niet opgevallen 1/7/2020 2:28 PM

219 Geen idee hoe het in de vuurwerkvrije zones is gegaan, maar het is nogal oneerlijk dat niet
iedere inwoner dezelfde rechten/voordelen had (en ook het risico dat mensen uit de
vuurwerkvrije zones zich voor het afsteken naar aangrenzende gebieden verplaatsen waardoor
daar de overlast nog groter wordt); het was erg onduidelijk hoe anoniem een vuurwerkvrije
zone aangevraagd kon worden, dus dat niet durven doen (en met reden gezien de incidenten
die landelijk plaatsvonden als wraakactie tegen mensen die wat over vuurwerk durfden zeggen)

1/7/2020 2:14 PM

220 geen mening : ben tijdens deze uren niet in vuurwerkvrije zone geweest 1/7/2020 2:03 PM

221 Onzin 1/7/2020 1:34 PM

222 Niwt 1/7/2020 12:59 PM

223 Onduidelijk. Hij het hospice staat inderdaad een bordje, volgens mij zelfs het hele jaar. Heb
nooit begrepen dat die voor het hospice was. Ik dacht dat het door buurt bewoners was
neergezet

1/7/2020 12:21 PM

224 Ik wist niet dat ze er waren 1/7/2020 11:55 AM

225 gezien de overlast en de schade die vuurwerk geeft, kies ik voor een gecontroleerd vuurwerk 1/7/2020 11:54 AM

226 ik heb ze niet ervaren, maar vind het goed dat de zones er waren 1/7/2020 10:36 AM

227 Degene die met zwaar illegaal vuurwerk lopen laten zich echt niet door een paar
waarschuwingsborden stoppen, meer handhaving en zwaarder straffen ( met oud en nieuw in
de cel )

1/7/2020 10:27 AM

228 Er werd toch afgestoken maar het initiatief van de gemeente was goed 1/7/2020 10:12 AM

229 Wist er niet van af 1/7/2020 10:00 AM

230 Dit is niet te controleren. Liever hele woonwijken vuurwerkvrij en aangewezen locatie voor
vuurwerk.

1/7/2020 9:59 AM

231 Niet gezien 1/7/2020 9:46 AM

232 Geen effect gemerkt (ook geen vuurwerk gezien/gehoord daar) 1/7/2020 9:24 AM
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233 Er hingen borden maar ik heb geen idee wat het effect hiervan was. 1/7/2020 9:23 AM

234 Ik was niet in die zones 1/7/2020 9:10 AM

235 Niet, ben er niet geweest 1/7/2020 9:04 AM

236 Vuurwerk Liever niet is geen verbod. Een lachertje Dit jaar was het redelijk de twee voorgaande
jaren gaven enorme overlast. Stank, harde bommen waarbij de ruiten trilden en vuurpijlen
tegen het raam

1/7/2020 8:55 AM

237 ik ben niet op genoemde locaties geweest. Niets van meegekregen. 1/7/2020 8:53 AM

238 was niet ter plaatse, zones zijn te klein 1/7/2020 8:48 AM

239 Is me niet opgevallen 1/7/2020 8:45 AM

240 Ik ben er die dag niet geweest. 1/7/2020 8:25 AM

241 Dit jaar waren we op vakantie dus kan er niet over oordelen. Maar in november hadden we al
last van harde knallen van vuurwerk als we al lagen te slapen

1/7/2020 6:15 AM

242 niet 1/7/2020 12:52 AM

243 Heel Lansingerland moet vuurwerkvrij. Dit is druppel op gloeiende plaat en zinloos 1/7/2020 12:18 AM

244 Geen mening 1/6/2020 10:53 PM

245 Prima, alleen aan het begin van oudejaarsavond werd er in het centrum van berkel wel
vuurwerk afgestoken. Misschien de buurt toezicht eerder laten beginnen?

1/6/2020 10:46 PM

246 Ik heb het over een straat die waarschijnlijk net aan de rand van het centrum lag 1/6/2020 10:22 PM

247 Niet gemerkt 1/6/2020 10:21 PM

248 Niet ervaren maar wel een goed initiatief 1/6/2020 10:00 PM

249 Geen baat bij gehad bij mij thuis 1/6/2020 9:25 PM

250 Niet geweest 1/6/2020 9:14 PM

251 Geen controle 1/6/2020 8:57 PM

252 Ik had geen idee dat die er was in berkel 1/6/2020 8:46 PM

253 Nvt 1/6/2020 8:35 PM

254 Geen ervaring mee. Was op genoemde tijden niet in de genoemde gebieden. 1/6/2020 8:34 PM

255 Ik heb geen borden gezien 1/6/2020 8:33 PM

256 Had daar geen idee van 1/6/2020 8:30 PM

257 Werkte niet altijd, er werd gewoon afgestoken 1/6/2020 8:27 PM

258 Niets van gemerkt 1/6/2020 8:26 PM

259 moet groter 1/6/2020 8:14 PM

260 Werkt niet. Gewoon helemaal verbieden dan is iedere knal strafbaar. 1/6/2020 8:13 PM

261 Kom zelf niet op die locaties, dus niets van gemerkt. 1/6/2020 8:12 PM

262 Geen ervaring mee 1/6/2020 8:11 PM

263 Ben daar niet geweest, dus niks van gemerkt. 1/6/2020 8:10 PM

264 NVT wonen niet in deze gebieden 1/6/2020 8:03 PM

265 Ik heb niet gemerkt dat er überhaupt ergens in Lansingerland een vuurwerkverkoop zone was 1/6/2020 8:02 PM

266 Ik weet niet hoe het in die zones was. Ik weet alleen dat de jongeren in de wijk tegenover het
gemeentehuis zich totaal niet aan het verbod houden qua tijden

1/6/2020 7:55 PM

267 Niet gezien 1/6/2020 7:52 PM
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268 Niks van gemerkt 1/6/2020 7:47 PM

269 In Berkel dorp op het plein is gewoon vuurwerk afgestoken. Voor mij geen probleem, voor mij
hoeven er geen vuurwerkvrije zones te zijn

1/6/2020 7:44 PM

270 Niks van gemerkt 1/6/2020 7:41 PM

271 Daar niet geweest, dus niet ervaren 1/6/2020 7:37 PM

272 Er wordt toch afgestoken helaas 1/6/2020 7:37 PM

273 Ik woon niet in een vuurwerkvrije zone 1/6/2020 7:34 PM

274 Meer controle, centrum bergschenhoek jonge kinderen die vuurwerk vlak voor de ingang van
de jumbo afsteken.

1/6/2020 7:32 PM

275 is niet hier in de omgeving 1/6/2020 7:31 PM

276 Niet 1/6/2020 7:20 PM

277 Wist niet dat ze er waren 1/6/2020 7:17 PM

278 Ik kom alleen in het centrum van Berkel. Dit was goed. 1/6/2020 7:16 PM

279 wist niet dat ze er waren 1/6/2020 7:15 PM

280 Nee ik was niet thuis 1/6/2020 7:07 PM

281 Het probleem vetplaatst zich nu naar de kijken omdat iedereen weet dat er camera's hangen 1/6/2020 7:03 PM

282 Wist niet dat deze er waren 1/6/2020 6:59 PM

283 Niet geweest 1/6/2020 6:59 PM

284 Geen idee dat ze er waren 1/6/2020 6:58 PM

285 Ik was thuis toen ik er last van had. 1/6/2020 6:57 PM

286 Prima dat ze er zijn, maar moet niet doorslaan 1/6/2020 6:57 PM

287 Niet gemerkt dat deze zones er waren 1/6/2020 6:53 PM

288 Ik ben daar niet geweest. 1/6/2020 6:52 PM

289 Was mij niet bekend 1/6/2020 6:49 PM

290 In de Oosteindse Ackers merk je daar niets van 1/6/2020 6:49 PM

291 Niet, woon er niet vlakbij 1/6/2020 6:43 PM

292 in centrum B'hoek werd gewoon vuurwerk afgestoken 1/6/2020 6:38 PM

293 Ik zat gewoon thuis 1/6/2020 6:36 PM

294 Ben in genoemde periode niet op deze locaties geweest 1/6/2020 6:36 PM

295 Ik heb er niks vsn ervaren. Ik woon er buiten 1/6/2020 6:32 PM

296 Ik ben niet asnwezig geweest in de vuurwerkvrije zone 1/6/2020 6:32 PM

297 T idee is goed maar niet te handhaven 1/6/2020 6:28 PM

298 In het winkelcentrum was het prettig 1/6/2020 6:17 PM

299 Ik kom daar nauwelijks 1/6/2020 6:14 PM

300 Niets van gemerkt 1/6/2020 6:12 PM

301 Buiten de toegestane periode is toch daar geknald, en daarne lijkt het verhuisd te zijn naar
speeltuinen

1/6/2020 6:09 PM

302 Ik ben gevlucht 1/6/2020 6:09 PM

303 Buiten de toegestane periode waren toch daar harde knallen. En de onrust is verhuisd van het
centrum naar speeltuinen

1/6/2020 6:06 PM
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304 Niet 1/6/2020 6:02 PM

305 Ik woon er te ver vandaan om te weten of het geholpen heeft. 1/6/2020 6:02 PM

306 Er werd gewoon vuurwerk afgestoken 1/6/2020 5:57 PM

307 Ondanks dat het al verboden was buiten de gestelde tijden zouden de zones langer
aangegeven moeten zijn en daarmee ook meer handhaving, ook zouden het aanral zones
uitgebreidt moeten worden, bijv. bij zorgcentra

1/6/2020 5:55 PM

308 Nu nog handhaven 1/6/2020 5:54 PM

309 Heb er niet bij stil gestaan 1/6/2020 5:44 PM

310 Was mij niet bekend 1/6/2020 5:43 PM

311 Ben daar niet geweest dus kan niet oordelen. 1/6/2020 5:39 PM

312 Ik acht vuurwerkvrije zones niet noodzakelijk voor die ene dag in het jaar 1/6/2020 5:38 PM

313 Geen ervaring met de zone 1/6/2020 5:37 PM

314 Ik woon niet in zo'n zone 1/6/2020 5:33 PM

315 Niets van gemerkt 1/6/2020 5:31 PM

316 Er werd overal vuurwerk afgestoken ook als ik de hond uitliet 1/6/2020 5:25 PM

317 Ben daar niet geweest. 1/6/2020 5:21 PM

318 Niets van gemerkt 1/6/2020 5:16 PM

319 Thuis gebleven 1/6/2020 5:14 PM

320 Geen ervaring 1/6/2020 5:11 PM

321 Positief 1/6/2020 5:08 PM

322 Geen of nauwelijks handhaving 1/6/2020 5:06 PM

323 Ze werken niet want er wordt niks gehandhaafd. Tevens hoor je de bommen die een meter
buiten het gebied worden afgestoken net zo hard.

1/6/2020 5:04 PM

324 Wij wonen vlakbij de hospice. Ik vind de zone daar te klein. De knallen waren daar hard al
werden ze niet in de zone afgestoken

1/6/2020 5:04 PM

325 Daar ben ik niet geweest 1/6/2020 5:04 PM

326 Nee 1/6/2020 4:56 PM

327 Geen idee, woon in een buitengebied 1/6/2020 4:54 PM

328 Er werd gewoon vuurwerk afgestoken 1/6/2020 4:51 PM

329 Nvt 1/6/2020 4:48 PM

330 Totaal mislukt, er is gewoon vuurwerk afgestoken in centrum Bergschenhoek en bij het Hospice 1/6/2020 4:46 PM

331 Borden waren niet duidelijk 1/6/2020 4:45 PM

332 Het maakt niet uit waar je loopt, mensen gaan over het algemeen niet verantwoordelijk met
vuurwerk om...

1/6/2020 4:45 PM

333 Ik woon niet in een vuurwerkverkoop zone 1/6/2020 4:42 PM

334 Geen zones meer 1/6/2020 4:38 PM

335 Werd gewoon vuurwerk afgestoken 1/6/2020 4:38 PM

336 Wordt genegeerd 1/6/2020 4:37 PM

337 Ze steken het gewoon af 1/6/2020 4:35 PM

338 Fijn idee die camera’s 1/6/2020 4:33 PM
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339 Onnodig, het is slechts 1 maal oud en nieuw 1/6/2020 4:33 PM

340 Niets van gemerkt dat daar een vuurwerkvrije zone was 1/6/2020 4:27 PM

341 Niets van gemerkt 1/6/2020 4:25 PM

342 Niet 1/6/2020 4:24 PM

343 niet geheel duidelijk dat de zones er waren, per toeval achter gekomen 1/6/2020 4:22 PM

344 Ik wist niet dat ze er waren 1/6/2020 4:21 PM

345 Niet opgemerkt 1/6/2020 4:21 PM

346 Nvt 1/6/2020 4:18 PM

347 Handhaving nergens te zien 1/6/2020 4:16 PM

348 zelf hadden we er niets aan, omdat we daar niet wonen, maar qua vernielingen schijnt het
geholpen te hebben

1/6/2020 4:14 PM

349 Komen er niet omdat we thuis moeten blijven voor huisdier en bedrijf. 1/6/2020 4:12 PM

350 In de zones zelf wel goed maar daarbuiten heb je er nog steeds last van 1/6/2020 4:08 PM

351 Heb ik niets van gemerkt 1/6/2020 4:05 PM

352 Prima als de bewoners daar tevreden mee zijn. 1/6/2020 4:04 PM

353 nvt 1/6/2020 4:03 PM

354 Kom ik niet in de buurt 1/6/2020 4:02 PM

355 ben daar niet geweest 1/6/2020 4:01 PM
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Q10 Hebt u verder nog tips of suggesties voor de gemeente
Lansingerland over omgaan met vuurwerk.

Answered: 2,231 Skipped: 1,537
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# RESPONSES DATE

1 Ja handhaving uitvoeren voorbeeld robd verhagen snackbar veel overlast door jongeren pak dit
als eerste aan zodat je in de avond met een veilg geviel langs verhage kan lopen

1/14/2020 12:08 PM

2 Nu Rotterdam een vuurwerk verbod heeft voor 20-21, is Lansingerland verplicht dit ook toe te
passen. Mensen die toch willen knallen zullen naar omliggende gemeenten gaan. Vuurwerkrije
zones zijn juist ook belangrijk in natuurgebieden. Vogels zijn in paniek!

1/14/2020 11:12 AM

3 Algeheel verbod Rotterdam overnemen 1/14/2020 11:07 AM

4 Volg Rotterdam en stel een totaalverbod in. 1/14/2020 8:48 AM

5 Per wijk organiseren met inbreng van bewoners 1/14/2020 8:04 AM

6 Er was geen controle. Beter controleren en boetes geven . 1/14/2020 1:58 AM

7 Het vuurwerk was dit keer zwaarder en meer dan v originele jaar. Vreselijk voor de dieren. In
zijn geheel verbieden. 31 december om 12 uur een centraal vuurwerkevenement organiseren.

1/13/2020 6:10 PM

8 Afschaffen De verkoop verbieden Een algeheel vuurwerkverkoop instellen 1/13/2020 4:39 PM

9 Ik constateer dat er met enige regelmaat vuurwerk wordt afgestoken. Persoonlijk vind ik dat
niemand vuurwerk in huis mag hebben na de jaarwisseling.

1/13/2020 3:08 PM

10 In de buitengebieden extreem vuurwerk 1/13/2020 3:07 PM

11 meer politie surveillance. Ik heb gedurende de dagen voor de jaarwisseling geen enkele
politieauto gezien.

1/13/2020 2:44 PM

12 Betere handhaving. 1/13/2020 2:22 PM

13 Goed controleren hoewel dat niet simpel is en ij heb ook geen adviezen hoe dat te doen is
Ouders aanspreken om zelf ook controle te houden op hun kinderen

1/13/2020 12:26 PM

14 ja, direct verbieden. Ik haalde mijn zoontje op bij de kinderopvang ratjetoe. Bij de jumbo aan de
esdoornlaan waren op maandag 30 dec overdag klierende pubers rotjes aan het gooien naar
fietsers. Ik schrok enorm, met mijn zoontje op de fiets. Hij was er een halve dag van slag van.
Verder 3 dagen niet meer met hem buiten geweest. Het lijkt wel alsof we in een oorlogsgebied
wonen. Ik hoop echt dat er zsm een volledig verbod komt op deze ellende.

1/13/2020 10:59 AM

15 Graag een compleet verbod op consumentenvuurwerk. Alleen in de drie dorpskernen door de
overheid 1 centrale plek.

1/13/2020 10:56 AM

16 het in bezit hebben van vuurwerk verbieden mensen kunnen zich niet aan afspraken dan is het
‘t beste om het strafbaar te maken

1/13/2020 10:51 AM

17 algeheel verbod lijkt mij het beste te handhaven. En dan een centrale show aanbieden 1/13/2020 10:44 AM

18 De Groenzoom moet een vuurwerkvrije zone worden! Ik zag jongens midden in het gebied
waar veel vogels zijn, vuurwerk afsteken. Bescherm dit waardevolle gebied en zijn dieren.

1/13/2020 8:12 AM

19 Vuurwerkverkoop op oud jaar instellen. Meer vuurwerkvrije zones instellen. 1/13/2020 7:11 AM

20 Ik zou het liefst een totaal vuurwerkverbod zien en een strenge handhaving erop. Veel hangt
echter af van besluiten van de landelijke overheid omdat de gemeente het ook niet alleen kan
doen.

1/12/2020 11:13 PM

21 nee 1/12/2020 10:35 PM

22 Geen 1/12/2020 10:28 PM

23 totaal vuurwerkverbod in lansingerland! 1/12/2020 10:11 PM

24 Neem je burgers serieus 1/12/2020 10:10 PM

25 Consequenter en strenger handhaven. 1/12/2020 10:05 PM

26 Gewoon de jeugd laten afsteken waar ze willen dan heb je ook het minste last ervan als je
tegen gaat werken worden ze alleen maar moeilijker

1/12/2020 9:35 PM

27 Al het particulier vuurwerk verbieden! 1/12/2020 9:11 PM
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28 nvt 1/12/2020 9:00 PM

29 Graag verbod afsteken door particulieren. 1/12/2020 8:27 PM

30 Verbied overal knallende vuurwerk en pijlen. Zorg voor compensatie voor de jeugd en geef
meer middelen aan bewoners om afwijkingen van afschieten te laten controleren

1/12/2020 8:26 PM

31 Ik woon in een buurt waar veel vuurwerkoverlast plaatsvindt door groepen jongeren; altijd met
vuurwerkbommen. Heel ver voor, tijdens en na de jaarwisseling (nu nog steeds elke avond)
worden vuilnisbakken, brievenbussen en fietsen etc. opgeblazen en wordt er van alles in de fik
gezet. Ook dit jaar moest de brandweer weer komen. Ondanks vele meldingen door meerdere
buurtbewoners komt hier helemaal nooit politie- controle/ surveillance en kunnen de jongeren
hier zonder enige consequenties de boel vernielen. Meer controle + hard optreden!

1/12/2020 8:07 PM

32 meer handhaving vooral bij weidebloem tunnel er word van boven af ieder jaar vuurwerk
gegooid

1/12/2020 7:56 PM

33 Zoveel mogelijk honden zakjes bakken enz. weg halen Bij ons ook weer gesneuveld 1/12/2020 5:48 PM

34 centrale plek binnen gemeenten met siervuurwerk 1/12/2020 5:19 PM

35 illegaal vuurwerk aanpakken. hard knalvuurwerk verbieden 1/12/2020 5:10 PM

36 Geheel stoppen met alle vuurwerk 1/12/2020 5:08 PM

37 Nee. 1/12/2020 5:02 PM

38 Zorg voor enkele locaties waar iedereen naar toe kan lopen waar vuurwerk wordt afgestoken
door deskundigen.

1/12/2020 4:51 PM

39 vuurwerkverbod voor 31 dec. 18,00 keihard handhaven. volgend jaar is er in rotterdam
vuurwerkverbod en reken dan maar dat ze dan gezellig hier vuurwerk af komen steken en niet
alleen op oudejaarsavond

1/12/2020 4:32 PM

40 alles verbieden moet elk jaar uit de gemeente lansingerland vluchten omdat je niet normaal
buiten kan lopen met je huisdier elke avond is het raak ook in centrum vooral op parkeerplaats
grote gooien ze het uit auto.s levensgevaarlijk echt niet leuk meer stoppen dr mee het wordt te
gevaarlijk

1/12/2020 3:37 PM

41 Handhaven van de huidige verboden. 1/12/2020 2:26 PM

42 heel goed gedaan met de camera's, was nu rustig in het centrum ook na 12:00 uur, geen
geklier bij de winkels etc.

1/12/2020 2:02 PM

43 Alles op alles zetten om alleen tijdens oudejaarsdag/ nacht vuurwerk toe te staan. Niet weken
ervoor en erna. Dat maakt voor huisdieren een groot verschil!

1/12/2020 1:56 PM

44 Een centrale punt voor vuurwerk. B.v. in het park bij het zwembad. Daar hebben ook de
beesten in het natuurgebied geen geen last.

1/12/2020 1:11 PM

45 - Stop met al het knalvuurwerk en organiseer centraal een siervuurwerkshow op een geschikte
plaats (niet bij/in de natuur). - Handhaaf, huur desnoods exta mankracht in. - Hou als
Gemeente rekening met de natuur, wees minder gericht op alleen de mens.

1/12/2020 12:27 PM

46 Dit jaar hebben wij praktisch iedere dag last van vuurwerk gehad, lang voordat de verkoop
startte. Het weekend dat erop volgende was helemaal erg, dat dus zeker niet meer doen.

1/12/2020 12:04 PM

47 stop met het toelaten plus verkoop vuurwerk ook buiten de vuurwerkzones dieren parken alles
vrij van vuurwerk

1/12/2020 12:00 PM

48 Als in rotterdam er een vuurwerkverbod komt mag ik hopen dat dit in onze gemeente gevolgd
wordt, want anders overlast alleen maar groter

1/12/2020 11:41 AM

49 HANDHAVEN!!!!! in mijn straat wordt HET HELE JAAR met grote regelmaat vuurwerk
afgestoken, NIEMAND DIE ER WAT AAN DOET

1/12/2020 10:36 AM

50 Zorgen voor totaal vuurwerk verbod. Geeft duidelijkheid. Veel beter voor milieu inclusief
luchtkwaliteit. Vuurwerk verkopers compenseren

1/12/2020 10:20 AM

51 Een algemeen verbod voor afsteken vuurwerk 1/12/2020 9:49 AM

52 Als vuurwerk wordt verboden dan zal het illegale vuurwerk nog veel meer gekocht worden in 1/12/2020 9:42 AM
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België en Duitsland. Handhaven daarvan is niet te doen, daar is geen mankracht voor in
Nederland.

53 Stoppen met vuurwerk toestaan, knallen en pijlen. Op 31 december overdag beter controleren
in de wijken.

1/12/2020 7:56 AM

54 Geen algeheel vuurwerkverbod invoeren. Brengt niet het gewenste resultaat. Werkt illegaal
vuurwerk in de hand en gaat de relschoppers niet weerhouden van hun daden. Misschien
invoeren van een certificaat bekwaamheid particulier vuurwerk. Een ieder die slaagt voor
cursus krijgt certificaat en kan zo met dit bewijs vuurwerk aanschaffen.

1/11/2020 11:29 PM

55 Al het knalvuurwerk verbieden. Siervuurwerk alleen tijdens de toegestane uren. Centrale
vuurwerkshow om 24.00 uur

1/11/2020 11:19 PM

56 Vuurwerkvrije zone honden uitlaatgebieden en recreatiegebied Rottemeren. Ligt nu op
sommige plekken vuurwerkafval en wie ruimt dit op?

1/11/2020 10:59 PM

57 Nee 1/11/2020 10:35 PM

58 Vuurwerkshow verzorgen en verder verkoop verbieden. 1/11/2020 9:25 PM

59 Ja de jongeren in de gaten houden op doorgaande fietspaden en tunnels en parken 1/11/2020 8:23 PM

60 Meer controle in de wijken in tijden dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken 1/11/2020 7:55 PM

61 Een algeheel verbod, zeker als Rotterdam gaat verbieden. Dan wil je de rotzooi van de
rotterdammers in Lansingerland hebben.

1/11/2020 7:14 PM

62 Gewoon een totaal vuurwerkverbod en handhaven 1/11/2020 7:11 PM

63 Er wordt in de wijk steeds vaker vuurwerk afgestoken als er iets anders id te vieren is dan oud
en nieuw. Het wordt steeds meer de gewoonte om het ook te doen bij feesten die het gehel jaar
plaats vinden. Strenger optreden zou hierbij helpen, want het zijn ook de volwassenen die het
doen. Misschien kunnen de vuurwerk verkopers meebetalen aan alle schade die door vuurwerk
ontstaat, dan wordt vuurwerk vanzelf onbetaalbaar.Er wordt al volop vuurwerk afgestoken vanaf
eind oktober, we hebben 1 keer de politie gebeld met als antwoord; U bent toch ook jong
geweest?!

1/11/2020 6:43 PM

64 Meer handhaving en ook bestraffen 1/11/2020 6:13 PM

65 Betere handhaving 1/11/2020 5:56 PM

66 De overlast met vuurwerk betreft vooral illegaal vuurwerk, ik vraag mij af of hier een oplossing
voor gevonden kan worden.....ben bang dat dit niet gaat lukken

1/11/2020 5:09 PM

67 handhaving 1/11/2020 5:00 PM

68 Ik heb jaren buiten Nederland gewoond in landen waar alleen op verschillende locaties
vuurwerkshows werden gegeven. Dat was een hele leuke sfeer en iedereen genoot ervan. Het
is alleen een kwestie van wennen en van een andere "mindset".

1/11/2020 4:49 PM

69 1 centrale vuurwerkshow en de rest afschaffen 1/11/2020 4:48 PM

70 Zeker meer handhaven voor 31 december, lijkt mij geen overbodige luxe 1/11/2020 3:58 PM

71 Hetzij vanuit de gemeente/of aan te wijzen organisatie's vuurwerk afsteken of een totaal
verbod.

1/11/2020 3:44 PM

72 Het verbod (tijden) handhaven! 1/11/2020 3:17 PM

73 een algeheel verbod voor privé personen om vuurwerk af te steken. 1/11/2020 2:25 PM

74 Zelf vuurwerk kopen of afsteken verbieden. 1/11/2020 2:22 PM

75 totaal verbod in de gehele woonplaatsen. centraal punt per woonplaats voor een
vuurwerkshow.

1/11/2020 2:18 PM

76 Wij liepen met onze kinderen richting het centrum toen er vlak achter ons een enorm harde knal
was van vuurwerk. We hadden er nog kunnen lopen. Erg gevaarlijk. Meer toezicht dus en
verbod op knalvuurwerk overdag

1/11/2020 2:11 PM

77 Per dorp/kern vuurwerk afsteken op 1 centrale plek. Een mooie vuurwerkshow geven namens 1/11/2020 1:52 PM



Vuurwerk in Lansingerland

74 / 191

de gemeente Lansingerland.

78 algeheel verbod 1/11/2020 1:47 PM

79 voorstel landelijk knalvuurwerk verbieden steunen 1/11/2020 1:21 PM

80 een algemeen vuurwerkverbod is beter ivm handhaving. (indien mogelijk). Uitstekend idee om
een jeugd evenement te organiseren!

1/11/2020 12:47 PM

81 nee, helpt toch niet 1/11/2020 12:37 PM

82 Zakken uitdelen voor het opruimen van vuurwerk 1/11/2020 12:22 PM

83 De BOA's hebben veel toezicht gehouden tot 23 uur, echter de nachtelijke uren tot 03:00 uur
zijn noodzakelijk. En nogmaals bij Waterspeeltuin inf zijn geheel hekken plaatsen en dit
dagelijks om 22 uur afsluiten. Verhoogd het woon-, rust- en slaapgenot.

1/11/2020 12:07 PM

84 Algeheel verbod; de veiligheid en het milieu moeten voorop staan. 1/11/2020 11:51 AM

85 Gewoon stoppen met vuurwerk,men kan er niet mee omgaan,en beter handhaven..dat levert
ook weer geld op...

1/11/2020 11:48 AM

86 Ouders van overtredende minderjarigen gerechtelijk vervolgen wegens nalatigheid 1/11/2020 11:41 AM

87 Alleen nog maar siervuurwerk toestaan of een eigen vuurwerkshow organiseren. Beter
handhaven op (illegaal) vuurwerk afsteken buiten de afgesproken tijden.

1/11/2020 11:10 AM

88 Algeheel verbod en aangewezen plek voor show verzorgd door de gemeente. 1/11/2020 11:00 AM

89 Controle op illegaal vuurwerk 1/11/2020 10:47 AM

90 Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod, landelijk maar in ieder geval in onze gemeente 1/11/2020 10:01 AM

91 Het ergste vind ik dat er zoveel wordt gesloopt tijdens oud en nieuw. Iets organiseren voor de
jeugd.

1/11/2020 9:55 AM

92 Algeheel vuurwerk verbod! Door heel Nederland!!!!! 1/11/2020 9:54 AM

93 Wij hebben 2 hondjes en die waren totaal in paniek toen er een knal afging bij het uitlaten. Dat
was de 29e. We zijn 3 dagen nauwelijks buiten geweest. Alleen rond 6 uur in de ochtend
uitgelaten. We zouden heel blij zIjn met een vuurwerkverbod

1/11/2020 9:14 AM

94 Ja direct verbieden! Na dat er een vuurpeil vlak langs mij ging op de fiets ben ik 3 dagen niet
buiten geweest. Ik durf zelfs mijn kind niet van de opvang te halen. Alsof je in oorlogsgebied
bent. Ik haat het. Ook op de Social talk app van de wijk veel Mensen met huisdieren die om
reden van vuurwerk maar naar een huisje op een vuurwerkvrijpark in de Achterhoek gaan.
Overal die troep geeft ook veel vervuiling. Het is een grote schande dat de overheid dit allemaal
tolereert en ik hoop dan ook snel op een volledig vuurwerkverbod

1/11/2020 8:50 AM

95 Algeheel verbod voor verkoop van consumenten vuurwerk 1/11/2020 8:47 AM

96 Verbieden betekent ook handhaven. De zogeheten burgerwacht is ook nergens te bekennen
wanneer vuurwerk ruim voor de toegestane tijd wordt afgestoken.

1/11/2020 8:25 AM

97 Algeheel verbod 1/10/2020 11:43 PM

98 Afschaffen en vuurwerkshows geven is naar mijn mening enige manier 1/10/2020 11:23 PM

99 Meer handhaven met name rondom tunnels e.d. en ook daadwerkelijk boetes uitdelen 1/10/2020 11:04 PM

100 Afschaffen 1/10/2020 11:00 PM

101 nee 1/10/2020 10:55 PM

102 Liefst helemaal afschaffen. Gaat t hele jaar door. Hond trekt me haast ten val. Ik haat t
vuurwerk. Vind niets meer aan tijdens feestdagen. Raak er depressief van.

1/10/2020 10:39 PM

103 Gewoon vuurwerk toestaan, maar de raddraaiers arresteren 1/10/2020 9:52 PM

104 Hou de traditie in ere en pak echte raddraaiers aan 1/10/2020 9:47 PM

105 Verbieden 1/10/2020 9:47 PM
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106 Zo kan het niet doorgaan. Loopt de spuigaten uit. Zelfs in natuur en recreatiegebieden volop
vuurwerk. Waarvoor ???

1/10/2020 9:33 PM

107 Volledig verbod. Zorgen voor handhaving. Geld voor handhaving kan komen van het niet
organiseren van centrale vuurwerkshow en/of jeugdfeest

1/10/2020 9:30 PM

108 Verbieden 1/10/2020 9:14 PM

109 De borden bij vuurwerkvrije zone hangen te hoog en zijn te vrijblijvend (hier liever niet). Wij
wonen bij het hospice. Kinderen vroegen ons of je daar nu wel of geen vuurwerk af mocht
steken. Ze begrepen het bord niet. Leg het op scholen uit. En handhaaf. Nu werd er eind
november al geknald. Politie rijdt in auto's rond met de ramen dicht. Dan hoor je het vuurwerk
dus ook niet. Handhaving was ambitieus opgezet maar werkte voor geen meter. Als je zelf iets
zegt kun je klappen krijgen. Doe iets aan het drank-en drugsgebruik.

1/10/2020 8:30 PM

110 Betere Handhaving door politie 1/10/2020 8:29 PM

111 Algemeen verbod op vuurwerk. Dan is het ook handhaafbaar. 1/10/2020 8:17 PM

112 Transparanter verbieden zodat er gehandhaafd kan worden 1/10/2020 8:12 PM

113 Ik hoop dat als je er een dorpsfeest van maakt , er minder vuurwerk gekocht wordt. Misschien
verder verbieden.

1/10/2020 8:06 PM

114 Er zijn handhavers die controle hier kunnen handhaven, Groter gebied vuurwerk vrij maken,
een braak liggend terrein aanwijzingen voor de jeugd zodat er controle er op is.

1/10/2020 8:03 PM

115 Knallers en pijlen verbieden 1/10/2020 8:01 PM

116 alle knalvuurwerk verbieden. 1/10/2020 7:16 PM

117 Dit was ons eerste nieuwjaar, maar voor ons is het zonder problemen verlopen; we woonden
voorheen in Rotterdam ;-)

1/10/2020 6:52 PM

118 Gewoon verbieden zeker in november en december. 1/10/2020 6:49 PM

119 compleet verbieden, heel vervelend elk jaar ! 1/10/2020 6:14 PM

120 Afschaffen van knal vuurwerk 1/10/2020 6:05 PM

121 Het verbod op het afsteken van vuurwerk handhaven en plaatsen aanwijzen waar het
toegestaan is om vuurwerk af te steken tijdens vanaf 31 december.

1/10/2020 6:03 PM

122 neen, maak ter niet te groot punt van; er zijn belangrijker zaken... 1/10/2020 6:01 PM

123 Wijkagenten langs laten lopen 1/10/2020 6:00 PM

124 De hardste knallen voorafgaand aan de jaarwisseling kwamen niet door legaal vuurwerk. Dit
voorkom je niet met de 31-12 maatregelen en ideeën. Dit is toch handhaven. Capaciteit is laag,
net als de boetes als je wel handhaafd. Maatregelen gemeente voor 31 dec maar landelijk mag
justitie aan de bak om gepakt worden met illegaal vuurwerk ech te kunnen bestraffen. Dan pas
politie capaciteit op handhaving, anders is het zonde om de schaarse capaciteit zo in te zetten.

1/10/2020 5:51 PM

125 Verbieden 1/10/2020 5:45 PM

126 Verbied alle vuurwerk en strenge handhaving daarop 1/10/2020 5:40 PM

127 Totaal verbod, dan kan men bij ieder stuk vuurwerk handhaven. Scheelt gewonden, inzet
(overheids) personeel=belastinggeld en heel veel vernielingen en belagen hulpverleners.

1/10/2020 5:02 PM

128 Verbieden 1/10/2020 4:57 PM

129 Per direkt stoppen met vuurwerk en de andere 95 procent van de bevolking weer op de eerste
plaats zetten

1/10/2020 4:56 PM

130 verbieden 1/10/2020 4:38 PM

131 Vaker controle? Nu doen ze het op plekken waar je met je huisdier of paard er extra last van
ervaart. Of inderdaad algeheel verbod en een vuurwerkshow

1/10/2020 4:37 PM

132 Boetes buiten toegestane tijden Ieder zijn eigen stuk straat schoonvegen als hij afsteekt 1/10/2020 4:24 PM

133 verkoop knalvuurwerk en pijlen verbieden 1/10/2020 4:20 PM
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134 Fijn dat de  eindelijk zijn gepakt 1/10/2020 4:03 PM

135 Nee het is iets wat de gemeente op het bordje heeft waar nauwelijks invloed op uit te oefenen
valt Handhaven is onmogelijk Het is het fatsoen van de mensen zelf

1/10/2020 3:58 PM

136 Volg rotterdam als buurgemeente. Dit is de kans 1/10/2020 3:39 PM

137 Na alle jaren overlast is het tijd voor een landelijk totaalverbod voor verkoop en gebruik van
vuurwerk. We zijn er klaar mee.

1/10/2020 3:39 PM

138 verbieden ben ook jong geweest maar toen stak je alleen met oud en nieuw een rotje af en
werd er niet gesloopt de lol is er toch vanaf nu alleen met verbieden bereik je wat en is evt nog
te handhaven

1/10/2020 3:32 PM

139 Geen vuurwerkverbod 1/10/2020 3:24 PM

140 Algeheel verbod consumentenvuurwerk maar wel per dorpskern een georganiseerde
professionele vuurwerkshow

1/10/2020 2:59 PM

141 In onze buurt ging het prima; geen schade gezien. Maar om narigheid die toch optreedt te
voorkomen: assortiment beperken zoals nu wordt voorgesteld. Een compliment voor veel
bewoners die de troep zelf hebben opgeruimd!

1/10/2020 2:10 PM

142 Vanwege veiligheids en milieu aspecten zou ik graag willen dat de gemeente LL, in navolging
op bijv Rotterdam, een vuurwerkverbod instelt en kiest voor een centraal gelegen
vuurwerkshow

1/10/2020 2:09 PM

143 Een algeheel verbod (liefst landelijk natuurlijk) zou het fijnste zijn, maar zorg er in elk geval voor
het gehandhaafd kan worden en dat dit ook gebeurd, anders is het een wassen neus.

1/10/2020 2:07 PM

144 algeheel verbod en beter handhaven 1/10/2020 2:04 PM

145 Verbod op knalvuurwerk en pijlen. Op meerdere plaatsen een vuurwerk show organiseren.
Bijvoorbeeld voor 3 wijken een show.

1/10/2020 1:37 PM

146 Verbied het afsteken van vuurwerk door particulieren. 1/10/2020 1:12 PM

147 Het zou mooi zijn als lansingerland zich aansluit bij Rotterdam. Een vuurwerkshow voor
iedereen en verder een verbod. Dat betekent geen gestreste dieren, geen letsel door vuurwerk
en geen hulpverleners die bedreigd worden of naar wie vuurwerk wordt gegooid. Een
vuurwerkshow zorgt waarschijnlijk voor meer gemeenschapszin, samen toosten op het nieuwe
jaar en bespaart een hoop geld.

1/10/2020 1:10 PM

148 Hard optreden. Bij overlast en daders een uitgaansverbod opleggen. 1/10/2020 12:47 PM

149 Nee 1/10/2020 12:46 PM

150 Alleen siervuurwerk verkopen en dit niet voor 30 december. 1/10/2020 12:38 PM

151 vuurwerkverbod overal, vuurwerk is te gevaarlijk en zorgt voor te veel vuurwerkslachtoffers. 1/10/2020 12:21 PM

152 Omgaan met vuurwerk op scholen bespreken 1/10/2020 12:14 PM

153 Steun het totaal verbod, het is een uit de hand gelopen verworven recht om te slopen en
burgeres en hulpdiensten zonder straf lastig te vallen

1/10/2020 12:10 PM

154 Gewoon meegaan met wat iedereen en vele instanties al zeggen stop met het kopen en
afsteken van vuurwerk en centraliseer het naar gezamenlijk evenement

1/10/2020 12:01 PM

155 Nee 1/10/2020 11:44 AM

156 Stop de steeds verdere oprukkende betutteling. 1/10/2020 11:34 AM

157 Een algeheel verbod op knalvuurwerk en pijlen instellen is dringend gewenst. 1/10/2020 11:23 AM

158 Politie autos vaker langs de parken rijden voor zichtbaarheid. Sneller rommel opruimen op
straat of organiseren voor bewoners.

1/10/2020 11:23 AM

159 Probeer de raddraaiers er tussen uit te vissen dan voorkom je de meeste problemen 1/10/2020 11:22 AM

160 stem beleid af met buurgemeenten 1/10/2020 11:05 AM
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161 de harde aanpak - helemaal afschaffen - centrale shows per deel van de gemeente - het is
verdorie net of je een gek met en slok op loslaat met een pistool... dus flink handhaven (ik
begrijp echt het probleem wel) 

1/10/2020 10:59 AM

162 Volledig verbieden, net als in Amsterdam en Rotterdam 1/10/2020 10:47 AM

163 strenger handhaven 1/10/2020 10:42 AM

164 Totaalverbod om de volgende redenen: - Vuurwerk is slecht voor mens, dier en milieu; - Dit is
een uit de hand gelopen gebruik, dat pas in de jaren 60 is begonnen en nu is verworden tot
anarchie; - Palingtrekken en heksen verbranden is ook niet meer toegestaan; - Buurgemeente
Rotterdam heeft ook al een verbod.

1/10/2020 10:22 AM

165 Het gewoon zo houden 1/10/2020 9:54 AM

166 het moet leuk zijn voor iedereen. Helaas is dit niet meer het geval. Dieren zijn onnodig
gestresst, dagen ervoor en erna. Het moet echt verboden worden!!!!!! Ook de schade, bij mij
was een lichtmast geraakt, moest een hoogwerker voor komen. Zonde van het geld!!

1/10/2020 9:48 AM

167 Centraal vuurwerk van ongeveer 30 minuten organiseren met gelegenheid om te proosten op
het nieuwe jaar met een hapje en drankje. Zoals ze dat in Frankrijk al jaren met veel succes
doen

1/10/2020 9:46 AM

168 Gewoon iedereen lekker laten afsteken wat ze willen want we worden daar blij van en anders
dan wordt de hele generatie depressief

1/10/2020 9:41 AM

169 Het individueel af steken van al het vuurwerk verbieden!Alles verwerken in een centrale
show!Heb je in ieder geval gevoel niet in oorlogsgebied te wonen waar 3 dagen continue
vuurwerk wordt afgeschoten met allen risico’s van dien!

1/10/2020 9:41 AM

170 Illegaal vuurwerk controleren ofzo 1/10/2020 9:40 AM

171 Totaal vuurwerkverbod, als in Rotterdam onlangs is besloten. 1/10/2020 9:32 AM

172 Hopelijk komt er een verband + een centraal vuurwerk. De maatschappelijke kosten
(handhaving, medische zorg, troep opruimen) en milieubelasting zijn te hoog om de huidige
situatie te rechtvaardigen. Liefst meteen ook landelijk uiteraard.

1/10/2020 8:23 AM

173 De meeste mensen zijn niet in staat om de risicos en gevolgen van vuurwerk te overzien en
adequaat te handelen. Daarom moet vuurwerk per direct verboden worden

1/10/2020 8:16 AM

174 Ik vind vuurwerk leuk 1/10/2020 7:25 AM

175 Verbieden alle consumenten vuurwerk. 1/10/2020 6:59 AM

176 N 1/10/2020 6:47 AM

177 Vuurwerkverbod instellen ivm veiligheid en milieu 1/10/2020 6:43 AM

178 We kunnen naief blijven en achterlopen op ontwikkelingen in de stad / gemeente Rotterdam of
ook voor een vuurwerkverbod kiezen. Er werden meer dan gemiddeld bommen gebruikt, ook in
Bergschenhoek. Waar zitten we in Langsingerland op te wachten?

1/10/2020 5:48 AM

179 In de periode ervoor informatie verschaffen op middelbare scholen. Dit laten doen door een
vuurwerk slachtoffer (een jonge man die door eigen toedoen bv een hand mist). Klinkt hard,
maar denk dat dat indruk maakt....

1/10/2020 3:01 AM

180 Algeheel verbod graag Strakke handhaving in natuurgebied 1/10/2020 1:12 AM

181 Stoppen met verdere uitbreiding vuurwerkverbod. 1/10/2020 1:03 AM

182 Het is heel lastig. Het is namelijk bijna niet te handhaven. Ook een totaal vuurwerkverbod is
niet te handhaven en zeker niet als de winkels nog wel vuurwerk mogen verkopen

1/10/2020 12:45 AM

183 Betreft vraag 8:  enorme harde knallen/rotjes. Knullen van
in de 30 hadden enorme lol en overal scheit aan.Nergens politie te zien. Dus plaatsen van
borden heeft totaal geen zin. 

 De week ervoor alleen maar harde knallen dat mijn vogel hele dagen zat te

1/9/2020 11:54 PM
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piepen en te trillen en de ramen soms trilden. Lastig te controleren, maar probeer het in ieder
geval. Afschaffen en meer controle!

184 Knal vuurwerk in ieder geval verbieden. Hard optreden tegen overlast 1/9/2020 11:31 PM

185 beter handhaven van de vuurwerkvrije zones 1/9/2020 11:27 PM

186 Nee 1/9/2020 11:22 PM

187 Verbiedeb en centraal vuurwerk organiseren 1/9/2020 10:52 PM

188 Let op als je een vuurwerkevenement gaat organiseren. Waar de meeste inwoners aanwezig
zijn. Inbrekers weten dat ook, en zullen de inbraken stijgen.

1/9/2020 10:39 PM

189 plaatselijk vuurwerkshow, geen particulier vuurwerk meer, dus geen overlast en ongelukken 1/9/2020 10:33 PM

190 Hoe lastig ook bestraffen bij te vroeg afsteken 1/9/2020 10:20 PM

191 verkoop en afsteken geheel verbieden 1/9/2020 10:15 PM

192 Nee 1/9/2020 10:12 PM

193 In recreatiegebied als Annie MG Smitpark en Leeuwenkuil 1/9/2020 10:05 PM

194 Meer surveillance buiten de tijdstippen dat niet afgestoken mag worden en dan echte sancties
handhaven

1/9/2020 9:48 PM

195 Al het vuurwerk verbieden lijkt mij lastig en ook niet direct noodzakelijk. We genieten toch ook
altijd erg van het siervuurwerk. En laten we de jongeren ook niet vergeten.

1/9/2020 9:45 PM

196 Hellemaal verbieden 1/9/2020 9:40 PM

197 1 Locatie per elk van de drie dorpen aanwijzen en vuurwerkafsteken bergeleiden daar en iets
organiseren .In Berkel bv op de locatie waar veel evenementen plaatsvinden naast de
windas.En uitzending maken op lansingerland tv zodat de mensen die t niet kunnen of willen
bezoeken dit kunnen mee volgen zonder iemand daar verder hinder v onder vind. op alle
overige plekken verbieden.

1/9/2020 9:38 PM

198 Meer ordehandhaving, extra bijdrage heffen bij de aankoop van vuurwerk dit verband met het
opruimen ervan en herstellen van kapot gemaakt materiaal, de ouders wijzen op
verantwoordelijkheid t.o.v. hun kinderen betreft het omgaan met vuurwerk

1/9/2020 9:36 PM

199 Totaal verbod net zoals in Rotterdam 1/9/2020 9:27 PM

200 Het liefst zou ik een vuurwerkverbod willen, ondanks dat mijn tieners het wel leuk vinden om
knalvuurwerk af te steken. In ieder geval vind ik meer controle genoodzaakt in de dagen voor
en na oudjaar.

1/9/2020 9:25 PM

201 Handhaven en vandalen opsluiten en hard aanpakken en alle kosten verhalen. Niet een traditie
verpesten voor de rest

1/9/2020 9:19 PM

202 Verbieden 1/9/2020 9:04 PM

203 Maak knalvuurwerk gewoon overal in Lansingerland verboden. Wij wonen net naast het
'verboden' gebied waardoor de 'ellende' zich naar onze wijk (en andere omliggende wijken)
verplaatst

1/9/2020 8:57 PM

204 Eerlijkere handhaving. Geconstateerd dat er aan de Noordeindseweg (zeer vermoedelijk)
zwaar illegaal vuurwerk werd afgestoken over dag waar de politie langs reed, maar niets deed.
Iets later zag ik dat drie kinderen door de politie aangesproken werden voor het afsteken van
simpele rotjes. Tevens zou een algeheel verbod wenselijk zijn.

1/9/2020 8:50 PM

205 Zelf afsteken verbieden, alleen georganiseerd vuurwerk. Daar dan ook echt een mooie show
van maken. Strenger optreden tegen afsteken van vuurwerk voor 31-12 18.00 uur.

1/9/2020 8:40 PM

206 Volg Rotterdam verbied het 1/9/2020 8:39 PM

207 Het niet verbieden maar toelaten! 1/9/2020 8:34 PM

208 Ik vond het dit jaar reuze mee vallen 1/9/2020 8:31 PM

209 Geen vuurwerkverkoop invoeren!!!!!! 1/9/2020 8:31 PM
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210 Ik vind zelf dat het aan ieder voor zichzelf is. Laat iedereen goede veiligheidsmaatregelen
nemen. Ga je naar buiten, vuurwerkbril op!!! Dit scheelt al 50%. Overlast 1x per jaar...tja voor
de meeste geen probleem voor andere een drama. Geven en nemen

1/9/2020 8:21 PM

211 Persoonlijk zou ik een algeheel verbod voor consumenten in combinatie met een centrale
vuurwerk show prima vinden.

1/9/2020 7:52 PM

212 Geen knalvuurwerk of vuurpeilen en ēēn of meerdere centrale, gecontroleerde vuurwerken 1/9/2020 7:42 PM

213 Stop met vuurwerk svp 1/9/2020 7:41 PM

214 Handhaven van Jongeren die buiten de tijden vuurwerk afsteken! 1/9/2020 7:39 PM

215 handhaving van verboden 1/9/2020 7:37 PM

216 Vuurwerk dat wordt afgestoken buiten de toegestane data/tijden zou beter moeten worden
gehandhaafd. Vaak gebeurt er helemaal niets.

1/9/2020 7:26 PM

217 Handhaven 1/9/2020 7:22 PM

218 Nee 1/9/2020 7:16 PM

219 vuurwerk verbieden boete van 10.000 euro geven 1/9/2020 7:09 PM

220 Verbieden! 1/9/2020 7:06 PM

221 Vuurwerkverbod voor heel Lansingerland 1/9/2020 6:57 PM

222 meer boa s of politie 1/9/2020 6:48 PM

223 Handhaving door politie en aanspreken jeugd en ouders bij illegaal afsteken vuurwerk. 1/9/2020 6:39 PM

224 Geen verbod, wel optreden tegen overlast gevers 1/9/2020 6:24 PM

225 Zo gauw mogelijk een vuurwerkverbod in laten gaan! 1/9/2020 6:20 PM

226 Grotere en duidelijker borden plastsen 1/9/2020 6:11 PM

227 Totaal verbieden 1/9/2020 6:09 PM

228 Controle op voortijdig afsteken en vandalisme met vuurwerk 1/9/2020 6:08 PM

229 Verbied het! Als Rotterdam een vuurwerkverbod instelt, komt Rotterdam naar Lansingerland
toe om vuurwerk af te steken. Voorkom dit, genoeg is genoeg!

1/9/2020 6:05 PM

230 Graag een totaalverbod op vuurwerk, ik weet dat er landelijk nagedacht wordt over gevaarlijk
vuurwerk, maar krijg het idee dat siervuurwerk als veilig wordt gezien terwijl de houten stokjes
en plastic onderdelen daarvan ook schade kunnen geven. Als toch vuurwerk: geen
vuurwerkvrije zones, iedereen dezelfde rechten; pas zeer kort voor de toegestane afschiet-tijd
het vuurwerk op laten halen (max paar uur); tijdsduur dat er afgeschoten mag worden zeer
beperken (0:00 tot 1:00 bv, het gaat tenslotte om het inluiden van het nieuwe jaar);
daadwerkelijk optreden tegen overtreders met hoge straffen. Zorgen dat particulieren die
schade door vuurwerk opgelopen hebben wat niet te verhalen is op de daders (wat vrijwel altijd
het geval zal zijn) hiervoor gecompenseerd worden. Bv door prijs van vuurwerk dusdanig te
verhogen en hier een pot van aan te leggen. Dit kan uiteraard ook voor schade aan openbare
voorzieningen gedaan worden. Ook rekening houden met het feit dat we tegen Rotterdam
aanliggen en dat daar een vuurwerkverbod ingesteld wordt, grote kans dat die mensen naar
hier komen en dat moeten we niet willen.

1/9/2020 6:05 PM

231 Zsm totaal vuurwerkverkoop voor consumenten instellen 1/9/2020 6:04 PM

232 Bij vraag 3 kon ik niets kwijt, dus dan maar hier. Wat mij betreft alleen nog centraal geregelde
vuurwerkshows!! Wekenlang worden we geteisterd wordt door knalvuurwerk,‘bommen’, kun je
beter zeggen. Om nog maar niet te spreken over de verschrikkelijke ongelukken!

1/9/2020 6:02 PM

233 Vuurwerk show 1/9/2020 6:01 PM

234 niet verbieden 1/9/2020 5:58 PM

235 Meer optreden tegen degenen die vuurwerk afsteken en van alles vernielen 1/9/2020 5:55 PM

236 Vuurwerk verbod in buurtvan kinderopvang 1/9/2020 5:54 PM
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237 Nee 1/9/2020 5:53 PM

238 Knalvuurwerk verbieden. 1/9/2020 5:48 PM

239 Centrale vuurwerkshows, misschien in alle drie de dorpen één. Dit verhoogt ook de sociale
samenhang in de gemeente. Het jaarwisselingsmoment ervaren wij als erg saai en anoniem.
Daarom blijven we ook liever binnen. Eén centraal feest voor jong en oud zou gezelliger zijn en
ook vuurwerkoverlast en -gevaar voorkomen.

1/9/2020 5:48 PM

240 algeheel verbod en proberen te handhaven. Deels verbieden lijkt me zinloos, want dan moet je
eerst gaan uitzoeken of het wel of niet uit toegestaan

1/9/2020 5:41 PM

241 onmidde;ijk verbieden 1/9/2020 5:31 PM

242 Show met drones. Niks vuurwerk! 1/9/2020 5:27 PM

243 Gewoon al het vuurwerk verbieden. Het plezier wat een grote groep mensen beleeft aan zelf
vuurwerk afsteken weegt niet op tegen de overlast (de vervuiling, de schade, de kosten, letsel)
wat een nog grotere groep ervaart.

1/9/2020 5:27 PM

244 Volledig vuurwerkverkoop instellen en: Handhaven! 1/9/2020 5:21 PM

245 Vuurwerk verbod en zelf een show organiseren 1/9/2020 5:09 PM

246 Het afsteken van vuurwerk totaal verbieden (voorzover dit op basis van wet- en regelgeving
mogelijk is). Of een paar plekken aanwijzen waar het wel is toegestaan (bijvoorbeeld de
parkeerplaats bij de sportvelden in Berkel en Rodenrijs).

1/9/2020 5:08 PM

247 Graag een verbod op al het vuurwerk. 1/9/2020 5:07 PM

248 wat mij betreft wordt alle consumentenvuurwerk verboden. Helaas is dit de enige mogelijkheid
om oudejaarsviering weer leuk te laten zijn.

1/9/2020 5:02 PM

249 De gemeente moet niet zelf een jongerenfeest organiseren, maar particuliere initiatieven
stimuleren en ondersteunen.

1/9/2020 4:59 PM

250 Nee 1/9/2020 4:51 PM

251 verbieden 1/9/2020 4:45 PM

252 Verbied het consumentenvuurwerk. Rotterdam doet dit al. Pas op voor vuurwerktoerisme. Als
het daar niet mag komen ze hier overlast veroorzaken.

1/9/2020 4:44 PM

253 Zsm een algeheel vuurwerkverbod voor consumenten instellen 1/9/2020 4:37 PM

254 z.s.m. stoppen met vuurwerk voor consumenten een algeheel vuurwerkverbod net als in Den
Haag en Rotterdam

1/9/2020 4:32 PM

255 - afkondigen vuurwerkverbod - handhaving bij vuurwerk vrije zones (hospice heeft overlast
ervaren en personen op gedrag aangesproken)

1/9/2020 4:27 PM

256 VERBIEDEN mensen die zich misdragen leven zich extra uit op oudejaarsavond Afschaffen,
vele gewonden etc. politie kan het werk al niet aan. Dit is geen feest meer, dit is een slagveld.

1/9/2020 4:27 PM

257 conform Rotterdam een algeheel vuurwerkverbod instellen in Lansingerland 1/9/2020 4:24 PM

258 Hoop op een verbod dat te handhaven is. 1/9/2020 4:21 PM

259 meer vuurwerkvrije zones, of (knal)vuurwerk/pijlen verbieden 1/9/2020 4:15 PM

260 Geen vergunningen meer afgeven voor de verkoop van vuurwerk. 1/9/2020 4:13 PM

261 geheel verbod voor de gehele gemeente afkondigen 1/9/2020 4:10 PM

262 de gemeenschap moet maar voor ale kosten opdraaien en ik vind nog steeds, maar ik ben een
oude man, die niet zo'n rijke jeugd heeft gehad in de jaren '40 en '50 . wij hadden geen
vuurwerk in die mate, wel is hier in Bleiswijk heel wat te doen geweest met autobanden in de fik
steken. Kortom vroeger was het ook niet allemaal koek en ei! De mensen die zo nodig feest
moeten vieren moeten dit zelf bekostigen of vraag in elk een bijdrage als er zo nodig een
centraal vuurwerk afgestoken moet worden. Je zult zien dat daar niet zoveel animo voor zal
zijn. Verder wens ik alle medewerkers van de gemeente een fantastisch Nieuwjaar.

1/9/2020 4:06 PM
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263 Nee 1/9/2020 4:05 PM

264 Veel meer controle in de wijk, ivm de overlast van het vuurwerk 1/9/2020 4:05 PM

265 Mensen opvoeden en strenger optreden 1/9/2020 3:57 PM

266 Geen vuurwerk verbod in Berkel 1/9/2020 3:57 PM

267 Handhaven 1/9/2020 3:56 PM

268 Informeer hoe omliggende landen het vuurwerk rond de jaarwisseling hebben verboden. 1/9/2020 3:54 PM

269 In het lage bergse bos werd veel knalvuurwerk afgestoken in de week voor oudjaar dat voor
veel onrust zorgde voor de vogels en honden en paarden.

1/9/2020 3:53 PM

270 Gewoon afschaffen voor consumenten 1/9/2020 3:49 PM

271 Geef vuurwerk les op basisscholen en middelbaren scholen 1/9/2020 3:48 PM

272 Liefst afschaffen en is dat niet haalbaar ( volgens mij moet dat lukken, maar zijn sommige
politieke partijen bang deze beslissing te nemen).....dan alleen siervuurwerk op aangewezen
plaatsen. En vanaf 18:00 op Oudejaarsavond. Daarnaast afspraak dat het vuurwerk pas deze
dag verkocht mag worden.

1/9/2020 3:43 PM

273 houd het tunneltje bij sporthal de zijde in de gaten... das niet normal 1/9/2020 3:28 PM

274 Bij laurens in bergschenhoek een vuurwerk vrije zone 1/9/2020 3:26 PM

275 Totaal verbod voor particulieren 1/9/2020 3:25 PM

276 Daar waar regelmatig overlast ervaren wordt en door vandalisme bewust veel schade
berokkend wordt vanwege het provocerend gebruik van vuurwerk zou mogelijk gebruik
gemaakt kunnen worden van slimme camera's. De daders staan je gewoon uit te lachen met
de weet dat je niet gezien hebt wie de dader is.

1/9/2020 3:16 PM

277 Alleen siervuurwerk toestaan 1/9/2020 2:54 PM

278 Vuurwerkvrijezones, maar geen vuurverbod op consumenten vuurwerk 1/9/2020 2:41 PM

279 Totaal verbieden 1/9/2020 2:38 PM

280 Boetes bij overtredingen 1/9/2020 2:37 PM

281 Ja, door het te gaan verbieden zal er nog meer illegaal vuurwerk gaan komen. Men zal eerder
de overlast moeten melden met de locaties waar het gebeurd. De straffen zullen veel zwaarder
moeten zijn op het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. En iemand die voor de jaarwisseling
afsteekt, zal vanaf het moment tot aanhouding tot na het nieuwe jaar vast moeten blijven zitten.

1/9/2020 2:35 PM

282 gun de mensen die van vuurwerk ook een keer een mooie dag, het is tenslotte 1 maal paar
jaar.

1/9/2020 2:34 PM

283 Geef een grote vuurwerkshow en verbied verder alle vuurwerk 1/9/2020 2:30 PM

284 Betere handhaving gedurende de tijd dat het verboden is om vuurwerk af te sterken 1/9/2020 2:28 PM

285 Inderdaad gemeentebreed verbieden en centraal een show organiseren! 1/9/2020 2:25 PM

286 vuurwerk afschaffen de overlast en schade is buiten proporties. Het is toch idioot dat er door
hulpverleners extra hard gewerkt moet worden met oud en nieuw voor deze hysterische gekte.

1/9/2020 2:20 PM

287 Algeheel verbod of ECHT handhaven én optreden! 1/9/2020 2:08 PM

288 Strenger zijn tegen de mensen die vuurwerk afsteken voor de datum dat het daadwerkelijk mag 1/9/2020 1:55 PM

289 Mischien 30 december verkoop 1/9/2020 1:47 PM

290 handhaving opvoeren, heel veel overlast in met name het tunneltje van de weidebuurt in
Berkel.

1/9/2020 1:47 PM

291 Meer handhavers op straat, jongeren zelf vanuit school of iets dergelijks straten schoon laten
maken of schade laten herstellen. Betere voorlichting op school, kenbaar maken hoeveel de
schade kost aan jongeren

1/9/2020 1:41 PM
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292 Een algeheel vuurwerk verbod net zoals Rotterdam 1/9/2020 1:41 PM

293 Geluidskastjes ophangen om handhaven makkelijker te maken. 1/9/2020 1:38 PM

294 Algeheel vuurwerk verbod En echt controleren, anders heeft het geen zin. 1/9/2020 1:35 PM

295 Verbied consumentenvuurwerk en houd het bij een show... 1/9/2020 1:27 PM

296 Afschaffen 1/9/2020 1:22 PM

297 Snel overgaan op totaalverbod van verkoop en afsteken van vuurwerk 1/9/2020 1:19 PM

298 Een verbod op alle vuurwerk voor particulieren. Veel beter voor oude mensen, dieren en het
stikstof beleid.

1/9/2020 1:18 PM

299 Totaalverbod, dat is altijd duidelijk indien men vuurwerk afsteekt. Centraal per Gemeente dan
een vuurwerk organiseren, liefhebbers kunnen sponsoren.

1/9/2020 1:09 PM

300 Nee 1/9/2020 12:57 PM

301 Alleen siervuurwerk toestaan 1/9/2020 12:54 PM

302 Strenger controleren 1/9/2020 12:53 PM

303 Jongeren en volwassenen overtuigen dat van oud naar nieuw een feest moet zijn en geen
slagveld.

1/9/2020 12:52 PM

304 Geheel afschaffen en op een centrale plek showshow aanbieden. De liefhebber kan gaan
kijken.

1/9/2020 12:48 PM

305 Gewoon lekker vuurwerk blijven verkopen 1/9/2020 12:42 PM

306 (voortgezette) controle op verboden en met name zwaar vuurwerk, waarvan het lijkt dat dit
(landelijk) meer en zwaarder wordt, is van groot belang. Voor iedereen. En verder handhaving
van hetgeen afgesproken/aangegeven omdat het anders snel als niet serieus gezien wordt en
opvolging krijgt.

1/9/2020 12:40 PM

307 Ik steek al heel mijn leven veilig vuurwerk af met mijn vader en elk jaar geniet ik weer en heb ik
weer plezier. Ik ben nu 15 jaar. Helaas zijn er elk jaar een paar malloten die het verpesten maar
ik vind dat je daardoor niet een geheel vuurwerk verbod moet invoeren. Een paar vuurwerkvrije
zones vind ik wel goed.

1/9/2020 12:37 PM

308 geen verkoop vuurwerk toestaan voor 31 dec. en meer controle 1/9/2020 12:35 PM

309 Nou laat de mensen gw hun gang gaan het is maar 1 dag per jaar 1/9/2020 12:34 PM

310 Gewoon zoals altijd lekker laten gaan en niet verbieden... dan stelt oud en nieuw niks meer
voor.

1/9/2020 12:33 PM

311 afschaffen vrije verkoop en professioneel vuurwerk 1/9/2020 12:31 PM

312 algeheel verbod volgen van de gemeente Rotterdam, in lijn laten lopen om te voorkomen dat
rad-draaiers van die gemeente naar onze gemeente(s) komen om het hier af te steken

1/9/2020 12:26 PM

313 Nee 1/9/2020 12:25 PM

314 Dat er geen vuurwerk verbod moet komen 1/9/2020 12:24 PM

315 Pak vuurwerk af van alle marokkaantjes 1/9/2020 12:20 PM

316 Het absoluut niet verbieden 1/9/2020 12:16 PM

317 Meer surveilleren. Zeker bij de jeugd. 1/9/2020 12:14 PM

318 Nee 1/9/2020 12:11 PM

319 Ik kan een ding laten weten. Ik ben al jaren fan van vuurwerk, dus ik zou het uitermate zonde
vinden als het wordt verboden

1/9/2020 12:10 PM

320 Het beperken, alleen milieu vriendelijke dingen, voor zover dat kan 1/9/2020 12:06 PM

321 Nee 1/9/2020 12:00 PM

322 het afsteken van vuurwerk buiten de vastgestelde periode levert overlast op ook in vuurwerk 1/9/2020 11:59 AM



Vuurwerk in Lansingerland

83 / 191

vrije zones. bovendien wordt vuurwerk afgestoken in de nacht. met de dieren wordt totaal geen
rekening gehouden.

323 Algeheel verbod vuurwerk als aanbeveling. 1/9/2020 11:40 AM

324 Ja: niet mee omgaan; radicaal verbieden 1/9/2020 11:34 AM

325 Algeheel vuurwerk verbod 1/9/2020 11:31 AM

326 1/9/2020 11:29 AM

327 Misschien op scholen om afspraken te maken om samen iets leuks te verzinnen. Geef ze iets
om over na te denken hoe het beter kan dan heel de dag rond te lopen met rotjes e.d. en
vergeet de ouders niet. Hebben die nog wel grip op hun kinders en weten zij wat ze uitspoken.
Dat het anders moet zijn we het wel eens. Er moet iets doorbroken worden dat er zoveel leed is
na de nieuwjaarsnacht. Allemaal aan de bak . Misschien stelt mijn verhaal niks voor maar niet
reageren stelt ook niks voor. Vriendelijke groet. Jv

1/9/2020 11:24 AM

328 Verbied de verkoop en invoer vanuit Belgie rlen Duitsland 1/9/2020 11:14 AM

329 Er wordt niet genoeg gehandhaafd 1/9/2020 11:10 AM

330 Graag net als de gemeente Rotterdam een totaalverbod, anders is het denk ik niet te
handhaven. Zorgt ook voor duidelijkheid. Doe het alleen al voor de dieren. Ze hebben zelf geen
stem en wij als mensen moeten onze verantwoordelijkheid pakken.

1/9/2020 11:09 AM

331 Als er een vuurwerk show komt zijn veel mensen niet meer thuis, wat misschien inbraak aan
kan wakkeren. Daarom zal ik thuis blijven.

1/9/2020 11:06 AM

332 Hard optreden tegen overtreders d.m.v. (cel)straffen, dus geen taakstraffen en zeer hoge
boetes. Is volgens mij de enige manier om deze ellende te gaan oplossen. Bommen gooien in
vredestijd is sowieso krankzinnig!

1/9/2020 11:03 AM

333 Verbied Vuurwerk net als in Rotterdam ! 1/9/2020 11:02 AM

334 Pakkans vergroten. 1/9/2020 11:02 AM

335 Harder op treden bij overtredingen 1/9/2020 11:01 AM

336 meer controle op de jeugd die op foute tijden zwaar vuurwerk afsteken. Zo triest voor de
huisdieren die nu nog gestresst zijn!

1/9/2020 11:01 AM

337 Misschien alleen siervuurwerk toestaan? 1/9/2020 10:57 AM

338 Lansingerland vuurwerkvrij!! Wel met een show. 1/9/2020 10:46 AM

339 Stel het vuurwerk word verboden, mensen die door omstandigheden niet in staat zijn naar een
evenement te komen mogen dus niet meer van het vuurwerk genieten?

1/9/2020 10:43 AM

340 Waarom geen zones bij Oranjehoek, Oudelandsehof en huize Petrus? 1/9/2020 10:40 AM

341 Betere handhaving met name de dagen voor de jaarwisseling. 1/9/2020 10:34 AM

342 Algemeen verbod op verkoop van vuurwerk 1/9/2020 10:34 AM

343 Nee dit jaar was prima 1/9/2020 10:30 AM

344 Geheel afschaffen. Centraal een vuurwerkshow organiseren. De liefhebbers kunnen daar dan
naar toe.

1/9/2020 10:30 AM

345 Vuurwerk vrije zones uitbreiden, zo mogelijk algeheel verbod. In plaats daarvan een
vuurwerkshow door de gemeente.

1/9/2020 10:10 AM

346 Alle vernielingen en de kosten die daarmee gepaard gaan voor de gemeente vind ik te ver
gaan. Ik woon in het buitengebied en heb nog nooit zoveel overlast ervaren als dit jaar. Rond
23 uur begonnen de enorme knallen. Voor mij is er een drempel overschreden. Vuurwerk
verbod ; ja graag

1/9/2020 10:07 AM

347 Verbied vuur werk bezit en afsteken in de gehele gemeente. 1/9/2020 10:06 AM

348 Het is bizar naïef om 3 dagen voor O/N vuurwerk te verkopen, maar verbieden het af te steken.
Mijn suggestie is een algeheel verbod, of een verbod van verkoop tot 31 december. De

1/9/2020 10:05 AM



Vuurwerk in Lansingerland

84 / 191

gevolgen voor de winkelier zijn natuurlijk groot, maar ik stel voor dat een deel van de besparing
op schade onder de lokale vuurwerkhandelaren wordt gecompenseerd. Een verbod op verkoop
voor 31 december bespaard een hoop onnodige en vaak zinloze politie inzet.

349 Totaalverbod, enorm belastend voor mens en dier en vervuilend. Vanochtend 9 jan om 7;00 uur
nog enorm veel knallen.

1/9/2020 9:55 AM

350 Beter opruimen. 1/9/2020 9:53 AM

351 (meer?) Agenten in burger laten handhaven. Ik zou graag in de Heraut lezen hoeveel boetes er
eind 2019 zijn uitgeschreven voor ongeoorloofd vuurwerk afsteken.

1/9/2020 9:50 AM

352 Meer handhaven ,boa ? 1/9/2020 9:49 AM

353 Gee 1/9/2020 9:47 AM

354 Meer/beter handhaven. Zwaardere straffen, met name voor illegaal vuurwerk. 1/9/2020 9:46 AM

355 Compleet verbieden, behalve kindervuurwerk. Het is niet normaal hoe er moet vuurwerk
omgegaan wordt tegen onze hulpverleners. Niet iedereen doet het maar er zijn mensen die het
doen, dus kan je het beter maar helemaal weghalen.

1/9/2020 9:44 AM

356 Totaal verbod en website waar de daders die gefotografeerd worden door bewoners op komen
te staan zodat de ouders zelf kunnen optreden.

1/9/2020 9:41 AM

357 Algeheel vuurwerkverbod. Zie het voorbeeld van de gemeente Rotterdam. 1/9/2020 9:38 AM

358 Meer controles in de wijk 1/9/2020 9:36 AM

359 Verbied het nou niet mensen gaan alleen maar naar het buitenland als het verboden word en
daar krijg je nog mee problemen van

1/9/2020 9:35 AM

360 Nee 1/9/2020 9:35 AM

361 Stoppen met consumentenvuurwerk zoals in Rotterdam. Nadenken over handhaven en
resultaat ook communiceren naar de burger.

1/9/2020 9:30 AM

362 Meer vrije zones 1/9/2020 9:29 AM

363 Niet verbieden 1/9/2020 9:21 AM

364 Knalvuurwerk en vuurpijlen verbieden 1/9/2020 9:17 AM

365 Hou de traditie in leven 1/9/2020 9:08 AM

366 Ik ben zelf 39 en ik denk dat het niet verboden zou moeten worden het is namelijk een leuk
feest en ze zouden wel meer veiligheids regels kunnen toepassen

1/9/2020 9:07 AM

367 De overlast vindt vooral plaats eind november / begin december. Handhaven op huidige
verbod, ook in Bleiswijk, zou al enorm helpen.

1/9/2020 9:05 AM

368 . 1/9/2020 8:57 AM

369 Handhavingsverbod, geen enkel vuurwerk tolereren. Centrale plek . De angst van dieren is iets
dat je niet wilt

1/9/2020 8:56 AM

370 een algeheel verbod instellen net als Rotterdam recentelijk heeft gedaan 1/9/2020 8:48 AM

371 Het is gevaarlijk, het is overlast veroorzakend en het is milieu vervuilend. Daarnaast werkt het
vernieling in de hand.

1/9/2020 8:44 AM

372 Algeheel verbod op vuurwerk 1/9/2020 8:19 AM

373 Vuurwerk in zijn totaliteit verbieden. Centraal een professionele vuurwerkshow organiseren. 1/9/2020 8:14 AM

374 Algemeen vuurwerkverbod. Daarnaast handhaven indien er buiten toegestane tijden vuurwerk
wordt afgestoken

1/9/2020 7:43 AM

375 Gewoon vuurwerk houden is een traditie en dat moet zo blijven anders is daling Sinterklaas
verpest en dan dit ook

1/9/2020 7:36 AM

376 Niet het vuurwerk afschaffen 1/9/2020 7:33 AM
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377 Niet verboden maken 1/9/2020 7:24 AM

378 Buiten de toegestaande tijd meer gaan handhaven want dat wordt helemaal niet meer gedaan 1/9/2020 7:21 AM

379 Één centrale vuurwerkshow met een vuur in alle drie de dorpskernen zal toch wel heel wat
ellende schelen.

1/9/2020 7:16 AM

380 Hou gewoon het vuurwerk voor dit jaar 1/9/2020 6:58 AM

381 Nee 1/9/2020 6:55 AM

382 Het moet gewoon niet verboden worden 1/9/2020 6:52 AM

383 Compleet verbod. Beter voor mens en dier en vooral milieu. Meer handhaven en bekeuren. 1/9/2020 6:47 AM

384 Volg de grote gemeentes in het beleid rondom vuurwerk en bedenk dat deze traditie jaarlijks
zorgt voor steeds meer overlast en onnodige gewonden. Een verbod zou helpen om
handhaving eenvoudiger te maken, daarnaast zouden sancties hoog moeten zijn op het alsnog
afsteken van vuurwerk en daarbij gepakt worden.

1/9/2020 6:45 AM

385 Nee 1/9/2020 6:35 AM

386 Vuurwerkvrije zones behouden, misschien workshop aanbieden hoe veilig vuurwerk af te
steken voor jongeren.

1/9/2020 6:32 AM

387 Ik vind het erg gezellig siervuurwerk , maar de extreme knallen bijna bommen gaan me te ver.
Ben niet tegen vuurwerk

1/9/2020 3:11 AM

388 Afschaffen! 1/9/2020 12:10 AM

389 Overtreders vastzetten tot ná Oud & Nieuw. 1/9/2020 12:09 AM

390 Totaalverbod en zo niet mogelijk, uitsluitend gecontroleerd siervuurwerk tussen 31-12 23.00 u
en 01-01 01.00 u. in zeer beperkt gebied.

1/9/2020 12:02 AM

391 Verbieden overal. Centrale show 1/8/2020 11:59 PM

392 Niet moeilijk doen. Nu gaar iedereen om 24h00 naar buiten. Als er geen vuurwerk wordt
afgestoken gaan de mensen niet meer om 24h00 naar buiten. Laat de mensen die niet van
vuurwerk houden gewoon binnen blijven.

1/8/2020 11:55 PM

393 Wanneer er geen verbod komt op verkoop lijkt mij een extra belasting invoeren op de verkoop
waaruit de schade, schoonmaak en letselschade kosten betaald kunnen worden. Uiteraard is
handhaving en vervolging van de vandalen een 1e vereiste.

1/8/2020 11:43 PM

394 Niet vuurwerk verbieden voor iedereen omdat sommigen zich niet kunnen gedragen of er niet
mee om kunnen gaan. Pak de mensen aan die zich misdragen.

1/8/2020 11:42 PM

395 Niet een week van tevoren, maar pas 30 of 31dec de prullebakken op slot doen.. 1/8/2020 11:36 PM

396 handhaving als er buiten toegestane periode vuurwerk en met name die gepaard gaan met
knallen, wordt afgestoken

1/8/2020 11:33 PM

397 Verbied alle vormen van vuurwerk, handhaaf ook in de dagen vóór 31 december dit besluit.
Kondig van tevoren de sancties aan, publiceer deze tijdig in alle media,niet alleen via borden
op straat.

1/8/2020 11:29 PM

398 Neem verbod Rotterdam over 1/8/2020 11:15 PM

399 Kontroleren! 1/8/2020 11:13 PM

400 algeheel verbod 1/8/2020 11:11 PM

401 Deze traditie is volledig uit de hand gelopen. Een algemeen verbod maakt handhaven hopelijk
eenvoudiger.

1/8/2020 10:54 PM

402 Strenger optreden, vooral ‘s avonds (en overdag) in het recreatiegebied! 1/8/2020 10:45 PM

403 Het is te belastend en geeft te veel overlast voor mens dier en milieu. De gemeente kan de
inwoners komen door het vuurwerk te centraliseren en ruimte te creëren voor, wie dit wil om het
nieuwe jaar, feestelijk in te luiden. Eventueel feesten voor onder de 18 alcoholvrij.

1/8/2020 10:35 PM

404 Polder / natuurgebied ook vuurwerkvrij 1/8/2020 10:33 PM
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405 Als er een verbod is handhaaf die dan ook. Laat dat zien in de wijken. 1/8/2020 10:33 PM

406 Meer handhaving langs het Landscheidingsfietspad naar Zoetermeer en A.M.G. Schmidtpark,
vooral op de momenten dat scholieren naar/van school gaan, en in de maanden oktober t/m
december.

1/8/2020 10:28 PM

407 Gewoon lekker zo laten. 1/8/2020 10:24 PM

408 Moet landelijk worden gepusht en eenduidige regelgeving. 1/8/2020 10:14 PM

409 Meer kenbaar maken dat als je vuurwerk afsteekt het erbij hoort dat je je rommel opruimt 1/8/2020 10:14 PM

410 1 grote vuurwerkshow geven 1/8/2020 10:12 PM

411 algeheel vuurwerkverbod instellen, behalve voor professionals 1/8/2020 10:08 PM

412 Dit jaar waren er in tegenstelling tot de vorige jaarwisseling (naar mijn weten) minder incidenten
in de centra. De mobiele camera's en handhaving waren dit jaar top.

1/8/2020 10:08 PM

413 Meer handhaven bij te vroeg afsteken 1/8/2020 10:06 PM

414 Afschaffen en handhaven 1/8/2020 10:06 PM

415 Verbied knalvuurwerk en vuurpijlen en treed harder op tegen afsteken buiten de officiële tijden
en illegaal vuurwerk

1/8/2020 10:05 PM

416 In  stond een artikel over een Rotterdamse man die voor 5000 euro vuurwerk had
gekocht en bij  opgeslagen had met een foto erbij van de complete
uitstalling in de woonkamer.... Een vuurwerkhandelaar moet daarvoor een kluis benutten. Hoe
ver gaat het nu? Moeten er eerst ook huizen of schuurtjes met opslag gaan ontploffen??

1/8/2020 10:03 PM

417 Handhaven huidig vuurwerk verbod. Geheel vuurwerk verbod. Vuurwerk zone op een veldje
ergens ofzo waar mensen dan hun vuurwerk kunnen afsteken en een vuurwerkshow voor
mensen die willen kijken

1/8/2020 10:02 PM

418 Afschaffen dat vuurwerk en in elke dorpskern centraal vuurwerk 1/8/2020 10:01 PM

419 Niet verbieden 1/8/2020 9:58 PM

420 Meer handhaven en ouders aanspreken 1/8/2020 9:40 PM

421 Op 1 januari een schoonmaakploeg door de dorpen sturen 1/8/2020 9:34 PM

422 Organiseer een lasershow. Nog beter dan een vuurwerkshow. 1/8/2020 9:32 PM

423 stoppen met dat hele vuurwerk Een kleine minderheid veroorzaakt vanaf de dag van verkoop
hele dagen overlast Als je al het vuurwerk verbiedt ben je ook van het illegale spul af En van de
enorme lucht en straatvervuiling!!! Hou anders een referendum erover!

1/8/2020 9:31 PM

424 mogelijk meer handhaven op harde knallen, vuurwerk in speeltuinen en bij water(vogels) 1/8/2020 9:28 PM

425 Volg de gemeente Rotterdam in een algeheel vuurwerkverbod in 2020. Het past niet meer in
deze tijd om dit aan particuliere bewoners toe te staan.

1/8/2020 9:24 PM

426 Inperken tijd mbt afsteken 1/8/2020 9:21 PM

427 Meer vuurwerkvrije zones vooral in de buurt van hondenuitlaatplekken, speeltuintjes en
groenstroken

1/8/2020 9:18 PM

428 Vind de vuurwerkshow een heel goed idee! En dan verder verbieden in Lansingerland. Zou het
zeker bezoeken.

1/8/2020 9:17 PM

429 Verbied tenminste het zware voorwerk 1/8/2020 9:16 PM

430 strenger handhaven. Plekken waar het illegaal wordt afgestoken zijn bekend (tunneltje
bloemenbuurt, annie mg Schmidt, groenzoom, westpolder). SierVuurwerk verbieden heeft geen
zin, daar zit geen overlast.

1/8/2020 9:14 PM

431 Denk aan de dagopvang voor de 4voeters 1/8/2020 9:14 PM

432 Show in Annie MG park 1/8/2020 9:13 PM

433 Maak van hele gemeente een vuurwerk vrije zone wel zo duidelijk voor iedereen. En organiseer 1/8/2020 9:03 PM
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een vuurwerkshow

434 alles verbieden een goede controle daar op een verkoop van vuurwerk verbeiden maar dan in
heel nederland

1/8/2020 9:01 PM

435 handhaving. Verkoop verbieden tot oudejaarsdag. Hele weekend vuurwerk gehoord en geen
handhaver gezien

1/8/2020 8:50 PM

436 Ik woon nu 10 jaar, in Nederland en heb ik het tot nu toe nooit zo slecht ervaren als deze
oudejaarsdag. Vanaf de ochtend waren er groepen van jongeren met rugzakken vol met
vuurwerk. Ze stonden achter ons flatgebouw in de speeltuin om vuurwerk af te steken, maar
ook vanaf de fietsbrug achter. Tot mijn verdriet toen ik in later in de middag over die fietsbrug
liep zag ik dode vissen in de sloot en gebrandde plekken op de brug. Dit vind ik helemaal niet
acceptabel, mede omdat kinderen die in de buurt wonen konden niet veilig buitenspelen op die
dag. Vandalisme en zinloze vernietiging zijn nooit toegestaan, waarom zouden wij dit dan wel
op 31 december accepteren? Verder vind ik het onbegrijpelijk hoe normale burgers niet achter
zichzelf willen gewoon opruimen? Hoe moelijk is het om de restant materiaal van de vuurwerk
op te rapen en weg te gooien? Mijn dochter en ik en een buurtmeisje van ons hebben een grote
afvalzak binnen een half uur gevuld, met vuurwerkrommel uit de speeltuin.

1/8/2020 8:48 PM

437 Gelijk taakstraffen opleggen aan een ieder die knalvuurwerk voor de lol ruim voor en na oud en
nieuw afvuren.

1/8/2020 8:43 PM

438
 Als

landelijke verboden worden ingevoerd, graag strak handhaven.

1/8/2020 8:42 PM

439 Vuurwerk afsteken voor 31 december 18.00 uur is verboden, maar er wordt zoveel afgestoken
in de wijken. Nog actiever en vaker controleren want ik heb geen politie gezien.

1/8/2020 8:38 PM

440 Per dorp een of meer centrale vuurwerkshows tijdens de jaarwisseling met daarbij een gezellig
barretje o.i.d. waar je een hapje en of drankje kunt halen. Verhoogd denk ik de saamhorigheid
in het dorp of de wijk.

1/8/2020 8:38 PM

441 Verbieden 1/8/2020 8:34 PM

442 Gedeeltelijk afschaffen is niet Te handhaven, dan is volledig vuurwerkvrij een beter idee met
een vuurwerkshow/muziek en wat lekkers te drinken een goed alternatief. Ik denk ook dat het
de mensen dichter bij elkaar brengt en niemand meer alleen hoeft te zijn

1/8/2020 8:26 PM

443 Totaal vuurwerk verbod. Zeker wanneer Rotterdam dit ook gaat doen, want dan komen ze naar
de rand gemeentes waar wij dus onder vallen

1/8/2020 8:25 PM

444 Let op; als in Rotterdam een vuurwerk verbod ingesteld gaat worden en misschien ook in
Zoetermeer wil je niet de knalgemeente worden van de jongeren uit de omliggende steden!

1/8/2020 8:20 PM

445 Veel meer controle van politie. Harder optreden. Mensen houden zich totaal niet aan de tijden
die mogen. Hele gezinnen staan de week ervoor gezellig buiten te knallen. Om gek van te
worden. Duidelijker overal neerzetten tijden dat het wel mag en meer politie optreden.
Siervuurwerk is nog te doen, het zijn vooral die harde knallen en bommen.

1/8/2020 8:19 PM

446 Totaal consumentenvuurwerk verbieden!!!!! Er hebben heel veel mensen last van en zijn er
bang van!!!!!

1/8/2020 8:19 PM

447 Geen tips laat de jongeren gewoon afsteken dat hoort bij het feest 1/8/2020 8:18 PM

448 Boa’s inzetten, de dagen voor 31 dec. En erna om te handhaven 1/8/2020 8:18 PM

449 Al het vuurwerk verbieden ook de verkoop van vuurwerk verbieden, veel meer politie zodat
politie de wet kan handhaven.

1/8/2020 8:17 PM

450 Niet in parken of plaatsen waar honden worden uitgelaten. 1/8/2020 8:14 PM

451 Geen vuurwerk verkopen! 1/8/2020 8:13 PM

452 nee 1/8/2020 8:12 PM

453 Landelijk vuurwerk verbod alleen georganiseerd 1/8/2020 8:12 PM

454 Handhaven van vuurwerkvrije zones en het verbod van afsteken van vuurwerk buiten de
toegestane tijd. Meldingen van vuurwerkoverlast worden te gemakkelijk afgewimpeld.

1/8/2020 8:12 PM
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455 Al geheel vuurwerkverbod zoals in Rotterdam 1/8/2020 8:11 PM

456 Het is zielig voor de beestjes, en de hulpverlening , die er last van heeft...knal vuurwerk
verbieden en strenger optreden

1/8/2020 8:10 PM

457 Stoppen met deze ellende, het geeft overlast, troep, onnodige schade, lichamelijk letsel etc. 1/8/2020 8:10 PM

458 Algeheel vuurwerk verbod zoals Gemeente Rotterdam op 8 januari heeft voorgesteld 1/8/2020 8:08 PM

459 Misbruik handhaven en stoppen met betuttelen van diegene die een mooie traditie willen eren.. 1/8/2020 7:53 PM

460 Geen knalvuurwerk. Maar siervuurwerk toestaan. Ik heb kleine kinderen en ze vinden het
prachtig om siervuurwerk te zien. Ik ben niet van plan om met mijn kinderen van 4 en 5 jaar
naar een show te gaan want dan zien ze toch niks door de mensenmassa

1/8/2020 7:51 PM

461 Beter en strenger handhaven 1/8/2020 7:51 PM

462 Afvalbak alleen afsluiten in de periode dat er wel vuurwerk mag worden afgestoken.Ze waren
nu wel heel erg lang afgesloten.

1/8/2020 7:51 PM

463 Gaat prima zo 1/8/2020 7:49 PM

464 Alles verbieden, alleen afsteken door profs. 1/8/2020 7:49 PM

465 Organiseer inderdaad een vuurwerk spektakel afgestoken door professionele mensen 1/8/2020 7:47 PM

466 Ik stem straks als traditioneel christelijk stemmer op een extreem linkse partij. Misschien dat het
vuurwerk dan wel stopt. Dan maar meer belasting betalen. Lansingerland dient per direct een
vuurwerkverbod in te stellen. Zeker nu Rotterdam het ook gaat doen. Komen al die
Rotterdammers hier vuurwerk afsteken. Er wordt totaal niet gehandhaafd. Er is sprake van
anarchie. De laffe politie van Lansingerland, of wat daar voor door moet gaan, doet helemaal
niets! De overlast komt altijd van dezelfde asociale adressen. Ze kopen voor duizenden euro's
vuurwerk,en deze paar honderd mensen vergallen de leuke tijd tussen kerst en nieuwjaar met
hun geknal voor tienduizenden inwoners.En wat te denken van alle huisdieren, (water)vogels
en de vreselijke milieuvervuiling. Maar wel heel hypocriet straks iedereen voor tienduizenden
euro's aan de lawaaierige warmtepompen.Terwijl de stikstof door Rotterdam airport en het
vuurwerk je om de oren vliegt. Je bent een rund als je als gemeente met vuurwerk stunt.

1/8/2020 7:47 PM

467 De verkoop ervan pas op de 31e laten plaatsvinden / algeheel verbod / beroep doen op ouders
van kinderen / groepjes kids in de wijken met rugzakken aanspreken / agenten in burger door
de wijken.

1/8/2020 7:42 PM

468 niet afschaffen, die klote jeugd gaat dan alleen maar meer door 1/8/2020 7:41 PM

469 Gewoon stoppen, los van alle overlast is het ook gewoon erg belastend voor het milieu met
kruitdampen en overblijvend vuil op straat. Het past niet meer In de huidige tijdsgeest.

1/8/2020 7:41 PM

470 Verbieden van knalvuurwerk en pijlen. Siervuurwerk niet verbieden. 1/8/2020 7:40 PM

471 Totaal verbod op consumentenvuurwerk 1/8/2020 7:39 PM

472 Verkoop van vuurwerk verbieden. Oudejaarsavond wordt verziekt door herrie van vuurwerk. Tv
is niet te verstaan en je schrikt van de harde knallen. Direct verbieden is mijn motto.

1/8/2020 7:39 PM

473 Afschaffen 1/8/2020 7:38 PM

474 Vuurwerk verbod als dit niet mogelijk is of geen meerderheid krijgt in de gemeente raad, dan
veel meer boa's op straat, wij hebben er geen een gezien in de dagen tussen kerst en oud en
nieuw

1/8/2020 7:36 PM

475 Droneshow Of alleen siervuurwerk van 0.00 tot 0.30 uur 1/8/2020 7:33 PM

476 Vuurwerk verbieden 1/8/2020 7:33 PM

477 Volledig verbieden! 1/8/2020 7:31 PM

478 Volg Rotterdam. Geheel verbod op vuurwerk. Het gevaar, aantal slachtoffers, vandalisme en
vervuiling zijn niet meer van deze tijd

1/8/2020 7:31 PM

479 Verbieden 1/8/2020 7:22 PM

480 Vooral voorafgaand aan 31 dec meer controle en handhaving. 1/8/2020 7:19 PM
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481 Het is goed zoals het is. Vuurwerk Vrije zones zijn goed, maar verder is het prima zoals het is.! 1/8/2020 7:19 PM

482 Stoppen met die gekkigheid. In de oosteindsche akkers is het gewoon een oorlogszone. En die
ellende begint gelijk na de kerst En dan heb ik het ook over ook legaal vuurwerk

1/8/2020 7:16 PM

483 Vuurwerkverbod in woonwijken. 1/8/2020 7:12 PM

484 stel een algeheel verbod in, en organiseer een show, waarbij de liefhebbers als vrijwilliger aan
mogen meedoen en dan tegelijkertijd een cursus krijgen over het gevaar van vuurwerk en de
stress die het bij anderen en dieren kan veroorzaken.

1/8/2020 7:10 PM

485 Gewoon laten zoals het nu is. 1/8/2020 7:09 PM

486 De politiek moet zo snel mogelijk al het knal vuurwerk en zware vuurpijlen verbieden. Het
zware knal vuurwerk is eigenlijk geen vuurwerk; het zijn explosieven. Hoe waanzinnig is het,
dat wij toestaan, dat pubers en jong volwassenen explosieven afsteken tussen onze woningen
en andere bezittingen. Ook in onze natuurgebieden wordt volop afgestoken. De overlast start al
vanaf begin december.

1/8/2020 7:08 PM

487 Stop met vuurwerk te verkopen 1/8/2020 7:05 PM

488 veel meer voor en na de datum controleren ze zijn nog steeds bezig. 1/8/2020 7:04 PM

489 Meer vuurwerk vrije zone’s. Het gaat niet lukken om heel lansingerland vuurwerk vrij te krijgen,
want er zullen altijd mensen zijn die toch vuurwerk afsteken. Mij lijkt het handig voor 1 grote
zone waar je vuurwerk mag afsteken in berkel en rodenrijs en 1 voor bergschenhoek en 1 voor
bleiswijk. Misschien als het mogelijk is meer boa’s te laten rondlopen.

1/8/2020 7:04 PM

490 Geen verkoop aan particulieren, teveel schade en letsel. Algemene vuurwerkshow om 12 uur s
nachts en dan klaar

1/8/2020 7:00 PM

491 Blijven handhaven. 1/8/2020 6:59 PM

492 Algeheel vuurwerkverbod instellen in de gemeente 1/8/2020 6:56 PM

493 Ja, volg de mening van Burgemeester Rotterdam, alleen een centrale vuurwerkshow,
misschien in Annie M.G. Schmidt Park?

1/8/2020 6:56 PM

494 Vuurwerk verbod, op 1 plek een groot vuurwerk spektakel. Gezellig met muziek, hapjes en
drankjes. Met z’n alle aftellen naar het nieuwe jaar

1/8/2020 6:55 PM

495 Wat een rare vraag ook in de zg vuurwerkvrije zones is vuurwerk afgestoken 1/8/2020 6:54 PM

496 Of centraal op buitenrand gemeente. Verder algeheel verbod 1/8/2020 6:52 PM

497 Ik denk dat een verbod geen zin heeft omdat het niet te handhaven is (lijkt me) maar wellicht
door een vuurwerk show te organiseren komen mensen daar liever heen dan dat ze zelf gaan
afschieten.

1/8/2020 6:51 PM

498 Maak gebruik meer van multimedia in de gehele maand December. Met als insteek 'Vuurwerk
steek je af met gezond verstand' oid.

1/8/2020 6:51 PM

499 Gewoon verbieden. 1/8/2020 6:50 PM

500 Geen vuurwerk vrije zone maar een zone waar afsteken mogelijk is b.v. weiland voor de rest
van de gemeente een verbod

1/8/2020 6:50 PM

501 Nederland volledig vuurwerk vrij voor burgers 1/8/2020 6:49 PM

502 Ook geen vuurwerk meer dag voor Koningsdag bij stampioendreef daar broeden dan
watervogels. En er liggen nu nog gitters en plastic van 5 jaar geleden van de vuurwerkshow
daar.

1/8/2020 6:44 PM

503 vuurwerkverbod 1/8/2020 6:44 PM

504 Niet afschaffen maar wel vuuwerk vrije zone maken bij de bejaarde huizen en bij flatwoningen
waar ouderen zitten omdat ouderen daar wel last van hebben en meer en harder optreden bij
het afsteken voor 6 uur want vuur werk is al 1x in het jaar dus laten we dat gewoon behouden
want de mensen die eerder afsteken verpesten het voor de gene die het leuk vinden om wel af
te steken zoals ik zelf

1/8/2020 6:42 PM
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505 Geen vuurwerk verbod dan wordt der nog meer illegaal gehaald ik zou het zo houden zoals het
afgelopen jaar is gegaan

1/8/2020 6:38 PM

506 Algeheel verbod zodat wij en de dieren geen extreem overladt ervaren. 1/8/2020 6:37 PM

507 Nog duidelijker voorlichten wanneer er wel en niet afgestoken mag worden en daar op meer
controleren en handhaven.

1/8/2020 6:36 PM

508 Verbieden en intensief handhaven 1/8/2020 6:35 PM

509 Het legaal houden maar betere regels maken 1/8/2020 6:31 PM

510 Meer handhaven 1/8/2020 6:30 PM

511 Verbieden 1/8/2020 6:30 PM

512 Organiseer per gemeente dus voor lansingerland 3x vuurwerk show. En schat heel het
vuurwerk af.

1/8/2020 6:28 PM

513 Nee 1/8/2020 6:26 PM

514 Pak illegaal vuurwerk aan door te handhaven. Legaal vuurwerk is oké. Niet zwichten door druk
welke wordt opgelegd en sterk uitvergroot is Door de media.

1/8/2020 6:26 PM

515 Voorstander van algeheel verbod En centraal door gemeente een show laten regelen 1/8/2020 6:25 PM

516 Verbieden en streng handhaven. Er lijkt totaal geen handhaving te zijn. Hoop dat georganiseerd
vuurwek en of feestprogramma een oplossing zijn

1/8/2020 6:25 PM

517 Illegaal vuurwerk tegengaan en legaal Stimuleren 1/8/2020 6:24 PM

518 Vooral niet afschaffen 1/8/2020 6:23 PM

519 jazeker, volledig verbieden en als gemeente zijnde voor een mooie vuurwerkshow zorgen. wij
ervaren hier in de wijk parkzoom al twee weken voor oud en nieuw veel overlast. dagelijks

1/8/2020 6:23 PM

520 Gewoon afschaffen 1/8/2020 6:22 PM

521 Bij vuurwerkvrije zones wel handhaven. Afsteken pas vanaf 18.00 of later. Nu waren ze continu
aan het afsteken, ook in de vuurwerk vrije zone. Als er niet gehandhaafd wordt heeft ook die
zone geen nut

1/8/2020 6:22 PM

522 Houden zoals het is 1/8/2020 6:20 PM

523 Handhaven van de regels anders kun je net zo goed geen regels stellen 1/8/2020 6:19 PM

524 Vuurwerkvrije zones uitbreiden en met name in woonwijken bij speeltuinen. Je kan in de
kerstvakantie niet eens buiten spelen met kinderen. Beter handhaven, hoge boetes.

1/8/2020 6:19 PM

525 Als er een vuurwerkverbod is, moet het gehandhaafd worden. 1/8/2020 6:18 PM

526 In zijn geheel verbieden. Verder aanstichters een rekening sturen voor opruimen 1/8/2020 6:10 PM

527 Stoppen met vuurwerk verkoop. En in heel lansingerland verbod op vuurwerk 1/8/2020 6:09 PM

528 Veel meer handhaven!!!! Zeker voor 31 december en erna! 1/8/2020 6:09 PM

529 Alleen het illegale vuurwerk en het nutteloze knal harder aanpakken 1/8/2020 6:08 PM

530 Totaal verbod in Lansingerland 1/8/2020 6:00 PM

531 Regels handhaven. Afsteektijd sterk inkorten. Liefst verbod op afsteken vuurwerk want het
vuurwerk is zo zwaar geworden dat leken het niet meer moeten afsteken.

1/8/2020 6:00 PM

532 Betere handhaving van het overtreden 1/8/2020 5:57 PM

533 Laten zoals het is 1/8/2020 5:52 PM

534 Niet van toepassing 1/8/2020 5:52 PM

535 Vuurwerkvrije zone instellen aan . 3 dagen lang geen handhaving
gezien. Wederom brandschade in speeltuin. Jeugd gooit 3 dagen lang vuurwerk naar eenden
en vogels. Honden kunnen hier niet worden uitgelaten

 Kosten ?Jeugd richt vanaf het pad op ramen. Het lijkt of 3

1/8/2020 5:52 PM
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dagen alle normen en waarden niet meer gelden. Op het pad werd illegaal vuurwerk gebruikt.
Ik liep buiten en had lang last van oorsuizen. De rioolpijp in het speeltuintje is erg in trek om
knallers in te gooien. Het lijkt 3 dagen lang oorlog buiten.

536 Meer controle. 1/8/2020 5:51 PM

537 Controleer eens, doe ereens wat aan!!! 1/8/2020 5:48 PM

538 Verbod van afsteken vuurwerk in parken en fietstunnels 1/8/2020 5:47 PM

539 Handhaven! 1/8/2020 5:46 PM

540 Wat dacht u van gewoon handhaven? En liefst geheel verbieden! 1/8/2020 5:42 PM

541 Aan landelijke politiek overlaten 1/8/2020 5:41 PM

542 Alle vuurwerk verbieden 1/8/2020 5:38 PM

543 gewoon verbieden, want gehandhaafd wordt en toch niet. past niet meer in deze tijd van
luchtverontreininging en letselschade

1/8/2020 5:35 PM

544 totaalverbod is een must plus betere handhaving 1/8/2020 5:34 PM

545 Geen enkel vorm van vuurwerk meer. Handhaven in de wijken is niet mogelijk. Er wordt niets
aangedaan op de tijden dat er geen vuurwerk afgeschoten mag worden. Advies centraal een
vuurwerkshow, bijv parkeerplaats bij het zwembad.

1/8/2020 5:33 PM

546 Alle vuurwerk verbieden, dus geen verkoop toestaan en handhaven door controle op straat
door BOA’s in maand december en 1e 2 weken januari. Onderscheid in vuurwerk leidt tot
onduidelijkheid, dus alles verbieden.Invallen door de politie bij illegaal vuurwerk actief
communiceren in Heraut. Voor degenen die met grote groep willen feesten organiseren van
feestterrein net als met Koningsdag (Bleiswijk, bij Hubo).

1/8/2020 5:31 PM

547 Verbieden. Overal. Dan pas kun je handhaven 1/8/2020 5:30 PM

548 in dorpskern een plaats aan wijzen voor het afsteken van profesioneel vuurwerk. ander
vuurwerk verbieden

1/8/2020 5:30 PM

549 harder optreden 1/8/2020 5:30 PM

550 Geen dronken mensen vuurwerk laten afsteken levensgevaarlijk dus voor die mensen vuurwerk
verbod

1/8/2020 5:28 PM

551 Beter handhaven 1/8/2020 5:19 PM

552 Graag een vuurwerkshow per dorp en verder een totaal vuurwerk verbod, zoals in Rotterdam.
Taakstraffen voor vandalen en de schade op hen verhalen.

1/8/2020 5:19 PM

553 Verbod op knal vuurwerk, sier vuurwerk wel toestaan 1/8/2020 5:14 PM

554 Centrale plekken in de 3 gemeenten met vuurwerkshows. Ander vuurwerk verbieden. 1/8/2020 5:14 PM

555 Vuurwerkverbod in de bleiswijkse zoom. Er worden zeer veel honden uitgelaten in dit gebied,
waarvan het leeuwendeel zeer gestresst raakt.

1/8/2020 5:09 PM

556 Wat mij betreft komt er een vuurwerkverbod, we maken ons zorgen om dieren en milieu. Nu
Rotterdam heeft besloten komende jaarwisseling vuurwerk te verbieden, zijn wij bang dat
mensen hun vuurwerk in onze gemeente (en overige buurgemeentes) gaan afsteken.

1/8/2020 5:09 PM

557 Geen 1/8/2020 5:07 PM

558 Alleen siervuurwerk toestaan 1/8/2020 5:07 PM

559 geen vuurwerkzones. Dan verschuift het probleem naar andere gebieden en wordt daar extra
overlast ervaren. Graag verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en vuurkorven.

1/8/2020 5:03 PM

560 Liefst een totaalverbod op vuurwerk of alleen siervuurwerk 1/8/2020 5:02 PM

561 Denk aan het milieu 1/8/2020 5:02 PM

562 HANDHAVEN van verboden 1/8/2020 5:01 PM

563 Ik woon zelf in een vuurwerkvrije zone, en was daar heel blij mee. Het uitzicht vanaf mijn terras 1/8/2020 4:57 PM
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op het vele prachtige sier vuurwerk in de buurt was heel mooi. De jongere kinderen konden in
het zicht van mijn woning, doch net buiten de vuurwerkvrije zone nog een kleine hoeveelheid
vuurwerk afsteken tot hun grote plezier

564 Keihard optreden tegen jongeren en ouders waarvan vuurwerk buiten de tijden om afgestoken
wordt...hier 2 weken lang jongeren 24/7 gewoon zichtbaar vuurwerk afsteken, voelen dat er
geen toezicht op straat is... maak de afsteektijd van 22.00 tot 1.00 uur. —Laat mensen gewoon
alleen sierwerk afsteken op een veilige manier zoals ik al jaren doe.....15 minuten plezier.
Verkoopdagen beperken naar 1 a 2 dagen en alleen op bestelling bij vuurwerkhandelaren zou
wellicht helpen met vroegtijdig afsteken.

1/8/2020 4:55 PM

565 Voorlichting is belangrijker dan een verbod. 1/8/2020 4:53 PM

566 Strenger controleren op illegaal knalvuurwerk en siervuurwerk voor consumenten behouden 1/8/2020 4:53 PM

567 Een centraal vuurwerk verbod. En werkelijk handhaven 's avonds, zolang vuurwerkverkoop is
toegestaan, in de weken na sinterklaas tot oud en nieuw (want dan begint het al en gaan wij 's
avonds liever niet meer over straat omdat het niet meer veilig voelt)

1/8/2020 4:53 PM

568 Laat de mensen gaan controleer goed in de periode voor oud en nieuw en tijdens oud en nieuw
in de vuurwerk vrije zones. Ik steek al 42 jaar vuurwerk af en sinds een paar jaar met mijn zoon
maar je moet ze leren hoe ermee om te gaan. En natuurlijk op 1 januari alles opruimen want
ook dit hoort erbij. Vergeet niet dat de afgelopen jaren de slachtoffers behoorlijk om laag
gegaan zijn in vergelijk met 10 jaar geleden zeker. Laat de vuurpijlen en de rollen maar
verboden worden maar het mooie siervuurwerk niet. Zoals altijd moet de meerderheid het
aflegen tegen de minderheid.

1/8/2020 4:48 PM

569 Er zijn 0 incidenten geweest under gemeente. Waarom iets veranderen. Het knalvuurwerk wat
vaak voor harde knallen zorgt is vaak illegaal

1/8/2020 4:45 PM

570 meer controleren en handhaven van de vuurwerkregels 1/8/2020 4:45 PM

571 Nee, ik woon in het buitengebied dus heb er weinig last van 1/8/2020 4:38 PM

572 Geen vuurwerkverkoop meer!! Alleen gemeente vuurwerk 1/8/2020 4:32 PM

573 Handhaven! Melden van overlast heeft al jaren geen zin, men doet er toch niets aan! 1/8/2020 4:30 PM

574 #vuurwerkverbod 1/8/2020 4:30 PM

575 in de aanloop van oud en nieuw veel meer politiesurveillance!! Het is schandalig dat er zoveel
bommen worden afgestoken zelfs na 1 januari midden in de nacht..ik ben veel wakker en 3
januari om 2 uur werd er nog afgestokern door jongetjes van amper 14 jaar...dat moeten ze
verbieden en controleren...want zodra je wilt bellen is het onheil al geschied..ik ben voor een
algeheel vuurwerkverbod!!!!!!

1/8/2020 4:29 PM

576 Meer boa's op straat, desnoods door inhuren 1/8/2020 4:27 PM

577 Verbiedt het knalvuurwerk en pijlen en lampionnen met een kaarsje [ ivbm brandgevaar]
siervuurwerk wel toestaan. Men moet wel wat kunnen afsteken

1/8/2020 4:26 PM

578 Handhaven vernielers, relschoppers. 1/8/2020 4:23 PM

579 Verbieden, en handhaven, er wordt nu nog steeds geknald dit is op dinsdag 7 januari 1/8/2020 4:22 PM

580 Handhaaf meer. Het lijkt nu net of het gedoogd wordt om vuurwerk buiten de afgesproken tijden
af te steken.

1/8/2020 4:21 PM

581 Algeheel verbod van particulier vuurwerk 1/8/2020 4:21 PM

582 De betreffende doelgroep beter informeren over de gevolgen van hun acties. Een deel van de
verantwoordelijkheid ligt ook bij de ouders. Blijf met elkaar in gesprek. Mogelijk leeftijd
verhogen naar 21 jaar voor je het mag afsteken. Waarom mag je wel vuurwerk afsteken terwijl
je nog geen alcohol mag nuttigen.

1/8/2020 4:21 PM

583 Verbieden 1/8/2020 4:20 PM

584 - 1/8/2020 4:18 PM

585 Betere handhaving / meer controles en sancties bij overtreding 1/8/2020 4:18 PM

586 Veel meer politie, BOA's en andere bevoegden de straat op en direct de hoogste sanctie 1/8/2020 4:17 PM
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opleggen. Het is klaar nu, we moeten kappen met die vuurwerkwaanzin. En voorzover wettelijk
mogelijk, probeer de verkooptermijn verder te beperken

587 Stoppen met deze onzin. Vuurwerkvrije gemeente worden. en vooral handhaven. Eens met de
burgemeester van Sliedrecht, illegaal vuurwerk onder de wapenwet. Wij ervaren al jaren
langdurig gedoe, als je er wat van zegt; krijg je een grote bek terug. het K woord is hier
regelmatig gevallen van de aanstichters.

1/8/2020 4:12 PM

588 Voorlichting met foto's / films het hele jaar door dit heet informatie voorziening 1/8/2020 4:07 PM

589 Bewustzijn vergroten dat persoonlijk vuurwerk niet meer bij een feestelijke oudjaarsavond
hoort. tijd voor alternatieven!

1/8/2020 4:04 PM

590 Tenminste handhaven. Handhavers en politie in geen velden of wegen te bekennen.
Onzichtbaar

1/8/2020 4:03 PM

591 Handhaven! 1/8/2020 4:01 PM

592 Wat je ook doet of besluit: HANDHAVEN!!!!!! 1/8/2020 3:53 PM

593 Graag zelf afsteken verbieden en overgaan op een algemeen afsteek moment. 1/8/2020 3:50 PM

594 Strenger handhaven op het illegale vuurwerk, en de raddraaiers 1/8/2020 3:47 PM

595 Handhaving van de regels 1/8/2020 3:46 PM

596 helemaal geen vuurwerk meer, hopelijk landelijk 1/8/2020 3:45 PM

597 Graag minimaal een verbod op knalvuurwerk en pijlen. 1/8/2020 3:45 PM

598 Graag een vuurwerkverbod voor knallen en pijlen 1/8/2020 3:44 PM

599 Ga mee met buurman Rotterdam en stap over op een volledig vuurwerkverbod. 1/8/2020 3:43 PM

600 Al geheel vuurwerk verbod instellen zoals in buurgemeente Rotterdam. 1/8/2020 3:41 PM

601 Volg Rotterdam in dit opzicht. 1/8/2020 3:39 PM

602 Totaal vuurwerk verbod, laat het onder de vuurwapenwet vallen 1/8/2020 3:38 PM

603 Algeheel vuurwerkverbod met strengere handhaving. Ook nu nog ondervinden we last van
knalvuurwerk in de avond en nachtelijke uren. Voor sommige mensen schijnt het nooit genoeg
te zijn (Omgeving sportveld Gouden Griffelbuurt)

1/8/2020 3:38 PM

604 totaal verbod. Elk jaar weer schade die door de burgers betaald moet worden 1/8/2020 3:37 PM

605 Beter handhaven indien er geen vuurwerkverbod komt 1/8/2020 3:36 PM

606 18:00 31 dec tot 02:00 1 januari gewoon door laten gaan! Op tijden van vuurwerk verbod,
vuurwerk in nemen en bekeuring van € 500,00

1/8/2020 3:33 PM

607 Rotterdam is gestopt met het legaliseren van vuurwerk. Hopelijk zijn wij net zo slim en begaan
met het milieu, welzijn van onzelf en de (wilde) dierenals zij...

1/8/2020 3:32 PM

608 verbieden 1/8/2020 3:31 PM

609 Wellicht bij speelveldje bij Gerberastraat ( nabij Albert Heijn) ook vuurwerkverbod. Werd zwaar
knalvuurwerk afgestoken, niet handig met kleine kinderen die daar spelen.

1/8/2020 3:31 PM

610 Als het verboden is, moet er ook controle op zijn. Nu werd er vanaf ongeveer twee weken voor
31 december zeer regelmatig al vuurwerk afgestoken en ik heb nooit politie of handhaving
gezien, die controleerden.

1/8/2020 3:25 PM

611 Net als Rotterdam gewoon algeheel vuurwerk verbod instellen. Is er ook geen overlast meer 1/8/2020 3:22 PM

612 Vuurwerk moet verboden worden overal! 1/8/2020 3:21 PM

613 nee 1/8/2020 3:17 PM

614 Meer blauw op straat. Zolang er niet gehandhaaft wordt hebben regeltjes geen zin.... (al is dat
misschien meer landelijke problematiek dan gemeentelijke problematiek)

1/8/2020 3:13 PM

615 via media en ook via huisartsen, winkels informeren over bijvoorbeeld de vrije zones 1/8/2020 3:12 PM
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616 Algeheel vuurwerkverbod conform Rotterdam 1/8/2020 3:12 PM

617 Totaal verbod, aangezien wij behalve dit jaar erg veel overlast hebben gehad van het afsteken
van vuurwerk van buren e.d. tot beschadiging van onze auto aan toe.

1/8/2020 3:10 PM

618 op een veilige plaats,enkel een vuurwerk show. 1/8/2020 3:05 PM

619 gewoon verbieden, net als Rotterdam 1/8/2020 2:59 PM

620 Sier vuurwerk geen probleem 1/8/2020 2:56 PM

621 Nee 1/8/2020 2:56 PM

622 strenger optreden . 1/8/2020 2:56 PM

623 Nee 1/8/2020 2:56 PM

624 verkoop en gebruik 100% verbieden 1/8/2020 2:56 PM

625 Burgemeester moet zijn stem verheffen in het corps van burgemeesters en pleiten voor een
algeheel vuurwerkverbod.

1/8/2020 2:55 PM

626 knal vuurwerk verbieden 1/8/2020 2:50 PM

627 Totaal vuurwerkverbod 1/8/2020 2:47 PM

628 Laat alles zoals het is, wij genieten van de vuurpijlen. 1/8/2020 2:44 PM

629 meer controle door de politie in de periode dat het nog niet afgestoken mag worden . 1/8/2020 2:43 PM

630 De gemeente Rotterdam volgen!! 1/8/2020 2:34 PM

631 Verbied alle knalvuurwerk en handhaaf zodat het ook duidelijk wordt dat het écht verboden is 1/8/2020 2:33 PM

632 Veel meer handhaven van regels. 1/8/2020 2:22 PM

633 Graag een verbod. Het is al jaren een drama en de afgelopen drie jaar vluchten we uit
Bergschenhoek. Er is totaal geen controle op het tuig dat hele dagen loopt te knallen

1/8/2020 2:22 PM

634 stoppen met dat vuurwerk: geldverspilling, luchtverontreiniging en schade waar de
gemeenschap voor opdraait

1/8/2020 2:21 PM

635 . 1/8/2020 2:17 PM

636 Nee 1/8/2020 2:08 PM

637 algeheel vuurwerkverbod 1/8/2020 2:07 PM

638 Algeheel vuurwerk verbod...... 1/8/2020 2:05 PM

639 Geen VUURWERK in Lansigerland 1/8/2020 2:05 PM

640 Algeheel verbod 1/8/2020 2:01 PM

641 Totaal verbod in verband met letsel bij mensen en schade aan spullen van andere mensen dan
de afstekers van vuurwerk

1/8/2020 1:58 PM

642 Zowel de jongerenfeesten en het event.centrale vuurwerk moeten in iedere woonkern
gerealiseerd worden, dus op loopafstand, anders werkt het niet.

1/8/2020 1:57 PM

643 Nee 1/8/2020 1:56 PM

644 Nee 1/8/2020 1:50 PM

645 de jongens tussen 10 en 16 jaar zijn de grootste boosdoeners, voorlichting op scholen geven 1/8/2020 1:50 PM

646 Nee 1/8/2020 1:45 PM

647 Mijn suggestie zou zijn een alle geheel vuurwerk verbod voor het afsteken van particulier
vuurwerk

1/8/2020 1:44 PM

648 nee 1/8/2020 1:39 PM

649 De toename van gevaarlijk illegaal vuurwerk en het percentage legaal vuurwerk dat
onbetrouwbaar is veroorzaken dermate veel overlast en verwondingen dat een totaalverbod

1/8/2020 1:39 PM
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onvermijdelijk is m.i.

650 Vind het uit milieuoverwegingen ook niet meer kunnen. Naast het feit dat het voor overlast zorgt
en letsel kan veroorzaken. Steek het geld in een goed doel.

1/8/2020 1:36 PM

651 Het is een verouderde traditie die niet meer past in deze tijdsgeest. Het is tijd om afscheid te
nemen van consumentenvuurwerk.

1/8/2020 1:34 PM

652 In de hele gemeente verbieden, hebben de COPD patiënten ook een fijne jaarwisseling 1/8/2020 1:34 PM

653 Volledig Vuurwerk vrij worden. 1/8/2020 1:31 PM

654 Het organiseren van een vuurwerkshow in Lansingerland is veel veiliger. 1/8/2020 1:30 PM

655 Handhaven....maar dat is op alle fronten niet het sterkste punt van de Gemeente. 1/8/2020 1:27 PM

656 Volg het beleid van Rotterdam 1/8/2020 1:27 PM

657 VERBIEDEN van Consumentenvuurwerk en een show met Drones en LED kunst. Muziek erbij.
Groot feest. Zo min mogelijk alcohol en GEEN vuurwerk. NIETS!

1/8/2020 1:26 PM

658 vuurwerk totaalverbod. direct toepassen. 1/8/2020 1:26 PM

659 Gezien het gevaar van consumentenvuurwerk vind ik dat dit verboden moet worden. 1/8/2020 1:24 PM

660 vuurwerk verbieden 1/8/2020 1:23 PM

661 Verbieden in woonwijken etc 1/8/2020 1:23 PM

662 In het centrum werd gewoon geknald voordat het mocht. Misschien kan er een centrale plaats
komen waar wel vuurwerk mag in de hoop overlast te beperken.

1/8/2020 1:18 PM

663 Gewoon laten zoals het is 1/8/2020 1:18 PM

664 Geen algemeen verbod 1/8/2020 1:16 PM

665 Misschien eens beginnen met handhaven. 1/8/2020 1:14 PM

666 Algemeen vuurwerkverbod en een centrale vuurwerkshow is wat mij betreft de beste optie 1/8/2020 1:11 PM

667 algemeen verbod en meer controle 1/8/2020 1:11 PM

668 nee 1/8/2020 1:07 PM

669 aandringen bijde provincie of regering op een algeheel vuurwerkverbod 1/8/2020 1:07 PM

670 Algeheel verbod, vervuiling en overlast! 1/8/2020 1:05 PM

671 . 1/8/2020 1:02 PM

672 Ik vind het afsteken van vuurwerk om veiligheidsredenen en omwille van het milieu niet (meer)
verantwoord. Een omwille vh milieu zeer beperkte centrale show kan misschien.

1/8/2020 1:02 PM

673 Strenger optreden tegen voornamelijk de harde knallen 1/8/2020 12:59 PM

674 beter handhaven!! 1/8/2020 12:56 PM

675 Echt boetes uitdelen, indien er buiten de tijden van het vuurwerk af mogen steken het toch
afgestoken wordt. En strengere straffen indien dieren en mensen worden bekogeld met
vuurwerk.

1/8/2020 12:52 PM

676 Totaal verbot ook voor de verkoop 1/8/2020 12:52 PM

677 Kijk naar Rotterdam, stoppen met vuurwerk 1/8/2020 12:51 PM

678 Stoppen met vuurwerk verkopen, alleen nog maar gemeentelijke shows. 1/8/2020 12:49 PM

679 Algeheel verbod 1/8/2020 12:48 PM

680 Zo veilig mogelijk met zo min mogelijk kans op overlast, schade en slachtoffers 1/8/2020 12:43 PM

681 Verbieden van vuurwerk! Eventueel een vuurwerkshow. Ik denk dat we als gemeente een
verantwoordelijkheid moeten nemen richting het milieu. Tevens ben ik geschrokken van de
impact dat vuurwerk heeft op (huis) dieren.

1/8/2020 12:35 PM
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682 Algeheel verbod in de gemeente doorvoeren. Als gemeente vuurwerk afsteken 1/8/2020 12:32 PM

683 Geheel verbieden!!! En 1 grote show geven in het annie mgs park geven 1/8/2020 12:30 PM

684 Al het vuurwerk verbieden en een alternatief aanbieden aan vuurwerkliefhebbers 1/8/2020 12:27 PM

685 Dit is een slechte enquête. Het lijkt alsof er gestuurd wordt op overlast en negatieve effecten
van vuurwerk. Hierop kan geen enkele beleidsbeslissing worden genomen!!

1/8/2020 12:27 PM

686 Verbieden en centraal wat organiseren om vooral de jeugd van straat te houden. Al deze
schade en stress moet voorkomen worden. Ik heb gehoorschade dankzij de knallen!!

1/8/2020 12:22 PM

687 gewoon afschaffen 1/8/2020 12:22 PM

688 ja, vuurwerk in algemeen verbieden 1/8/2020 12:20 PM

689 Nee 1/8/2020 12:19 PM

690 Voorlichting op scholen waarom het goed is geen vuurwerk te kopen en af te steken 1/8/2020 12:16 PM

691 verbieden 1/8/2020 12:14 PM

692 Zorg voor een makkelijke manier om melding te doen. Ruim 2 weken voor oud & nieuw hoor je
knallen. De huisdieren willen al niet meer naar buiten. Nu is melding maken gecompliceerd,
zeker als je niet direct de bron van het vuurwerk/geluid kan aangeven.

1/8/2020 12:06 PM

693 Nee 1/8/2020 12:02 PM

694 Gewoon verbieden. Dan kun je handhaven. Dit wel en dat niet schiet niet op. 1/8/2020 12:01 PM

695 Ik heb er geen overlast van ervaren wat mij betreft prima 1/8/2020 11:58 AM

696 Algeheel verbod wellicht niet. Wel stoppen met knalvuurwerk. Wellicht uitbreiding van
vuurwerkvrije zones. Vooral in de natuurgebieden zoals bij het recreatiegebied Rottemeren.
Daar waren vooral zeer harde knallen dit jaar.

1/8/2020 11:57 AM

697 Controleren rond 23 uur s avonds bij de tunneltje onder de randstadrail waar het het lekkerst
knalt voor 31 december.

1/8/2020 11:57 AM

698 1/8/2020 11:54 AM

699 Beter handhaven 1/8/2020 11:53 AM

700 Ik ben het eens met het aanpakken van de echte overlast en misstanden en ook met de
vuurwerkvrije gebieden, maar laten we wel een beetje tolerant naar elkaar zijn

1/8/2020 11:52 AM

701 Handhaving is belangrijk als regels worden gesteld. Daar ontbreekt het te vaak aan. 1/8/2020 11:51 AM

702 Geheel vuurwerk verbod steunen net zoals Rotterdam. Het plezier dat mensen er aan beleven
staat absoluut niet meer in verhouding met de negatieve aspecten. Gezondheid, milieu en
welzijn.

1/8/2020 11:46 AM

703 Gewoon afschaffen! 1/8/2020 11:45 AM

704 als gemeente een vuurwerkshow geven en voor de jeugd iets organiseren plus handhaving 1/8/2020 11:45 AM

705 handhaving is een lachertje voor de vuurwerkafstekers, dat moet anders. 1/8/2020 11:44 AM

706 Afschaffen gaat het niet helpen. Laat dit feest nou wel in zijn waarde en laat mensen wel
vuurwerk kunnen afsteken!

1/8/2020 11:41 AM

707 Geef een waanzinnig feest voor alle inwoners met een centraal afgestoken vuurwerk en klok.
Handhaaf stevig in de dagen voor en na oud en nieuw.

1/8/2020 11:40 AM

708 Algeheel verbod gecombineerd met een centraal georganiseerde vuurwerkshow. 1/8/2020 11:39 AM

709 Het is vooral illegaal vuurwerk uit het buitenland wat oorzaak is voor veel last.Zolang dit
mogelijk is , zal er niet veel veranderen

1/8/2020 11:37 AM

710 Vuurwerk voor de consument verbieden 1/8/2020 11:33 AM

711 Nee van ons mogen ze het landelijk afschaffen dus ook in de gemeente zelf 1/8/2020 11:33 AM

712 Totaal verbod 1/8/2020 11:31 AM
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713 Al het consumentenvuurwerk verbieden, voor de gezondheid en het milieu en ter bescherming
van dieren.

1/8/2020 11:31 AM

714 Vuurwerk volledig verbieden, net als in Rotterdam 1/8/2020 11:28 AM

715 Alsjeblieft geen eigen vuurwerk meer! Het is niet te handhaven. Veel overlast en vernielingen.
Een centraal punt. Kwartiertje. Gezellig samen komen om ernaar te kijken en elkaar te
ontmoeten. Nu kom ik niet buiten

1/8/2020 11:28 AM

716 vuurwerk helemaal verbieden, het lijkt wel oorlogsgebied met bommen. Eventueel een centraal
punt buiten de bebouwde kom met siervuurwerk.

1/8/2020 11:28 AM

717 Deze poll / info gaat alleen maar over overlast ervaren. Maar volgens mij is het rustig geweest
in Lansingerland met oud en nieuw. Geen enkele vraag pro vuurwerk afsteken.

1/8/2020 11:26 AM

718 algeheel vuurwerk verbod 1/8/2020 11:21 AM

719 Harder optreden. 1/8/2020 11:21 AM

720 Nee 1/8/2020 11:20 AM

721 Ik ben voorstander van een totaal verbod. Mijn moeder heeft ernstig COPD. En heeft het zo
benauwd rondom oud en nieuw. Ook de dieren en vogels hebben er zo veel last van.

1/8/2020 11:20 AM

722 Verbieden van vuurwerk, dit samen met andere gemeente neerleggen bij rijksoverheid 1/8/2020 11:15 AM

723 Landelijke discussie volgen en vuurwerkvrije zones versimpelen (nu hier wel daar niet, is
verwarrend). wel goed dat ze zijn ingesteld.

1/8/2020 11:13 AM

724 In de Groenzoom wordt vuurwerk afgestoken, dat verstoort de dieren daar heel erg. MOET
VUURWERKVIJ zijn.

1/8/2020 11:12 AM

725 Knalvuurwerk en vuurpijlen verbieden. Het afsteken van siervuurwerk is m.i. geen bezwaar 1/8/2020 11:01 AM

726 Gewoon verbieden en zelf vuurwerkshow organiseren. b.v. in het A. M. G. Sm. park 1/8/2020 10:58 AM

727 Er was veel mooie siervuurwerk te zien en ik moet zeggen dat het allemaal netjes verliep in
vergelijking met andere plaatsen. Ik zou niet te veel maatregelen nemen omdat de meeste
mensen hier erg sociaal zijn en het netjes houden.Ik merk dat iedereen een fijne ervaring
hadden met de jaarwisseling. Dit doe je maar 1 keer per jaar.

1/8/2020 10:53 AM

728 Algemeen vuurwerkverbod 1/8/2020 10:50 AM

729 Totaal verbod voor particulieren 1/8/2020 10:48 AM

730 handhaven vuurwerkverbod 1/8/2020 10:46 AM

731 Afschaffen voor de gehele gemeente 1/8/2020 10:45 AM

732 Wellicht toch meer controles uitvoeren. Want al voor Sinterklaas werd er elk weekend bij ons in
de poort vuurwerk afgestoken.

1/8/2020 10:45 AM

733 Boa's of politie op de fiets laten rondrijden. Busjes vallen erg op. Vaste surveillance posten. Je
ziet dan waar er vuurwerk de lucht in gaat wanneer het niet is toegestaan en kunt er dan op af.

1/8/2020 10:45 AM

734 Ligt voor de hand, maar zonder (dreiging van) handhaving stopt het niet. 1/8/2020 10:44 AM

735 weet ik niet , heelv eel jongeren uit verschillende gemeente komen naar Lansingerland. 1/8/2020 10:43 AM

736 . 1/8/2020 10:36 AM

737 Particulier vuurwerk totaal verbieden. 1/8/2020 10:33 AM

738 Meer voorlichting met name ook aan ouders van jonge kinderen. Hoe breng je jeugd
verantwoordelijkheid bij als ouders alles maar goed vinden. Er zelfs naast staan

1/8/2020 10:24 AM

739 Ja, afschaffen net als Rotterdam. 1/8/2020 10:22 AM

740 Algemeen verbod, vuurwerkshow gemeente, feest voor de jeugd. 1/8/2020 10:18 AM

741 Ik ben voor centraal vuurwerk en een vuurwerkverbod voor particulieren 1/8/2020 10:13 AM

742 Handhaven!!! De politie doet niets, die zie je dagen niet. Alle dieren zijn super gestrest en veel 1/8/2020 10:13 AM
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mensen ook. Er is niets zo gevaarlijk als vuurwerk en we doen niets. Graag algemeen verbod
dan kan je ook handhaven en een voorwerkshow voor de liefhebbers

743 Volledig afschaffen 1/8/2020 10:12 AM

744 strenger handhaven 1/8/2020 10:10 AM

745 meer voorlichting, 1/8/2020 10:10 AM

746 Geen tip, maar een dringend verzoek: algeheel verbod op vuurwerk; spaart gezondheid van
mens en dier, voorkomt onnodige uitstoot van CO2, stikstof en andere milieu belastende stoffen
als o.a. plastic. Een dergelijk verbod komt tegemoet aan de algemene veiligheid van mens en
dier, werkt kostenbesparend op de zorgverzekering en verhoogt de kans op het behalen van de
klimaatdoelen.

1/8/2020 10:10 AM

747 Strengere controle 1/8/2020 10:09 AM

748 vuurwerk verbieden 1/8/2020 10:07 AM

749 neen 1/8/2020 10:06 AM

750 Verbieden 1/8/2020 10:04 AM

751 nvt 1/8/2020 10:03 AM

752 De knallen in de vuurwerkvrije zones waren net zo hard als er buiten. Ik woon op de grens van
een zone.

1/8/2020 10:01 AM

753 nvt 1/8/2020 9:57 AM

754 Goede handhaving. 1/8/2020 9:56 AM

755 soft beleid, direct stoppen met deze onzin verkwisting luchtvervuiling van de eerste orde,en
maar praten over stikstof, begin hier maar eens mee!!

1/8/2020 9:56 AM

756 Nee 1/8/2020 9:55 AM

757 Sowieso meer controle. Ik ben tegen het organiseren van een vuurwerkshow. Die werd
afgelopen jaar gehouden  Daar werd ik en mijn kat niet vrolijk
van.

1/8/2020 9:55 AM

758 net als rotterdam een verbod instellen. centraal vuurwerk met muziek en oliebollen oid. maak er
een leuk feest van.

1/8/2020 9:55 AM

759 knalvierwerk en vuurpijlen verbieden 1/8/2020 9:54 AM

760 - 1/8/2020 9:54 AM

761 Siervuurwerk moet blijven 1/8/2020 9:52 AM

762 Tja, moeilijk te handhaven,probeer wel zo veel mogelijk te centraliseren buiten de bebouwde
kom

1/8/2020 9:51 AM

763 Veel betere handhaving. Het knalvuurwerk begint nu in september en loopt door tot april! Ooit
iemand beboet?

1/8/2020 9:51 AM

764 Algeheel verbod 1/8/2020 9:48 AM

765 Verbieden c.q. meer handhaven 1/8/2020 9:47 AM

766 Hard optreden tegen overtreders d.m.v. (cel)straffen, dus geen taakstraffen en zeer hoge
boetes. Is volgens mij de enige manier om deze ellende te gaan oplossen. bommen gooien in
vredestijd is sowieso krankzinnig!

1/8/2020 9:47 AM

767 Ik geloof persoonlijk niet in alles verbieden. Ik geloof wel in voorlichting, handhaving en
verantwoordelijkheid. Ik ben wel benieuwd bij hoeveel van de slachtoffers het ‘eigen schuld’ is
en hoeveel ‘slachtoffer door anderen’. Eigen schuld heb ik niet zoveel medelijden mee. Ben wel
voor verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarmee worden anderen, waaronder
hulpverleners vaak mee belaagd

1/8/2020 9:47 AM

768 Afschaffen vuurwerk ivm overlast: milieuverontreiniging, agressie, onveiligheid,
kostenbesparen, enz.

1/8/2020 9:47 AM
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769 Voorlichting op scholen (ook voortgezet) over veilig gebruik vuurwerk en de gevaren zolang
vuurwerk toestaan is.

1/8/2020 9:46 AM

770 Verbieden heeft geen zin. Ik denk dat een feest het meeste overlast verminderd 1/8/2020 9:43 AM

771 . Ik heb een vriendin die twee weken niet naar buiten kan omdat ze
vannharde knallen tegen de grond gaat wegens gehoorbeschadiging. Ook binnen is het voor
haar een hel. Zelf kan ik met oud en nieuw niet naar buiten omdat ik het benauwd krijg van de
giftige dampen die zeer kwalijk zijn voor het milieu. Wel realiseer ik mij dat deze problemen
moeilijk oplosbaar zijn.

1/8/2020 9:43 AM

772 gewoon handhaven, en meer politie zichtbaar op straat! 1/8/2020 9:43 AM

773 volg het landelijke beleid 1/8/2020 9:40 AM

774 nee 1/8/2020 9:38 AM

775 Strenger optreden in de wéken voor de jaarwisseling, waarin geknald wordt 1/8/2020 9:36 AM

776 Nee 1/8/2020 9:35 AM

777 maak een betere vragenlijst; of huur iemand in die wel goede vragenlijsten kan opstellen. Ik als
vuurwerk liefhebber kan mijn mening niet goed kwijt in uw vragenlijst. Eigenlijk wilt u alleen
maar tegenstanders verzamelen; voor voorstanders van vuurwerk is geen ruimte in uw
vragenlijst.

1/8/2020 9:34 AM

778 Knalvuurwerk verbieden 1/8/2020 9:33 AM

779 Algeheel verbieden en handhaven. Vuurwerkvrije zones werkt niet. En laten we het hebben
over de uitstoot, zijn al die protesterende(die in Den haag waren en de Greta aanhangers "er
moet iets veranderen") schooljongeren nu ook gestopt met vuurwerkafsteken?. nee hoor, en
hebben voor de vuurwerkwinkel gelegen/geprotesteerd met hun ouders? Niemand.

1/8/2020 9:33 AM

780 Een totaal vuurwerk verbod invoeren [liefst landelijk] Optreden bij niet naleven 1/8/2020 9:33 AM

781 Afschaffen 1/8/2020 9:31 AM

782 Vuurwerk verbieden 1/8/2020 9:29 AM

783 Laat niet alle tradities verloren gaan 1/8/2020 9:26 AM

784 Bescherm ook de natuurgebieden 1/8/2020 9:22 AM

785 Strenger aanpakken en vooral het handhaven van het geldende vuurwerk verbod voor 31 dec
18 uur. De knallen zijn ontzettend hard en veroorzaken daarmee onrust en overlast

1/8/2020 9:22 AM

786 Meer controle op afsteken voorafgaand aan de nieuwjaarsnacht 1/8/2020 9:21 AM

787 Gewoon een algemeen verbod instellen en op een centrale plek een georganiseerd vuurwerk
afsteken.

1/8/2020 9:19 AM

788 Algeheel verbod, 1 vuurwerkshow en beter controleren op het handhaven van het verbod 1/8/2020 9:18 AM

789 Ja, net als in Rotterdam gewoon verbieden. De maat is vol. 1/8/2020 9:17 AM

790 Geen 1/8/2020 9:16 AM

791 Volg Rotterdam! 1/8/2020 9:15 AM

792 Centraal evenement organiseren, algeheel verbod zoals Rotterdam en strenger handhaven. 1/8/2020 9:12 AM

793 Algeheel verbod, maakt het ook makkelijker te handhaven. Nu waren er bij ons (dicht naast
kassengebied) al vanaf eind november keiharde knallen te horen. Maar de schuldigen zijn al
gevlogen als je iets wilt melden. En wie kan bewijzen welk soort vuurwerk het is? Met algeheel
verbod worden dit soort dingen voor iedereen duidelijjker.

1/8/2020 9:10 AM

794 Een algeheel vuurwerk verbod. Handhaving van de totale wetteloosheid de de laatste twee
dagen geldt: ineens lijkt het volstrekt normaal dat je de brievenbus staat dicht te plakken, de
oud-papierbak beveiligt, de auto veilig wegzet, je kinderen begeleidt als ze na half vijf een
stukje moeten fietsen, en je maar gewoon moet doen alsof er niks aan de hand is als jongens
casual iets knallende in je tuin (of jouw richting) gooien. En dat het normaal is dat
prullenbakken worden opgeblazen en je er niets van mag zeggen. Bizar.

1/8/2020 9:10 AM
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795 Consumenten vuurwerk helemaal verbieden. Voor de fans een georganiseerde show doen, op
bv een industrieterrein. NIET in de natuur zoals het Bergse Bos.

1/8/2020 9:08 AM

796 Nu de discussie over CO2 en PFAS gaande is en iedereen daar zijn steentje aan moet
bijdragen zou het wel fijn zijn als het vuurwerk wat ook zeer slecht voor de luchtkwaliteit is
verboden wordt. Naast alle vernielingen wat een berg geld kost. Los van alle medische kosten
na ongelukken met vuurwerk

1/8/2020 9:07 AM

797 Iedereen zou plezier moeten hebben van mooi vuurwerk en niet mensen (en dieren) tot last zijn
met die gevaarlijke en harde knallers.

1/8/2020 9:07 AM

798 Algeheel verbod zoals Rotterdam en een lokaal evenement organiseren. Strengere handhaving
ook al is dat lastig.

1/8/2020 9:07 AM

799 Nee 1/8/2020 9:05 AM

800 Siervuurwerk is ok, maar al het vandalisme van jongeren in de buurt waarbij vuilnisbakken ea
sneuvelen is echt onacceptabel. Het verbieden van knalvuurwerk wat elk jaar harder wordt lijkt
me een goed idee. Nog beter zou zijn dat daar dan ook meer op gecontroleerd wordt

1/8/2020 9:05 AM

801 Afschaffen en vooral handhaven.iets verbieden en dan met toegeknepen ogen toekijken dat
werkt niet

1/8/2020 9:03 AM

802 Zet de boa’s is om te handhaven voor en na de tijden dat vuurwerk is toegestaan. 1/8/2020 8:58 AM

803 Algeheel vuurwerkverbod (net als Rotterdam gaat doen), maar dan wel met vuurwerkshow door
Gemeente

1/8/2020 8:54 AM

804 ? 1/8/2020 8:53 AM

805 Verbieden 1/8/2020 8:52 AM

806 Nee 1/8/2020 8:41 AM

807 Algeheel verbod voor particulieren 1/8/2020 8:39 AM

808 Mooiste zou een landelijk verbod zijn Uitbreiding vuurwerkzones en strengere handhaving 1/8/2020 8:36 AM

809 hard optreden bij overlast, misschien helpt het om een soort geluidssensoren te plaatsen in de
week voor de jaarwisseling zodat gericht gekeken kan worden waar veel illegaal wordt
afgestoken.

1/8/2020 8:35 AM

810 Meldpunt vuurwerkoverlast beter promoten. Ik wist niet dat het bestond. Op bepaalde plekken
politie of handhavers meer surveilleren, zoals in speelpark aan de oudelandselaan tegenover
gouden griffioenbuurt.

1/8/2020 8:34 AM

811 Maak de groene zoom ook een vuurwerkvrij gebied! 1/8/2020 8:33 AM

812 Alleen knalvuurwerk verbieden, maar alleen als dit landelijk is geregeld met verbod op al het
knal vuurwerk

1/8/2020 8:31 AM

813 Veel meer handhaving en een vuurwerk verbod 1/8/2020 8:30 AM

814 Verbod zwaar vuurwerk 1/8/2020 8:22 AM

815 Kies, net als Rotterdam nu gedaan heeft, voor een algeheel verbod. Goed veiligheid, milieu,
financiën, natuur, gezondheid, welzijn etc.

1/8/2020 8:22 AM

816 Zorg, dat er alleen op Oudjaarsdag vuurwerk verkocht mag worden. Dit vermindert de duur van
openbaar vuurwerk afsteken. Stimuleer siervuurwerk en ontmoedig knalvuurwerk.

1/8/2020 8:19 AM

817 Volg de gemeente Rotterdam! Verbied het afsteken van vuurwerk door particulieren. Een
algeheel vuurwerkverbod dus.

1/8/2020 8:17 AM

818 Centraal vuurwerkshow organiseren 1/8/2020 8:17 AM

819 Korter op 1 januari het afval op komen halen zodat ook het vuurwerkafval kan worden
verwijderd.

1/8/2020 8:16 AM

820 Een verbod voor de hele gemeenten (zoals er ook in Rotterdam gaat komen) 1/8/2020 8:16 AM

821 Graag een totaalverbod op vuurwerk, ik weet dat er landelijk nagedacht wordt over gevaarlijk 1/8/2020 8:15 AM
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vuurwerk, maar krijg het idee dat siervuurwerk als veilig wordt gezien terwijl de houten stokjes
en plastic onderdelen daarvan ook schade kunnen geven. Als toch vuurwerk: geen
vuurwerkvrije zones, iedereen dezelfde rechten; pas zeer kort voor te toegestane afschiet-tijd
het vuurwerk op laten halen (max paar uur); tijdsduur dat er afgeschoten mag worden zeer
beperken (0:00 tot 1:00 bv, het gaat tenslotte om het inluiden van het nieuwe jaar);
daadwerkelijk optreden tegen overtreders met hoge straffen. Zorgen dat particulieren die
schade door vuurwerk opgelopen hebben wat niet te verhalen is op de daders (wat vrijwel altijd
het geval zal zijn) hiervoor gecompenseerd worden. Bv door prijs van vuurwerk dusdanig te
verhogen en hier een pot van aan te leggen. Dit kan uiteraard ook voor schade aan openbare
voorzieningen gedaan worden.

822 neen 1/8/2020 8:14 AM

823 Nee 1/8/2020 8:13 AM

824 Verbieden heeft geen zin, gaat alleen maar meer verzet opleveren... 1/8/2020 8:09 AM

825 Knalvuurwerk verbieden 1/8/2020 8:07 AM

826 Meer controles, toezicht en boetes voor overtreding. 1/8/2020 8:06 AM

827 Nee 1/8/2020 8:05 AM

828 Net als Rotterdam al het vuurwerk verbieden en alleen per deelgemeente een professionele
vuurwerkshow.

1/8/2020 8:04 AM

829 Ik zou graag zien dat er gehandhaafd werd. Ik heb in aanloop naar oud en nieuw niet gemerkt
dat dit actief werd gedaan.

1/8/2020 8:04 AM

830 Vuurwerkverbod net als in Rotterdam 1/8/2020 8:03 AM

831 Mits mogelijk qua bemensing strenger handhaven 1/8/2020 8:03 AM

832 Niet verbieden maar meer uitleg geven op bepaalde plekken 1/8/2020 8:02 AM

833 Verbod alle vuurwerk 1/8/2020 8:00 AM

834 Verbod 1/8/2020 8:00 AM

835 nee 1/8/2020 7:48 AM

836 Geen verbod het is een traditie 1/8/2020 7:48 AM

837 Totaalverbod op knalvuurwerk/vuurpijlen, centraal evenement organiseren om 24.00 uur. 1/8/2020 7:39 AM

838 geheel vuurwerkverbod. voor iedereen duidelijk. in alle kernen een show geven 1/8/2020 7:39 AM

839 Nee 1/8/2020 7:32 AM

840 Nee was in onze wijk rustig, wel gezellig dat er vuurwerk was niet veel knallen mooi vuurwerk. 1/8/2020 7:29 AM

841 Zelf een vuurwerkshow organiseren. Ook geel gezellig om bij elkaar te komen. Of gewoon
rustig thuis met je huisdieren

1/8/2020 7:25 AM

842 nvt 1/8/2020 7:24 AM

843 Verbod handhaven. Ondanks verbod wordt er niet gehandhaafd, slechte zaak. 1/8/2020 7:23 AM

844 Algeheel vuurwerkverbod 1/8/2020 7:13 AM

845 nee 1/8/2020 7:12 AM

846 Ik ben voor een verbod op pijlen en knal vuurwerk 1/8/2020 7:10 AM

847 Een algemene vuurwerkshow waar jong en oud naar toe kunnen. Zodat wanneer de show
afgelopen is iedereen weer zonder in aanraking te komen met hulpdiensten huis waarts gaan.
De hulp diensten moeten al veel inleveren van hun tijd gun deze mensen ook een fijne avond.
En tot slot wanneer er een algemene vuurwerkshow gehouden wordt zal het veel schade en
letsel voorkomen.

1/8/2020 7:04 AM

848 verbieden, net als Rotterdam 1/8/2020 7:03 AM

849 Ik mis het milieu aspect in deze vragenlijst. 1/8/2020 7:00 AM
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850 Ga eens in de groene zoom kijken... bij de tunnels rondom de rotondes bij de n470. Niet
normaal wat daar wordt afgestoken.

1/8/2020 6:59 AM

851 Handhaven lijkt onmogelijk. Voorkeur voor meer vuurwerkvrije zones en speciale zones om het
juist af te steken.

1/8/2020 6:42 AM

852 Zorgen dat de jeugd op de hoogte is van de regels en ze ook naleeft. Misschien met betere
voorlichting.

1/8/2020 6:12 AM

853 Een algeheel vuurwerkverbod opleggen en de landelijke politiek dwingen dit ook landelijk te
gaan doen. En de verkoop van vuurwerk verbieden.

1/8/2020 6:01 AM

854 Langs de bekende hangplekken cameras installeren 1/8/2020 5:53 AM

855 In de weidebuurt was het voortdurend schering en inslag. Zelf aanspreken van jongeren mocht
niet baten

1/8/2020 5:53 AM

856 Zorgen dat er meer activiteiten, en locaties zijn, waar de jongeren in het weekend of in de
avonduren geen kunnen. Dan is er waarschijnlijk minder last van hangjeugd

1/8/2020 4:28 AM

857 Nee 1/8/2020 3:56 AM

858 HANDHAVEN IS KENNELIJK ONMOGELIJK!!, DUS ALLES VERBIEDEN!! . OPNEMEN IN
APV. AANDRINGEN BIJ REGERING OP ALGEHEEL VERBOD EN OP VERKOOP. SHIT
HEEFT NU LANG GENOEG GEDUURD.

1/8/2020 3:53 AM

859 Eén algemene plaats waar vuurwerkshow wordt gegeven. Meer politie op straat. Geen harde
knallen of aanpakken van knallers.

1/8/2020 3:44 AM

860 Afschaffen zoals in Rotterdam maar ook de verkooppunten verbieden!! 1/8/2020 2:01 AM

861 Ja, afschaffen van al het individuele vuurwerk en een grote vuurwerk show organiseren. 1/8/2020 12:45 AM

862 Nee 1/8/2020 12:35 AM

863 Centraal buitenfeest organiseren in de drie dorpskernen. Vuurwerk is leuk maar de smog en
milieu schade wegen niet op tegen de lol die ervan ervaren wordt

1/8/2020 12:24 AM

864 Handhaven buiten de toegestane tijden. Heen politie gezien . Ik ben voor een algemeen
verbod.

1/8/2020 12:22 AM

865 Het liefst een algeheel verbod, maar op zijn minst een verbod op knalvuurweek. Misschien ipv
vuurwerkvrije zones, een vuurwerk zone aanwijzen en daarbuiten een verbod.

1/8/2020 12:17 AM

866 In vraag 5 wordt gesproken over “moeten”. Dit zou alleen moeten als in Lansingerland een
totaalverbod wordt ingesteld. Dit vuurwerk(feest) is voor jong en oud dus daarom is bij vraag 7
nee ingevuld.

1/7/2020 11:54 PM

867 Zorg dat je handhaaft buiten de nieuwjaarsnacht, want dan zijn de regels duidelijk en wordt er
al flink geknald. De nieuwjaarsnacht is het probleem niet, het zijn de avonden en dagen ervoor
die langdurige overlast geven.

1/7/2020 11:46 PM

868 Nee 1/7/2020 11:44 PM

869 Ga wat nuttigs doen doe wat aan fietsers die overal schijt aan hebben op de geldverspillende
aanpassingen op de rotondes

1/7/2020 11:43 PM

870 buiten de toegestane tijden beboeten. 1/7/2020 11:42 PM

871 Verbied, net als Rotterdam al het vuurwerk in de APV en handhaaf, want van dat laatste heb ik
in meerpolder niets gemerkt.

1/7/2020 11:41 PM

872 Knalvuurwerk verbieden 1/7/2020 11:40 PM

873 Meldplicht voor personen die wet overtreden en volgende dag alles opruimen 1/7/2020 11:40 PM

874 verbod op knal vuurwerk. De knallen gaan steeds meer op een oorlogsgebied lijken ipv een
feest.

1/7/2020 11:40 PM

875 Handhaving op de regels omtrent de vuurwerk vrijezone en tijden van verbod 1/7/2020 11:26 PM

876 Een vuurwerk show organiseren in de grote steden 1/7/2020 11:25 PM
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877 De gemeente Rotterdam besluit vandaag een totaal vuurwerk verbod. Lansingerland kan niet
achterblijven anders komt half Rotterdam net over de gemeentegrens in Lansingerland hun
vuurwerk afsteken!

1/7/2020 11:24 PM

878 Organiseer niet alleen een feest voor de groep 13-17 jaar maar ook voor 18+. 1/7/2020 11:24 PM

879 Algeheel verbod instellen op verkoop bezit en gebruik van vuurwerk in heel Lansingerland. Volg
gemeente Rotterdam

1/7/2020 11:22 PM

880 Nee 1/7/2020 11:19 PM

881 Alle knalvuurwerk verbieden en echt handhaven 1/7/2020 11:15 PM

882 Afschaffen 1/7/2020 11:14 PM

883 Net als Rotterdam particulier vuurwerk verbieden 1/7/2020 11:13 PM

884 Compleet verbod van vooral knalvuurwerk 1/7/2020 11:11 PM

885 Durven handhaven 1/7/2020 11:09 PM

886 Controleer elk kind die >12 is als er melding over overlast word gedaan. En een jongeren feest
is een heel leuk idee.

1/7/2020 11:09 PM

887 Graag helemaal verbieden. Hetzelfde als de gemeente Rotterdam 1/7/2020 11:07 PM

888 een algeheel verbod 1/7/2020 11:06 PM

889 Organiseer een groot vuurwerkfeest met voldoende eten en drinken, een soort festival met
grote vuurwerkshow oid. Controleer in de wijken, in de bomenbuurt was het niet normaal en
werd er teveel afgestoken en gesloopt.

1/7/2020 11:04 PM

890 Gewoon verbieden. Het is een traditie die meer overlast dan plezier oplevert. 1/7/2020 11:00 PM

891 Verbod op afsteken van vuurwerk en dan zoveel mogelijk handhaven 1/7/2020 10:59 PM

892 Nvt 1/7/2020 10:58 PM

893 veel strenger handhaven en veroordelen op ILLEGAAL vuurwerk alsook afsteektijden 1/7/2020 10:55 PM

894 Algeheel vuurwerk verbod, in heel het land. Mensen veranderen in "beesten". Stelletje
randdebielen. Moet klaar zijn.

1/7/2020 10:52 PM

895 1 centrale vuurwerkshow organiseren. Verder overal vuurwerkvrijezones 1/7/2020 10:51 PM

896 Inderdaad vuurwerk verbieden en centraal iets organiseren. Zorgt ook voor verdere sociale
verbinding en saamhorigheid. Leuk voor kinderen en volwassenen. Net als vroeger bijv ook
weer schuurfeest organiseren voor de jongeren.

1/7/2020 10:51 PM

897 Scholen / scholieren controleren op (illegaal) vuurwerk in de weken vooraf aan jaarwisseling.
Dit jaar veel schoolkinderen al eind November met vuurwerk gezien

1/7/2020 10:49 PM

898 Volg het voorbeeld van Rotterdam!! 1/7/2020 10:49 PM

899 Het zou prettig zijn als Lansingerland het voorbeeld volgt van rottedam. 1/7/2020 10:47 PM

900 Gezond boerenverstand. Overlastgevers aanpakken. Gaat meer wel goed, dan dat er overlast
is. Laat een kleine club het niet verzieken voor de rest. We mogen nog maar weinig van onze
tradities in ere houden om maar geen groepen te kwetsen. Misschien moeten we accepteren
dat het zo is. Persoonlijk vind ik, als hulpverlener binnen de gemeente, dat de inwoners en
gemeente het goed doen. Dat er gemeenten om ons heen, met name de grote boze stad,
overlast heeft, heeft meer te maken met hoe zij zich opstellen. Heb er wel.moeute mee dat
doordat de stad Rotterdam zijn zaken NIET op orde heeft, de brandweer, politie en
ambulancezorg in onze gemeente daar sterk onder lijd.

1/7/2020 10:46 PM

901 1 centraal meldpunt en snelle actie. Daarnaast zou controle in de vuurwerkvrije zones prettig
zijn. Op 31/12 werd er om 17.00 u in centrum Berkel voor het Vierkantje vuurwerk afgestoken.
Een uur lang in het Centrum geen handhavers gezien.zo word het makkelijk.

1/7/2020 10:45 PM

902 Verbieden voor particulieren, anders strikt handhaven. Weken vantevoren begon het al deze
keer..

1/7/2020 10:44 PM
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903 Betere handhaving op afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden 1/7/2020 10:44 PM

904 Vuurwerk afsteken door particulieren helemaal verbieden. Bijna niks mag meer in het kader van
veiligheid en het milieu, maar op 31 december lijken die regels niet meer te gelden.

1/7/2020 10:44 PM

905 Op 31 december geknal de hele dag is niet zo'n probleem maar het begint al een week eerder
met erg harde knallen door zeer jeugdige kinderen. Hoe is dit mogelijk ??? Misschien toch
maar op 31 december pas verkoop toestaan.

1/7/2020 10:43 PM

906 Vuurwerk afschaffen. Te veel vandalisme en ongelukken. Te veel illegaal vuurwerk en harde
knallen.

1/7/2020 10:40 PM

907 Gewoon laten zoals het is zodat we gewoon vuurwerk af kunnen steken 1/7/2020 10:38 PM

908 Meer/grotere vuurwerk vrije gebieden, vuurwerkshow? 1/7/2020 10:35 PM

909 geen vuurwerk afsteken 1/7/2020 10:35 PM

910 Nee 1/7/2020 10:34 PM

911 Verbied het niet 1/7/2020 10:34 PM

912 . 1/7/2020 10:34 PM

913 Bijna totaal verbieden. 1/7/2020 10:34 PM

914 Fijn dat de prullenbakken werden afgesloten, maar 1,5 week was te lang. Overal vuil en
hondenpoep zakjes op straat.

1/7/2020 10:33 PM

915 vuurwerk verbieden. het afsteken, voorhanden hebben, opzak hebben. Lik op stuk, 1 lijn.
Algeheel verbod.

1/7/2020 10:33 PM

916 Bij de point meer controleren i v m zeer harde knallen 1/7/2020 10:33 PM

917 Handhaven dus ook langsrijden ter controle en aanspreken 1/7/2020 10:32 PM

918 Knalvuurwerk verbieden. Goed voorlichting geven aan jongeren wat de gevolgen kunnen zijn
van illegaal vuurwerk.

1/7/2020 10:31 PM

919 nvt 1/7/2020 10:29 PM

920 Stoppen met knalvuurwerk en vuurpijlen . Wordt bij handhaving hopelijk ook het vandalisme
minder.

1/7/2020 10:28 PM

921 Meer handhaving 1/7/2020 10:27 PM

922 Het kindervuurwerk verbieden in de supermarkten, niet verkopen vanaf begin december 1/7/2020 10:27 PM

923 Afschaffen 1/7/2020 10:26 PM

924 Schaf het af. Net als Rotterdam. Zorg voor een meldpunt voor overlast en doe er ook iets mee. 1/7/2020 10:26 PM

925 Handhaving 1/7/2020 10:25 PM

926 Overlast van harde knallen worden veroorzaakt door het illegale vuurwerk. Zoals de naam al
zegt is dit al verboden. Legaal vuurwerk knalt niet hard en is hierdoor nooit een oorzaak voor
overlast.

1/7/2020 10:25 PM

927 Meer handhaving!! 1/7/2020 10:24 PM

928 Een show en verder geen vuurwerk. Heerlijk idee en beter voor iedereen! 1/7/2020 10:22 PM

929 Nvt 1/7/2020 10:21 PM

930 Handhaving 1/7/2020 10:21 PM

931 Totaal verbod op vuurwerk en daarop handhaven! 1/7/2020 10:20 PM

932 Een verbod op knalvuurwerk! 1/7/2020 10:20 PM

933 Nvt 1/7/2020 10:19 PM

934 Verkoop binnen gemeente verbieden. 1/7/2020 10:19 PM
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935 Afschaffen en handhaven 1/7/2020 10:18 PM

936 Een algemeen vuurwerk verbod en centraal op een afgelegen plaats een vuurwerk show
organiseren.

1/7/2020 10:17 PM

937 Totaal vuurwerkverbod. 1/7/2020 10:17 PM

938 Houden zoals het altijd geweest was 1/7/2020 10:16 PM

939 Samenwerken met de RET en Rotterdam.. zij regelen gratis vervoer maar de metro stopte op
Meijersplein. Kansloos voor Lansingerland zelfs na het nationaal kindervuurwerk kom je niet
meer thuis (dat is al om 19.10uur)

1/7/2020 10:16 PM

940 Ik mis een vraag over algeheel cq knal vuurwerkverbod in Lansingerland 1/7/2020 10:14 PM

941 Algeheel vuurwerkverbod instellen. Centrale vuurwerkshow (nog beter: droneshow)
organiseren. De tokkieshow van afgelopen decennia heeft zijn beste tijd gehad, tijd voor
verandering zonder overlast (voor mens en dier), gewonden, vervuiling en vernieling.

1/7/2020 10:13 PM

942 . Meer handhaving. 1/7/2020 10:13 PM

943 we vinden het als gezin leuk om wat siervuurwerk af te steken, we zouden het erg jammer
vinden als dat niet meer kan.

1/7/2020 10:12 PM

944 Totaalverbod instellen (in heel Nederland) spaart vele gewonden (dus geld), het milieu, en
voorkomt branden. Bovendien is het gemakkelijker te handhaven.

1/7/2020 10:12 PM

945 nee 1/7/2020 10:12 PM

946 Totaal verbod voor verkoop particulier. Een groot vuurwerkshow in het Annie mg Schmidt park,
zodat iedereen elkaar daar een goed nieuwjaar kan wensen.

1/7/2020 10:11 PM

947 Nee 1/7/2020 10:10 PM

948 Knalvuurwerkverbod a.u.b. 1/7/2020 10:10 PM

949 Het verbieden van afsteken in Lansingerland verbieden. Vanzelfsprekend is handhaven
essentieel.

1/7/2020 10:10 PM

950 GEWOON NORMAAL KNAL- EN SIERWERK. 1/7/2020 10:08 PM

951 Vergeet de Kruisweg niet. 1/7/2020 10:08 PM

952 Algemeen verbod en overtreding aanpakken 1/7/2020 10:08 PM

953 Algeheel verbod 1/7/2020 10:07 PM

954 Plan voor gemeente vuurwerk en jongerenfeest is een supergoed idee. Ik kom uit België en
daar doen we het altijd zo. Nog nooit te maken gehad met overlast.

1/7/2020 10:06 PM

955 Vuurwerkvrije zones in de centrale gebieden. Verder geen verbod. 1/7/2020 10:05 PM

956 X 1/7/2020 10:04 PM

957 Nee 1/7/2020 10:03 PM

958 consumentenvuurwerk gewoon verbieden 1/7/2020 10:03 PM

959 meer controleren en handhaven 1/7/2020 10:02 PM

960 Meer burgerhandhaving op straat 1/7/2020 10:02 PM

961 Nee 1/7/2020 10:01 PM

962 Nvt 1/7/2020 10:00 PM

963 Gewoon verbieden 1/7/2020 10:00 PM

964 Algeheel verbod van vuurwerk 1/7/2020 10:00 PM

965 Nee 1/7/2020 9:59 PM

966 Totaal vuurwerkverbod en handhaven 1/7/2020 9:59 PM
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967 Zo snel mogelijk het verbod invoeren! 1/7/2020 9:56 PM

968 Liefst een algeheel verbod op particulier vuurwerk en alleen een georganiseerde
siervuurwerkshow. De CO2, fijnstof en stikstof reductie mag ook wel eens in acht worden
genomen.

1/7/2020 9:54 PM

969 Afschaffen en een totaal verbod op al het vuurwerk in elke categorie! Schadelijk voor milieu,
natuur, gezondheid, mens en dier. Kinderen van 6 tot 11 lopen met categorie 1 vuurwerk al
weken te knallen, ruimen niets op en staan zelfs prullenbakken in de brand te steken. Ouders
vinden het allemaal best als ze het maar niet bij zichzelf voor de deur doen. Handhaving is er
totaal niet. Het heeft totaal niets meer met traditie te maken. Totaal gebrek aan normen en
waarden. Het is niet meer van deze tijd waarin we zorg dragen voor milieu, omgeving,
gezondheid en natuur, om zoveel schadelijke troep de lucht in te schieten met zoveel
onachtzaamheid voor de natuur en dierenwelzijn. Gemeente, neem je verantwoordelijkheid en
ga voor een schoon, (dier/mens)vriendelijk en vuurwerkvrij Lansingerland waarin we samen
laten zien dat we ook zonder vuurwerk een mooie jaarwisseling kunnen beleven. Een paar
feesten voor de jeugd met controle op vuurwerk is een prima idee overigens. En geen
vuurwerkshow maar een lichtshow om tegemoet te komen aan de inwoners die van lichtjes
houden lijkt mij gepaster en een stuk beter voor het milieu en het welzijn van mens en dier.

1/7/2020 9:54 PM

970 Verbieden!!!! 1/7/2020 9:53 PM

971 Compleet vuurwerk verbod 1/7/2020 9:52 PM

972 Siervuurwerk toestaan. Streng controleren op (illegaal) knalvuurwerk 1/7/2020 9:51 PM

973 Maak de tijden ruimer voor niet afsteken voorwerk en laat daar beter op controleren. Zelf
vuurwerk afsteken vind ik een Nederlandse mooie traditie

1/7/2020 9:49 PM

974 Nee 1/7/2020 9:49 PM

975 Nee 1/7/2020 9:49 PM

976 Alsof dat zou helpen, er wordt totaal niet naar gekeken, de jeugd heeft de vrije hand! Ze
kunnen heerlijk hun gang gaan, geen politie te bekennen!

1/7/2020 9:49 PM

977 Alleen gecentraliseerd afsteken 1/7/2020 9:48 PM

978 Geen verbod, dat werkt niet. Raddraaiers oppakken en vasthouden tot na de jaarwisseling.
Door een verbod worden ook de burgers geraakt die wel fatsoenlijk met vuurwerk omgaan. Wij
hebben een dochter van bijna 2, ze vond het magisch. Zou jammer zijn als deze traditie ten
einde komt.

1/7/2020 9:48 PM

979 Wist ik het maar.. is geen oplossing voor. Als het verboden wordt komt het uit het buitenland
vandaan net als nu. De harde knallen is niet legaal.

1/7/2020 9:48 PM

980 Graag het vuurwerk laten zoals het is. Afgelopen jaarwisseling ontzettend genoten van het
mooie vuurwerk in de buurt, zou toch zonde zijn als dat op den duur verdwijnt. Sfeer in de buurt
was goed, geen overlast gehad.

1/7/2020 9:48 PM

981 Het bijzondere is (wederom): de mensen die normaal hun (sier)vuurwerk afsteken zijn weer
eens de Sjaak. Zij kopen het eerlijk, zij wachten eerlijk tot afsteken mag, zij ruimen het
naderhand op en houden hiermee dus rekening met de omwonenden. Het is elke keer een
kleine groep die het verkloot. En door hen wordt de gewone burger gedwongen om zelf geen
vuurwerk meer af te steken. De remedie is: keihard optreden op degene die het verkloot opdat
anderen hun vuurwerk normaal kunnen blijven afsteken. En vergeet niet: de meeste (mannen)
staken vroeger ook vuurwerk af voordat het mocht. Alleen de zwaarte van het (ingevoerde)
vuurwerk zoals de cobra maken het nu te bont.

1/7/2020 9:48 PM

982 Regels handhaven! 1/7/2020 9:43 PM

983 Algeheel verbod net als in Rotterdam. 1/7/2020 9:41 PM

984 Geen verkooppunten meer, geen vuurwerk meer. HANDHAVEN 1/7/2020 9:41 PM

985 Algeheel vuurverbod 1/7/2020 9:40 PM

986 Vuurwerk informatie op scholen, uitbreiding vuurwerk vrije zones (vb groenzoom) 1/7/2020 9:40 PM

987 Stoppen overal vuurwerk afsteken 1/7/2020 9:40 PM
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988 Vooral het weken van te voren het elke avond opgeschrokken worden door de harde knallen is
erg.

1/7/2020 9:39 PM

989 Geheel verbieden gezien de grote overlast in de wijk en het gebied van de Bleiswijkse Zoom en
de schades aan privé en openbare eigendommen

1/7/2020 9:38 PM

990 Algeheel verbod 1/7/2020 9:37 PM

991 Voorstander van vuurwerk verbod Gemeente zou op ongeveer 10 plaatsen in de gemeente een
vuurwerk show moeten organiseren Ik wil hier graag aan meebetalen.

1/7/2020 9:37 PM

992 Mag van mij verboden. Er is wederom een hoop gesloopt. Hoop jongeren kunnen er echt niet
meer mee omgaan.

1/7/2020 9:36 PM

993 Kappen met alle vuurwerk en centraal vuurwerk afsteken door deskundigen 1/7/2020 9:36 PM

994 Verbieden! En op een centraal punt afsteken voor de liefhebbers. Daarnaast controle in de
wijken dagen voor het officieel wel mag, taakstraffen uitdelen en er kort op zitten!

1/7/2020 9:35 PM

995 Nvt 1/7/2020 9:34 PM

996 Afsteken door particulieren verbieden 1/7/2020 9:33 PM

997 Misschien wat meer "blauw" op straat? 1/7/2020 9:31 PM

998 Nee 1/7/2020 9:30 PM

999 Algeheel vuurwerkverbod 1/7/2020 9:29 PM

1000 Vuurwerkverbod in de gehele gemeente instellen 1/7/2020 9:29 PM

1001 Knalvuurwerk verbieden. Siervuurwerk mag nog wel blijven als dan iedereen tevreden is 1/7/2020 9:28 PM

1002 Landelijk verbieden hopelijk Gevaarlijk en herrie enn vervuilde straten 1/7/2020 9:25 PM

1003 meer blauw op straat 1/7/2020 9:22 PM

1004 Vooral het illegale vuurwerk + vandalisme aanpakken en het afsteken buiten het toegestane
tijdstip.

1/7/2020 9:22 PM

1005 Capaciteit regelen voor opsporing en handhaving. Boetes. Vuurwerk verbieden. Basisschool
jeugd vuurwerkafval laten opruimen voor 1 euro per vuilniszak. (Net zoals de kerstbomen
actie.)

1/7/2020 9:22 PM

1006 Met handhaven , strenger optreden 1/7/2020 9:22 PM

1007 verbod op knalvuurwerk en een totaalverbod voor de opvolgende dagen.In het centrum van
Bergschenhoek nog dagen last van rotjes waarmee gegooid werd.

1/7/2020 9:20 PM

1008 Een compleet vuurwerk verbod invoeren. Omdat handhaving niet te doen is als er geen
compleet verbod is

1/7/2020 9:19 PM

1009 Net zoals Rotterdam verbieden en centraal regelen, of nog beter...gezellig naar Rotterdam
gaan.

1/7/2020 9:18 PM

1010 Meer vuurwerkvrije zones 1/7/2020 9:18 PM

1011 Nee 1/7/2020 9:16 PM

1012 Laat boa's handhaven in de wijken. 1/7/2020 9:16 PM

1013 De landelijke politiek beïnvloeden knalvuurwerk verbieden. Niet meer te koop in Nederland.
Alleen siervuurwerk

1/7/2020 9:15 PM

1014 Hard tegen mensen die vuurwerk misbruiken (naar mens en dier gooien). Verbieden van
knalvuurwerk en pijlen zal hierbij al helpen. Burgers zelf wel siervuurwerk af laten steken.

1/7/2020 9:14 PM

1015 Ga nu eens handhaven! 1/7/2020 9:14 PM

1016 Stop alsjeblieft met vuurwerk, ga vervolgens handhaven op het vuurwerkverbod. Organiseer
een drone lichtshow ipv vuurwerk

1/7/2020 9:10 PM

1017 Nvt 1/7/2020 9:09 PM
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1018 Algeheel vuurwerkverbod in Lansingerland 1/7/2020 9:08 PM

1019 Algeheel vuurwerkverbod 1/7/2020 9:08 PM

1020 Handhaaf op illegaal vuurwerk al EU niet als gemeente. Dus illegaal vuurwerk in België en
Oostblok landen aanpakken en niet het simpele consumenten vuurwerk lokaal

1/7/2020 9:07 PM

1021 Verbod op particulier vuurwerk lijkt me aanbeveling 1/7/2020 9:07 PM

1022 Liefst een algeheel verbod. De overlast begint al in november met harde knsllen 1/7/2020 9:06 PM

1023 Nee 1/7/2020 9:02 PM

1024 Nee 1/7/2020 9:01 PM

1025 werk samen met Rotterdam,verbiedt alle knalvuurwerk en vuurpijlen 1/7/2020 9:01 PM

1026 het gehele recreatiegebied aanwijzen als vuurwerkvrijezone 1/7/2020 9:00 PM

1027 vuurwerk verbieden 1/7/2020 8:59 PM

1028 De echte raddraaiers op pakken . de politie weet wie het zijn ,(weet ik voor 200%zeker) vast
zetten op die dagen dikke boete en werk straf (opruimen van vuurwerk)

1/7/2020 8:59 PM

1029 Beter aanpakken als mensen eerder vuurwerk afsteken en meer controleren 1/7/2020 8:58 PM

1030 Meer controle van de politie .tegen oud en nieuw aan.en zwaardere straffen 1/7/2020 8:58 PM

1031 1 dag per jaar.... moet vuurwerk gewoon kunnen. Leven en laten leven. Ik heb last van
hondendrollen... dan gaan we toch ook geen honden verbieden?!

1/7/2020 8:57 PM

1032 Strenger handhaven. Regelmatig politie in de buurt gezien, maar er wordt niet opgetreden.
Knalwerk verbieden of speciaal afgelegen terrein maken waar dit mag worden afgestoken (

1/7/2020 8:57 PM

1033 Zo snel mogelijk afschaffen. Als het in Rotterdam kan dan moet het in Lansingerland ook
kunnen.

1/7/2020 8:57 PM

1034 Neen 1/7/2020 8:56 PM

1035 vuurwerk verbieden en door professionals op een paar centrale plaatsen in Lansingerland
vuurwerk laten verzorgen

1/7/2020 8:56 PM

1036 Verbod op vuurwerk en handhaving hiervan. Een centrale viurwerkshow 1/7/2020 8:56 PM

1037 De burgemeester heeft het mooiste vuurwerk. Svp zsm afschaffen 1/7/2020 8:56 PM

1038 Nvt 1/7/2020 8:55 PM

1039 Het niet afsteken van vuurwerk zorgt er niet voor dat de overlast van allerhande zaken minder
word. Misschien zorgt het wel voor meer (andere) overlast

1/7/2020 8:55 PM

1040 Er wordt misschien wel op de voorscriften rond vuurwerk gekontroleerd maar ik heb daar de
afgelopen jaren niets van gemerkt.

1/7/2020 8:55 PM

1041 Totaal vuurwerkverbod. Het gaat niet meer om het nieuwe jaar in te luiden, maar om hoeveel
kunnen vernielen. Het is genoeg😡

1/7/2020 8:54 PM

1042 gewoon algemeen vuurwerkverbod instellen en ook handhaven. 1/7/2020 8:53 PM

1043 Zwaar straffen als het verbod niet wordt nagestreefd 1/7/2020 8:53 PM

1044 Nee hoor. U probeert het prima. Maar er lopen altijd kleine jongetjes met rugzakken vol
vuurwerk door de straat om het af te steken. Daar kunt u vrij weinig aan doen denk ik. Toch is
het erg fijn dat er een verbod komt😊

1/7/2020 8:51 PM

1045 Gewoon verbieden en/of beter controleren en straffen. 1/7/2020 8:50 PM

1046 Nee 1/7/2020 8:50 PM

1047 Vuurwerkvrije zones zijn goed; houdt rekening met onwonenden 1/7/2020 8:50 PM

1048 Controleren 1/7/2020 8:50 PM

1049 Verbieden of niet...ongelukken blijven komen 1/7/2020 8:50 PM
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1050 Handhaven waar overlast is verder niet zo miepen 1/7/2020 8:49 PM

1051 vuurwerkzone ( groot terrein ) instellen voor de kinderen / jong volwassenen die buiten de
normale periode vuurwerk willen afsteken ( legaal vuurwerk). dit ook onder toezicht en
eventueel met aanwezigheid van ehbo , brandweer en politie. dan houdt je het onder controle.
buiten deze zones straf van bv een straatverbod tijdens oud en nieuw.

1/7/2020 8:49 PM

1052 Verbieden er gebeuren veel te veel ongelukken 1/7/2020 8:48 PM

1053 Meer handhaven. Zeker in de strook tussen Bergschenhoek en Berkel bij de hsl. Enorme
knallen s’nachts. Voor mij mag het helemaal afgeschaft worden maar begrijp dat een hoop het
leuk vinden. Voor mij het belangrijkste dat het buiten de toegestane uren niet meer wordt
gedaan

1/7/2020 8:47 PM

1054 Verbieden 1/7/2020 8:46 PM

1055 Veel meer handhaven! 1/7/2020 8:46 PM

1056 Afschaffen en inzetten op strikte handhaving van het verbod 1/7/2020 8:46 PM

1057 Jongeren aanpakken die in groepjes, vaak met muts o.i.d. op al vuurwerk strooiend in de
gemeente actief zijn. En dat vanaf medio december!

1/7/2020 8:46 PM

1058 ik heb niet direct een gepaste oplossing 1/7/2020 8:45 PM

1059 Nee 1/7/2020 8:43 PM

1060 Volledig verbieden voor mens en milieu of geldende regels beter handhaven. 1/7/2020 8:43 PM

1061 Een algeheel vuurwerk verbod is o.i. het beste te handhaven. Een vuurwerkshow door de
gemeente georganiseerd geeft ook overlast voor mensen, huisdieren luchtkwaliteit etc. Dat
heeft dus geen zin.

1/7/2020 8:43 PM

1062 Alleen een volledig verbod is te handhaven 1/7/2020 8:42 PM

1063 Vuurwerk afsteken voor particulieren verbieden 1/7/2020 8:41 PM

1064 Als er gemeld wordt graag ook actie 1/7/2020 8:41 PM

1065 Harder handhaven bij afsteken voor 31 dec 18.00 1/7/2020 8:40 PM

1066 Misschien is het beter om het om te draaien, dus geen vuurwerkvrije zone, maar zones
instellen waar wel vuurwerk mag worden afgestoken. Maakt de handhaving door de politie ook
makkelijker.

1/7/2020 8:40 PM

1067 Verbieden en 1 mooie grote show organiseren 1/7/2020 8:39 PM

1068 Vuurwerk gewoon laten 1/7/2020 8:39 PM

1069 Een totaalverbod heeft mijn voorkeur als compensatie zou de gemeente zelf een vuurwerkshow
in de 3 kernen kunnen organiseren, dit kan bekostigd worden met de kostenbesparing op het
vervangen van gemeentelijke eigendommen aangezien deze niet meer vernield worden.

1/7/2020 8:39 PM

1070 Overlast, schade en leed door vuurwerk waren nog nooit zo groot. Vuurwerkvrije zones hebben
het niet tegengehouden of verminderd en zijn niet de gedroomde oplossing. Ik ben er inmiddels
van overtuigd dat een landelijk totaalverbod op consumentenvuurwerk samen met adequate
handhaving de enige oplossing is om overlast, schade en leed te beperken of tegen te houden.
Wat mij betreft steekt de gemeente samen met andere gemeenten de energie in het realiseren
van een landelijk totaalverbod met handhaving en evntueel in het (mede) organiseren van een
centrale vuurwerkshow. Steek geen energie meer in halve maatregelen zoals vuurwerkvrije
zones.

1/7/2020 8:38 PM

1071 Totaal verbieden 1/7/2020 8:37 PM

1072 Totaal geen vuurwerk ik woon in appartement 3 hoog werd vanaf half november gek van geknal 1/7/2020 8:37 PM

1073 Leef en laten leven ! 1/7/2020 8:36 PM

1074 Nee 1/7/2020 8:35 PM

1075 Ja, bij ons op de NEW overlast van buren die bekend staan als gewelddadig naar andere
buren. Zij staken illegaal vuurwerk af waarbij de vloer helemaal trilde. Ik durf alleen niets te

1/7/2020 8:35 PM
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ondernemen hiertegen. Hier zou ik wel tips voor willen krijgen.

1076 Meer vuurwerkvrije zones! Een grote vuurwerkshow bij de windas? Waarschijnlijk niet haalbaar
maar meer controle in het Annie M.G. schmidtpark in de maanden nov en dec? Op het
kruispuntje van de Offenbachplantsoen en de Offenbachbaan werd veel vuurwerk
aangestoken. Zowel overdag (schoolgaande kinderen die vuurwerk naar andere kleine andere
kinderen gooide), als s’nachts. Dit jaar was het veel erger dan het jaar daarvoor. Daarnaast zou
een vuurwerkvrije zone in de componistenwijk niet overbodig zijn. Doordat het in die wijk
overvol is met auto’s komt de brandweer er bijna niet doorheen.

1/7/2020 8:35 PM

1077 Afschaffen verkoop in Lansingerland 1/7/2020 8:34 PM

1078 handhaven 1/7/2020 8:34 PM

1079 Niet afschaffen, maar controleren op misbruik. Zeker het bewust in gevaar brengen van mens
of dier moet direct bestraft worden.

1/7/2020 8:33 PM

1080 Al het tuig dat overlast geeft, oppakken en straffen. Handhaven. 1/7/2020 8:33 PM

1081 Verbied vuurwerk! 1/7/2020 8:31 PM

1082 Nee 1/7/2020 8:31 PM

1083 Ipv een aantal vuurwerkvrije zones wellicht een centrale plek aanwijzen waar alleen vuurwerk
mag worden afgestoken, waar overlast tot minimum kan worden beperkt, bv plek in Annie MG
Schmidt park

1/7/2020 8:31 PM

1084 Het word vaak dagen van tevoren afgestoken waarop weinig boetes worden uitgedeeld 1/7/2020 8:30 PM

1085 gewoon door laten gaan 1/7/2020 8:30 PM

1086 Nvt 1/7/2020 8:29 PM

1087 Verbied consumentenvuurwerk. Centraal punt voor een show. Dat is goed voor mensen, dier en
milieu

1/7/2020 8:29 PM

1088 meer handhaving op straat. Niemand gezien van handhaving. Wanneer overtreding wordt
geconstateerd harder straffen. Geen vuurwerkverbod; ik probeer mijn kinderen aan te leren hoe
het wel moet.

1/7/2020 8:28 PM

1089 Als er een melding wordt gedaan zou het fijn zijn dat dat serieus wordt genomen, nu werd er
gezegd dat de boa’s zouden komen kijken maar niemand van de straat heeft iemand gezien

1/7/2020 8:28 PM

1090 Nee 1/7/2020 8:27 PM

1091 Een algeheel vuurwerkverbod binnen onze gemeente lijkt onvermijdelijk nu de gemeente
Rotterdam hiertoe ook heeft besloten. Als wij niet ook tot een verbod overgaan komen de
Rotterdammers bij ons hun vuurwerk afsteken met alle overlast die daar bij hoort. Wij zullen
mee moeten in dit verbod.

1/7/2020 8:27 PM

1092 Minder vuurwerk en geen vuurtjes stoken zou voor de luchtkwaliteit al veel schelen, maar het is
natuurlijk de vraag hoe je dat bereikt. Wellicht door georganiseerd vuurwerk....

1/7/2020 8:27 PM

1093 Verbod op vuurwerk m.u.v. door gemeenten georganiseerde vuurwerkshow 1/7/2020 8:26 PM

1094 Afgelopen jaren als.veilig ervaren, daarnaast zou het wel veel saamhorigheid geven als er een
vuurwerkshow was, dit werkt in andere landen erg goed

1/7/2020 8:25 PM

1095 Centraal vuurwerk geeft minder (over-)last en minder ongelukken 1/7/2020 8:25 PM

1096 Nee 1/7/2020 8:24 PM

1097 Verbieden !!!! 1/7/2020 8:24 PM

1098 Als het vuurwerk blijft dan pas op de laatste dag van het jaar in de verkoop 1/7/2020 8:24 PM

1099 Knalvuurwerk verbieden en siervuurwerk toestaan. Strenger handhaven, bij ons in de straat
werd al enkele dagen/weken voor 31 december dagelijks vuurwerk afgestoken.

1/7/2020 8:24 PM

1100 Een algeheel verbod net zo als Rotterdam. Het is niet van deze tijd, niet te rijmen met de
boeren en de bouw. Het is gevaarlijk, jonge tieners lopen met plastic zak vol vuurwerk zonder

1/7/2020 8:24 PM
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besef wat het kan aanrichten. Je kan niet verwachten dat zij daar verantwoordelijk mee
omgaan. De landelijke cijfers zeggen genoeg

1101 Vuurwerk alleen dmv vuurwerkshow. Geen knalvuurwerk, doe je het toch opsluiten in container
deur dicht en het knalvuurwerk met de daders erin afsteken.

1/7/2020 8:24 PM

1102 Nee 1/7/2020 8:23 PM

1103 Betere handhaving. In de vuurwerkvrijezones werd zelfs op 31 december vuurwerk afgestoken 1/7/2020 8:23 PM

1104 Landelijk verbod op verkoop en gebruik van vuurwerk door consumenten bepleiten bij de
landelijke overheid.

1/7/2020 8:23 PM

1105 Nee 1/7/2020 8:22 PM

1106 De avonden voor oudjaar is zeer veel (illegaal) knalvuurwerk afgestoken. Hier leek te weinig
tegen opgetreden te worden

1/7/2020 8:22 PM

1107 Alle consumenten vuurwerk moet worden verboden in de gemeente Lansingerland. (In
navolging van de gemeente Rotterdam) Daar moet ook op worden gehandhaafd. Een
professionele vuurwerkshow in het centrum van de gemeente (Annie M.G Schmidtpark) moet
voldoende zijn.

1/7/2020 8:22 PM

1108 Rotjes en vuurpijlen verbieden en vuurwerk pas verkopen op de dag waarop het aangestoken
mag worden

1/7/2020 8:21 PM

1109 B 1/7/2020 8:21 PM

1110 Vuurwerk hoort er voor mij gewoon bij. Verbieden werkt niet volgens mij. Illegaal zal dan toch
worden gekocht. Met welke gevolgen dan weer. De jeugd op middelbare scholen zouden in
levende lijve vuurwerkslachtoffers moeten ontmoeten

1/7/2020 8:21 PM

1111 Geen goedkeuring meerverlenen voor tussendoor vuurwerk afsteken. Gebeurt steeds vaker op
feesten!

1/7/2020 8:20 PM

1112 Verbieden 1/7/2020 8:20 PM

1113 Meer handhaven, en straffen. 1/7/2020 8:19 PM

1114 een algeheel verbod zou beter zyn 1/7/2020 8:17 PM

1115 Handhaven. Normale vuurwerk vind ik niet eens zo erg maar de harde (vaak illegale) knallers
zijn wel vervelend. Misschien een soort wedstrijd organiseren voor de jongere doelgroep waar
ze onder toezicht los kunnen gaan (evt professionele vragen om er ook een educatief deel van
te maken.

1/7/2020 8:16 PM

1116 Liefst geen vuurwerk meer toestaan. Een aantal grote georganiseerde vuurwerkshows in grote
steden. Misschien grote schermen in het centrum waarop men de vuurwerkshow van
Rotterdam kan bijwonen met een aantal vuurkorven en wat oliebolkramen. Evt nagaan wat er in
andere landen gedaan wordt om ideeën op te doen.

1/7/2020 8:16 PM

1117 Afschaffen en centraal organiseren 1/7/2020 8:15 PM

1118 Meer bewakers in zetten om te handhaven 1/7/2020 8:15 PM

1119 Gehele gemeente vuurwerkvrij en alleen vuurwerkshows in de kernen 1/7/2020 8:14 PM

1120 Als een verbod komt, kan de politie genoeg controleren? 1/7/2020 8:14 PM

1121 Algeheel verbod aub 1/7/2020 8:12 PM

1122 In mijn ogen zijn het altijd dezelfde zeur pieten die in totaal misschien met 1000 zijn die het
willen verstieren voor andere mensen die een traditie in ere willen houden.

1/7/2020 8:12 PM

1123 Geen knallers alleen siervuurwerk 1/7/2020 8:12 PM

1124 - 1/7/2020 8:12 PM

1125 Enige manier om te handhaven is een algeheel verbod. Als dit er niet komt een
(anoniem)meldpunt waar ook iets mee wordt gedaan.

1/7/2020 8:12 PM

1126 Ik vind het stoppen met het ellendige vuurwerk een goede suggestie. Vernielingen, risico voor 1/7/2020 8:11 PM
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mens en dier, hulpverleners die hun leven soms moeten wagen voor het ellendige gedrag van
bepaalde mensen. Ik vind het ongehoord. Van mij mag het stoppen

1127 Centraal vuurwerk! 1/7/2020 8:09 PM

1128 HANDHAVEN in de week vooraf aan 31 december... De overlast die dan veroorzaakt wordt is
erger dan overlast op 1 of max 2 dagen.

1/7/2020 8:09 PM

1129 Strenger beleid voeren ,heb weinig toezicht of politie gezien op straat. 1/7/2020 8:09 PM

1130 Handhaven, in burger af en toe naar de brug tussen Berkel en Bergschenhoek komen en
afstekende jongeren aanpakken.

1/7/2020 8:08 PM

1131 Graag een algeheel verbod. En zo niet strenger handvaten buiten de toegestane periode 1/7/2020 8:06 PM

1132 Handhaven! Ik heb de buurman met de lawinepijlen aangesproken.die wilde niet stoppen.
Politie gebeld en die hebben niet meer gedaan dan langzaam door de straat gereden.

1/7/2020 8:04 PM

1133 Duidelijker handhaven 1/7/2020 8:03 PM

1134 Meer controle 1/7/2020 8:01 PM

1135 Geheel vuurwerkvrij met op centrale plein vuurwerkshow 1/7/2020 8:00 PM

1136 Pak de overlast gevers aan op elk gebied in plaats van een verbod. 1/7/2020 7:59 PM

1137 Een vuurwerkverbod en strengere handhaving 1/7/2020 7:58 PM

1138 Vuurwerk verbieden in de gehele gemeente. Het plezier van een handjevol mensen mag niet
opwegen tegen de enorme overlast die veel mensen en dieren ervaren. Om nog maar niet te
spreken van de troep die vuurwerk veroorzaakt. Kan nooit goed zijn voor het milieu.

1/7/2020 7:57 PM

1139 Vuurwerk werkt vernieling in de hand vanaf het moment dat het legaal verkocht mag worden.
Dus enkele dagen voor de jaarwisseling.

1/7/2020 7:57 PM

1140 Ook toezicht houden in recreatie gebieden 1/7/2020 7:56 PM

1141 Patrouilleren. In t verleden is dat ook gebeurd en dat scheelde veel. In de woonwijken met
name.

1/7/2020 7:56 PM

1142 siervuurwerk oke, knalvuurwerk en pijlen nee 1/7/2020 7:54 PM

1143 Bij verbod hoe naleven, nu al niet mogelijk bij vuurwerk vrije zones, bij centraal jongeren feest
hoe handhaven terugkomst jeugd door wijk met vernielingen met vuurwerk

1/7/2020 7:52 PM

1144 gewoon al het vuurwerk verbieden. 1/7/2020 7:47 PM

1145 ik vindt het een leuke traditie en als het zonder rotzooi schoppen gaat het geeft dan best een
bijzonder sfeertje .Maar wel de vandalen hard aanpakken zodat het leuk voor iedereen blijft.

1/7/2020 7:46 PM

1146 Alle consumenten vuurwerk verbieden! 1/7/2020 7:45 PM

1147 Totaal verbod 1/7/2020 7:45 PM

1148 strenger controleren op vuurwerk afsteken voor 31 december 18.00 uur. 1/7/2020 7:42 PM

1149 VERBIEDEN!!! 1/7/2020 7:42 PM

1150 meer politie maar dan ook lik op stuk beleid 1/7/2020 7:41 PM

1151 Gewoon consumentenvuurwerk toestaan. Goede voorlichting op scholen en handhavers op
straat. Meldpunt werkt goed. Een evenement vervangt niet de kick van het afsteken zelf.
Vuurwerk zelf is niet gevaarlijk; de stunters wel. Autorijden is niet gevaarlijk; de stunters wel...
Overlast is niet oke, maar kom op... 1 dag per jaar.

1/7/2020 7:41 PM

1152 verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, wij hebben beiden een longaandoening en rondom de
jaarwisseling ervaren wij als zeer nadelig voor onze gezondheid

1/7/2020 7:40 PM

1153 Handhaven! 1/7/2020 7:39 PM

1154 Algemeen verbod op consumenten vuurwerk! 1/7/2020 7:37 PM

1155 Stimuleren opruimen vuurwerkafval 1/7/2020 7:36 PM
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1156 Handhaven op de tijden dat het niet geoorloofd is. Ik heb nog nooit gezien of gehoord dat
iemand aangesproken c.q. beboet is.

1/7/2020 7:36 PM

1157 Vuurwerk verbieden. In gesprek gaan met Rotterdam (al een vuurwerkverbid) om te voorkomen
dat de Rotterdammers hier komen afsteken!

1/7/2020 7:36 PM

1158 Handhaven..ook al is het lastig en ongemakkelijk 1/7/2020 7:31 PM

1159 Niet alleen voor Lansingerland maar alle knalvuurwerk afschaffen. 1/7/2020 7:31 PM

1160 In zowel Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel een vuurwerkshow met leuke tentjes erom
(oliebollen, bubbles) heen voor de gezelligheid, zodat iedereen daar kan samen komen en de
jaarovergang kan vieren

1/7/2020 7:31 PM

1161 Algeheel Vuurwerkverbod 1/7/2020 7:30 PM

1162 Nee 1/7/2020 7:29 PM

1163 Extra vuilnisbophaaldag vanwege volle vuilnisbakken na afloop 1/7/2020 7:26 PM

1164 Stoppen met zelf afsteken van knalvuurwerk en pijlen. 1/7/2020 7:26 PM

1165 Geen winkels toestaan die vuurwerk verkopen 1/7/2020 7:24 PM

1166 Vuurwerkbod 1/7/2020 7:23 PM

1167 Algeheel verbod 1/7/2020 7:23 PM

1168 Verbieden 1/7/2020 7:23 PM

1169 Nee 1/7/2020 7:22 PM

1170 centraal met een vuur o.i.d organiseren 1/7/2020 7:22 PM

1171 Vuurwerk verbieden lijkt mijn inziens de enige oplossing voor vernielingen en overlast 1/7/2020 7:22 PM

1172 Algeheel verbod is prima. En handhaven, ook van vrije zones. Eventueel evenement: ook voor
18-21 jarigen?

1/7/2020 7:21 PM

1173 Een verbod en een centraal vuurwerk per kern. 1/7/2020 7:20 PM

1174 Algeheel vuurwerkverkoop, behalve tussen 2300 uur en 01.00 uur 1/7/2020 7:20 PM

1175 31 december mooi vuurwerk voor iedereen en de bommen nooit meer toestaan. 1/7/2020 7:19 PM

1176 Zeker géén vuurpijlen en zwaar knalvuurwerk meer, verbieden en handhaven natuurlijk. Dat
laatste zal wel zwakke plek vormen, gezien de werkdruk bij de handhavers.

1/7/2020 7:19 PM

1177 Nee 1/7/2020 7:19 PM

1178 Frequenter bezoeken van hangplekken voor jongeren 1/7/2020 7:18 PM

1179 Gewoon knal vuurwerk verbieden én handhaven. Vuurpijlen Ed wel gewoon toestaan 1/7/2020 7:16 PM

1180 Volledig vuurwerkverbod 1/7/2020 7:16 PM

1181 Geen 1/7/2020 7:15 PM

1182 Streng handhaven en goed straffen! 1/7/2020 7:15 PM

1183 Meer handhaving 1/7/2020 7:14 PM

1184 Totaal verkoop en afsteekverbod voor particulieren. Anders is het ook niet te handhaven 1/7/2020 7:13 PM

1185 Nee 1/7/2020 7:13 PM

1186 Centraal iets organiseren en verder niet toestaan mits wetgeving dat toestaan zou. Vuurwerk
en het feestelijke moet wel kunnen vind ik. Maar dan met veel minder gevaar en overlast. Wél
goed vuurwerk regelen a la Rotterdam (niet net zo groot maar, wel goede kwaliteit)

1/7/2020 7:12 PM

1187 Kalmpjes aan met verder afremmen van initiatieven of gebruiken. Als wij niet oppassen drijven
wij naar een dictatuur van de groene partijen. In China zien wij een voorbeeld van hoe het niet
moet.

1/7/2020 7:11 PM
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1188 Leeftijd grens voor bezit van ALLE vuurwerk 1/7/2020 7:11 PM

1189 Liefst een algeheel vuurwerkverbod maar dan wel handhaving. Ik heb geen boa/agent gezien. 1/7/2020 7:11 PM

1190 streven naar een algemeen verbod genoeg is genoeg 1/7/2020 7:10 PM

1191 Hele gemeente vuurwerkvrij maken en daadwerkelijk handhaven met alle diensten die er zijn.
Preventief containers legen en een alternatief evenement in het park bijvoorbeeld.

1/7/2020 7:10 PM

1192 Handhaven 1/7/2020 7:09 PM

1193 Nee 1/7/2020 7:08 PM

1194 veel meer politie en BOA's laten surveilleren en waarschuwingen/boetes uitdelen. 1/7/2020 7:07 PM

1195 Nvt 1/7/2020 7:03 PM

1196 Het liefst zie ik helemaal geen vuurwerk in de straten. Vanwege de overlast en veiligheid maar
ook het milieu aspect.

1/7/2020 7:02 PM

1197 Prima zo, niets aan veranderen 1/7/2020 7:01 PM

1198 Vuurwerkverbod! 1/7/2020 7:00 PM

1199 Meer controle 1/7/2020 7:00 PM

1200 #consumentvuurwerkverbod 1/7/2020 6:59 PM

1201 neen 1/7/2020 6:58 PM

1202 Knalvuurwerk in de gehele gemeente verbieden en alleen siervuurwerk toestaan. Hopelijk
nemen de harde knallen waar ik een mijn zoontje (en vele anderen) zo van schrikken dan af

1/7/2020 6:56 PM

1203 Meer controle van politie. Op dit moment hoor ik nog steeds vuurwerk. Vooral afgelopen
zaterdagavond op 4 januari.

1/7/2020 6:55 PM

1204 De vuurwerkvrije zone eindigde net voor de  Wat al ieder jaar
een ramp is vanaf ca. November. Waarbij er bommen in de garage worden gegooid. Waardoor
wij regelmatig rechtovereind schieten van de schrik. 

1/7/2020 6:54 PM

1205 Organiseer 1 centraal groot festival vuurwerk feest, waar iedereen op een gezellige manier het
oude jaar uit kan luiden en met een mooie professionele vuurwerkshow het nieuwe jaar kan
inluiden.

1/7/2020 6:52 PM

1206 Handhaaf uw eigen opgestelde regels! Politie treedt helemaal niet op tegen overtreders, liever
minder snelheidscontroles, controle op (illegaal) vuurwerk veel belangrijker!

1/7/2020 6:52 PM

1207 Nee 1/7/2020 6:51 PM

1208 vuurwerk verbod in heel Lansingerland 1/7/2020 6:51 PM

1209 Stoppen met die geldverslindende onzin. 1/7/2020 6:51 PM

1210 - 1/7/2020 6:49 PM

1211 Nastreven vuurwerkverbod 1/7/2020 6:49 PM

1212 Totaalverbod nastreven.. geen behoefte aan het gevoel in een oorlogsgebied te zitten.. 1/7/2020 6:49 PM

1213 Uitsluitend siervuurwerk op 31dec+1jan, rest verbieden. 1/7/2020 6:49 PM

1214 Totaal verbod op alle vuurwerk, anders is handhaven bijna onmogelijk. Een gemeentelijke
vuurwerkshow , desnoods met donatie door vuurwerkliefhebbers, lijkt mij een goede oplossing
ter voorkoming van de jaarlijkse overlast door vuurwerk

1/7/2020 6:49 PM

1215 Het enige wat misschien zou helpen is handhaven, maar helaas is die mankracht er niet.
Verkoop alleen op 31 december? De " braverikken " kunnen dan niet eerder afschieten.

1/7/2020 6:48 PM

1216 Ik waardeer dat ik dit jaar melding kon doen bij de gemeente van vuurwerkoverlast. Echter, het
heeft niet geleid tot minder overlast, omdat zoals de BOA mij vertelde zij met veel te weinig
personeel waren! Dus gemeente: investeer in meer BOA's. Dan ben/blijf je geloofwaardig. Nog
beter zou een totaalverbod zijn op het afsteken van vuurwerk door particulieren gepaard met
strenge handhaving!

1/7/2020 6:47 PM
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1217 Handhaven 1/7/2020 6:46 PM

1218 - Veel meer toezicht en handhaving, desnoods door “buurtvaders” - vuurwerkvrije blokken op
31-12 voor de honden - liefst totaal vuurwerkverbod en prachtige show in Bleiswijk en bij het
gemeentehuis

1/7/2020 6:45 PM

1219 Siervuurwerk toestaan. 1/7/2020 6:44 PM

1220 Verbieden 1/7/2020 6:43 PM

1221 Gewoon helemaal stoppen met deze over de top viering. Weer bushokjes gesloopt,
brievenbussen opgeblazen, mensen en dier in de stress, de enorme milieu belasting. Probeer
maar eens adem te halen...Is niet meer van deze tijd. Traditie is mooi, maar soms is het
moment daar om verder te kijken naar de toekomst. De jeugd heeft zovaak de mond vol van
het milieu en dat dat zorgvuldig moet worden gekoesterd voor de toekomst. Daar hoort ook het
schrappen van vuurwerk bij. Wat grappig genoeg juist door de jeugd zo veel vuldig wordt
afgestoken.

1/7/2020 6:43 PM

1222 Volledig verbieden 1/7/2020 6:43 PM

1223 gewoon verbieden het vandalisme is te groot, vaak ook dieren mishandeling 1/7/2020 6:43 PM

1224 Met de drie kernen een groot vuurwerk 1/7/2020 6:42 PM

1225 Algeheel verbod voor hele gemeenten. Het neemt vormen aan die niet meer in de hand
gehouden kunnen worden.

1/7/2020 6:42 PM

1226 niet afwijken van besluiten van de regering 1/7/2020 6:42 PM

1227 Hopelijk snel landelijk verbod op verkoop vuurwerk aan particulieren 1/7/2020 6:41 PM

1228 net zoals bij roken tast vuurwerk je eigen en andermans gezondheid aan 1/7/2020 6:40 PM

1229 Nee 1/7/2020 6:39 PM

1230 Vuurwerk verbod met handhaving daarop 1/7/2020 6:37 PM

1231 Goed voorlichten 1/7/2020 6:36 PM

1232 nee 1/7/2020 6:36 PM

1233 Meer handhaving 1/7/2020 6:36 PM

1234 De vuurwerk vrije zones zijn wel goed maar het nadeel daarvan is dat elders in de wijk meer
overlast komt. Dus een totale verbod maar wel een vuurwerkshow zou beter zijn.

1/7/2020 6:34 PM

1235 Betere handhaving. Orde handhavers zijn in deze periode nauwelijks zichtbaar. Verkoop
verbieden.

1/7/2020 6:34 PM

1236 We hebben al weken last van vuurwerk vooral in de fietstunnels bij de boterdorpseweg. 1/7/2020 6:32 PM

1237 Niet meer. Het gaat ons steeds meer tegenstaan. Siervuurwerk kan prachtig zijn, maar
tegenwoordig willen de mensen steeds meer kabaal horen en vuur zien.

1/7/2020 6:31 PM

1238 Geen ongecontroleerd vuurwerk meer 1/7/2020 6:31 PM

1239 Voor de inwoners Afschaffen!!! en alleen 1centraal vuurwerk 1/7/2020 6:30 PM

1240 Naar mijn idee is er maar 1 optie en dat is vuurwerk voor particulieren geheel verbieden.
Iedereen heeft mondvol over milieu, veiligheid en dierenwelzijn maar dit gaat niet samen met
vuurwerk.

1/7/2020 6:29 PM

1241 Afschaffen 1/7/2020 6:29 PM

1242 Vuurwerk verbieden en de gemeente een vuurwerkshow organiseren. Scheelt een hoop
ergernis en rotzooi.

1/7/2020 6:28 PM

1243 bij verbod ook handhaven 1/7/2020 6:27 PM

1244 Zorg dat mensen zich aan de tijden houden, dat zou al een hoop schelen. Tussen kerst en 31
december 18:00 heb ik honderden oorverdovende knallen gehoord, zelfs midden in de nacht.

1/7/2020 6:27 PM

1245 Handhaving van de wet. Lik op stuk straffen 1/7/2020 6:26 PM
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1246 Neen 1/7/2020 6:26 PM

1247 Verbieden 1/7/2020 6:25 PM

1248 Nee. Verbieden en alleen centraal zou ik prima vinden 1/7/2020 6:24 PM

1249 Nee 1/7/2020 6:18 PM

1250 Meer controle voor al in late avond en nachten 1/7/2020 6:17 PM

1251 Meer handhaven. 1/7/2020 6:17 PM

1252 Geheel verbod 1/7/2020 6:17 PM

1253 Geen 1/7/2020 6:16 PM

1254 Zoek de overlast in het illegale vuurwerk en laat het legale vuurwerk eens met rust zeker voor
de ondernemers is het lastig investeren met al die onzekerheid.

1/7/2020 6:15 PM

1255 Verbieden is geen optie daar in tegen beter handhaven wel. Als je het gaat verbieden wordt het
alleen maar interessanter. Misschien voor de mensen die tegen zijn een stilfeestje organiseren
op de hei.

1/7/2020 6:15 PM

1256 Vuurwerkshow met veel spektakel op centrale plekken. En géén vuurwerk meer!!!!! Vgl. de rol
van de Van Brienedoordbrug in Rotterdam, waar mensen vanuit álle richtingen (met de metro)
op af kunnen. Die plekken kunnen hier gewoon met een fiets bereikt worden.

1/7/2020 6:14 PM

1257 X 1/7/2020 6:13 PM

1258 Meer handhaving in de dagen voor oud en nieuw voor t afsteken van vuurwerk 1/7/2020 6:13 PM

1259 meer handhaving voor jongeren die niet op de aangegeven tijden vuurwerk afsteken 1/7/2020 6:12 PM

1260 Nvt 1/7/2020 6:12 PM

1261 Handhaven!!! 1/7/2020 6:09 PM

1262 Vuurwerk op  Maak er
vuurwerk vrije zones van en handhaaft hierop. Schoolplein en landmeter plein is een hangplek
voor hangjongeren en geeft drugsoverlast. Politie en handhaving moet hier in actie komen

1/7/2020 6:09 PM

1263 Nee 1/7/2020 6:06 PM

1264 harde knallen verbieden 1/7/2020 6:06 PM

1265 verbod beter handhaven. En alleen van 23.00 - 02.00. Of anders knalvuurwerk helemaal
verbieden

1/7/2020 6:06 PM

1266 Ik zou o.a. de ’natuurgebieden’ het Bergse bos, Groenzoom en de Vlinderstrik (park de Polder)
aanwijzen als vuurwerkvrije zones. Ik zou graag zien dat er streng wordt opgetreden tegen
afsteken van zwaar illegaal vuurwerk en afsteken vér buiten de aangewezen tijden.

1/7/2020 6:06 PM

1267 Betere handhaving. 1/7/2020 6:05 PM

1268 Ik denk voor de volwassenen ook gewoon een mooi vuurwerkvertoning met mogelijkheden voor
feestelijkheid en borrel erbij.

1/7/2020 6:05 PM

1269 Niet verbieden 1/7/2020 6:03 PM

1270 Nee 1/7/2020 6:02 PM

1271 Beter handhaven, fikse bekeuringen opleggen, schade 100% vergoeden, geen medelijden bij
letsel...vuurwerk-afstekers...wel bij omstanders en zeker bij dieren...

1/7/2020 6:02 PM

1272 Knalvuurwerk verbieden, zero tolerance beleid 1/7/2020 6:01 PM

1273 Centraal vuurwerk akkoord maar dan in alle drie de kernen. 1/7/2020 6:01 PM

1274 Prullenbak sneller openen. Of mensen moeten hun afvalzakje van de hond thuis in hun
container doen. Nu werd het rond de prullenbak gegooid bij  en ging de
jeugd er rotjes tussen gooien en lage de zakjes ook op het fietspad, gewoon vies!

1/7/2020 5:59 PM

1275 - meer handhaving op Oudjaarsdag - initiatief om vuurwerkafval op 1 jan op te ruimen 1/7/2020 5:58 PM
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1276 Meer voorlichting bv. door slachtoffers aan ouders en kinderen vanaf 10 jaar. 1/7/2020 5:58 PM

1277 Meer controleren. 1/7/2020 5:56 PM

1278 Een aantal jaar geleden was het zo dat er een bepaald budget beschikbaar was. Als er geen
vernielingen in Lansingerland gemeld werden, mocht de jeugd dat budget besteden aan iets
wat ze zelf zouden willen. ik vond dat een goed idee. ik weet niet of er toen iets van terecht
gekomen is (ik heb geen kinderen in die leeftijd), maar kan me voorstellen dat het positief
werkt. Verder heb ik dit jaar ontzettend veel echt heel harde klappen gehoord. Melden heeft
weinig zin, want als ik de klap hoor, kan ik niet precies zeggen waar het is en voordat er
eventueel politie naar toe kan zijn de aanstekers allang gevlogen. De klappen waren dusdanig
hard dat er vast dingen gesneuveld zijn.

1/7/2020 5:55 PM

1279 Verkoop verbieden 1/7/2020 5:55 PM

1280 Nvt 1/7/2020 5:54 PM

1281 Liever gebied zoals bijvoorbeeld een plein of weiland aanwijzen waar wel vuurwerk mag
worden afgestoken, en dan de rest van de gemeente vrij van vuurwerk

1/7/2020 5:54 PM

1282 Politie moet regelmatig zichtbaar aanwezig zijn. 1/7/2020 5:54 PM

1283 Nee 1/7/2020 5:51 PM

1284 Nee 1/7/2020 5:51 PM

1285 Particulier vuurwerk gaan verbieden en 1 show geven 1/7/2020 5:51 PM

1286 Meer controle. Geen papierentijger en alleen woorden. Andere dag de vuurwerkrommel
opruimen Zodat kinderen het niet kunnen oppakken. Jeugdcentra openstellen.

1/7/2020 5:50 PM

1287 Als het dagen vooraf verboden is, handhaaf dan en anders niet verbieden! Vier dagen vooraf
begint het al, en het lijkt niet te stoppen, bijna continu geknal... Het ijlt nog 2 dagen ongeveer na
tot het op is. De knallen lijken soms wel bommen zo hard de afgelopen jaren, de dagen vooraf.
De dieren zijn de afgelopen twee jaar ook steeds meer in paniek, ook degenen die eerder nooit
reageerden. Ik zou al dat knalvuurwerk verbieden. Of wijs een paar plaatsen aan buiten de
bebouwing waar men mag afsteken zoveel men wil. Vuurwerk helemaal verbieden en centraal
een mooi siervuurwerk zou het mooiste zijn. Voor mij persoonlijk is het als longpatient de ergste
dag van het jaar, letterlijk zien te overleven en rustig blijven. En weer veel meer medicatie met
nare bijwerkingen die afgebouwd moet zien te worden. Als staartje heb ik ook nog een hond die
volledig in paniek raakte en zich dusdanig heeft geblesseerd dat ze geopereerd moet worden
wat mij duizenden euro’s gaat kosten.

1/7/2020 5:49 PM

1288 Als knalvuurwerk en de gevaarlijke pijlen verboden zouden worden, hebben we al veel bereikt. 1/7/2020 5:46 PM

1289 Totaal verbieden ( voor heel Nederland dan ) Vanuit gemeentes professioneel organiseren.
Vreemd dat organisaties die hulp verlenen niet gehoord worden. (politie ,brandweer ,oogartsen
etc ) Bescherm deze beroepsgroepen !

1/7/2020 5:45 PM

1290 nvt 1/7/2020 5:44 PM

1291 Annie mg smidt park ook vuurwerkvrije zone maken 1/7/2020 5:44 PM

1292 De buurt/ toezichthouders meer tools geven om op te mogen treden, meer controles uitvoeren
vooral bij tunnels en meer boetes uitdelen. De overlast is werkelijk niet normaal. Met een zeer
angstig dier kan je bijna niet meer over straat. Tot diep in de nacht zijn er meerdere jongeren
die zware vuurwerkbommen afsteken! Van november tot op heden...

1/7/2020 5:43 PM

1293 Zou strengere controle doen tussen kerst en oud en nieuw. Is belachelijk dat ouders in de tuin
vuurwerk staan af te steken zonder dat ik ook maar 1 agent hier in de wijk heb gezien

1/7/2020 5:42 PM

1294 Gewoon er helemaal mee stoppen!!! 1/7/2020 5:42 PM

1295 Nee 1/7/2020 5:42 PM

1296 Oud& Nieuw draait nu om voorwerk. Het zou veel meer terug naar de bedoeling moeten: we
vieren de overgang. Jongeren zijn nu dus teveel bezig met vuurwerk ipv een feestje. Educatie
van ouders en via school is nodig.

1/7/2020 5:41 PM

1297 Nee afschaffen, te gevaarlijk 1/7/2020 5:40 PM
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1298 Vuurwerk verbieden 1/7/2020 5:39 PM

1299 Verkoop alleen op 31-12 toestaan. 1/7/2020 5:38 PM

1300 Surveileren/gezicht laten zien daar waar overlast ervaren wordt 1/7/2020 5:38 PM

1301 Knalvuurwerk bij de verkopers verbieden, vuurwerk zones beter kenbaar maken, 1/7/2020 5:38 PM

1302 Strikt handhaven bij een vuurwerkverbod, ouders aamspreken, veroorzakers oplaten draaien
voor de schade

1/7/2020 5:36 PM

1303 Handhaven. We hebben  bewoners die regelmatig (het hele jaar door)
vuurwerk afsteken. Vaak ook zeer harde knallen.

1/7/2020 5:35 PM

1304 Centrale vuurwerkshow en verder totaal verbod 1/7/2020 5:35 PM

1305 Er lopen kinderen van 12 jaar met zakken vuurwerk bij andere bewoners laat ze bij hun
ouders(die niet weten wat hun kinderen doen) voor de deur gaan staan hebben zij ook de
rotzooi en verkoop geen vuurwerk als het nog wordt verkocht Aleen op de dag zelf nu hadden
we VIER dagen OORLOG

1/7/2020 5:34 PM

1306 Nee 1/7/2020 5:32 PM

1307 uitbreiding vuurwerkvrije zones 1/7/2020 5:32 PM

1308 Je durft de laatste dagen van het jaar haast de straat niet op met al dat knal vuurwerk 1/7/2020 5:32 PM

1309 Geen 1/7/2020 5:30 PM

1310 Verkoop van vuurwerk niet eerder dan 30 december. 1/7/2020 5:30 PM

1311 Beter handhaven voor afsteken buiten de toegestane tijdsperiode, maar het liefst knalvuurwerk
en vuurwerkpijlen verbieden

1/7/2020 5:30 PM

1312 mensen heel bewust maken hoe slecht dit voor het milieu is. 1/7/2020 5:30 PM

1313 Een algeheel verbod op verkoop lijkt mij het beste. 1/7/2020 5:29 PM

1314 Meer vuurwerkvrije zone’s 1/7/2020 5:27 PM

1315 Veel boas rondsturen en ook echt bekeuren 1/7/2020 5:27 PM

1316 Graag verbod voor de hele gemeente, wees eens een koploper in het land. Doe er een
georganiseerde vuurwerkshow voor in de plaats

1/7/2020 5:27 PM

1317 Handhaving is kennelijk niet makkelijk, waarom worden hier geen boetes op geheven, dat zal in
ieder geval afschrikken.

1/7/2020 5:27 PM

1318 Verbieden en handhaven. Boa's en agenten moeten regelmatig zichtbaar zijn. 1/7/2020 5:26 PM

1319 Meer handhaven op tijden dat vuurwerk mag worden aangestoken zodat de ouderen en
eigenaren met huisdieren daar rekening mee kunnen houden. Nu wordt er al 4 weken voor 31
december vuurwerk aangestoken. Hoop dat er een algeheel vuurwerk verbod komt beter voor
milieu en beter te handhaven

1/7/2020 5:26 PM

1320 geen gevaarlijk knal en vuurpijlen verkopen 1/7/2020 5:26 PM

1321 Verboden van vuurwerk en als gemeente het organiseren 1/7/2020 5:25 PM

1322 - Algemeen meer handhaving tijdens de tijden dat vuurwerk afsteken verboden is - Ook parken
als de Annie M.G. Schmidt park vuurwerkvrij maken

1/7/2020 5:25 PM

1323 zelf organiseren, verder afschaffen. eer controle in de wijken. 1/7/2020 5:25 PM

1324 Nee 1/7/2020 5:24 PM

1325 Verbod op zwaar knal vuurwerk en beter handhaven 1/7/2020 5:24 PM

1326 Neen 1/7/2020 5:22 PM

1327 Voor de veiligheid: Centraal een vuurwerkShow door de gemeente laten organiseren en het
consumentenvuurwerk helemaal afschaffen.

1/7/2020 5:22 PM

1328 verkoop van groot en gevaarlijk vuurwerk verbieden 1/7/2020 5:20 PM
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1329 Totaal verbieden, streng controleren en centraal een vuurwerkfeest organiseren. 1/7/2020 5:20 PM

1330 Strengere regels ook met vernielingen tijdens oud en nieuw. Vorig jaar heb ik jongeren
aangesproken op vuurwerk bommen in vuilcontainers, straat verderop gingen ze verder. Ook
worden er algemene prullenbakken (groen) rondom oud en nieuw vernield.

1/7/2020 5:20 PM

1331 als men doorgaat op de oude voet :in ieder geval een verbod op knalvuurwerk overal....en bij
siervuurwerk...laat iedereen zijn ROTZOOI opruimen op nieuwjaarsdag ,eventueel indien
mogelijk met controle !!!

1/7/2020 5:20 PM

1332 Ik zou algemeen verbod invoeren voor knalvuurwerk en pijlen. Of voor al het vuurwerk. 1/7/2020 5:19 PM

1333 direct stoppen 1/7/2020 5:19 PM

1334 Stuur aan op verbod landelijke politiek voor knal en vuurpijlen. 1/7/2020 5:19 PM

1335 Waarom heeft niemand het over vervuiling met zware metalen, met plastic, met verfstoffen?De
extra kosten voor het afsluiten van brievenbussen en afvalbakken en de extra vervuiling die dat
dan weer met zich meebrengt? Om maar niet te spreken van schade aan alles waar het
vuurwerk op terecht komt en de extra inzet van hulpdiensten en artsen.

1/7/2020 5:18 PM

1336 Borden met voorlichting 1/7/2020 5:17 PM

1337 Verbieden in zijn totaliteit, het heeft hier een brievenbus totaal vernieuwd, geeft enorm veel
fijnstof dus slecht voor millieu en astmapatiënten

1/7/2020 5:17 PM

1338 Geen knalvuurwerk. En handhaven! 1/7/2020 5:16 PM

1339 Algeheel verbod 1/7/2020 5:16 PM

1340 verbieden en handhaven 1/7/2020 5:16 PM

1341 Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling 3 dagen knallen (mag niet, maar gebeurt wel) Na 1/1 was
het wel rustig. Zou er niet te veel aan doen

1/7/2020 5:16 PM

1342 De landelijke politiek erop wijzen dat een algeheel verbod gewenst is. Het is dan n.l. beter te
handhaven.

1/7/2020 5:15 PM

1343 Beter handhaven op het verbod om te vroeg in december al vuurwerk af te steken. 1/7/2020 5:14 PM

1344 Stoppen met verkoop voor particulieren 1/7/2020 5:13 PM

1345 Meer handhaven, hoe moeilijk dit ook is 1/7/2020 5:13 PM

1346 Overal verbieden anders niet te handhaven 1/7/2020 5:13 PM

1347 Landelijk vuurwerkverkoop op knalvuurwerk en vuurpijlen 1/7/2020 5:13 PM

1348 Gun de mensen het vuurwerk daar waar het goed gaat. Bij overlast streng optreden en vooral
HANDHAVEN!

1/7/2020 5:12 PM

1349 Harder optreden.tegen die gêne die buiten de uren afsteek. 1/7/2020 5:12 PM

1350 Er is totaal geen toezicht over afsteken vuurwerk buiten de gestelde uren. En hoe wordt er dan
opgetreden?

1/7/2020 5:12 PM

1351 Volledig verbod, eventueel een centraal georganiseerd spektakel. 1/7/2020 5:11 PM

1352 Beter handhaven 1/7/2020 5:11 PM

1353 Nee het is namelijk een landelijk probleem 1/7/2020 5:10 PM

1354 Ja, de overlastveroorzakers aanpakken. Niet het vuurwerk zelf. 1/7/2020 5:08 PM

1355 Landelijk aanpakken 1/7/2020 5:08 PM

1356 Bij een algemeen verbod zou het mogelijk zijn om te handhaven nu bij mogelijk siervuurwerk
Ed. Toe te staan dan is dit niet mogelijk.

1/7/2020 5:04 PM

1357 Hard maken voor verbod op consumentenvuurwerk. 1/7/2020 5:03 PM

1358 verbieden het is slecht voor het milieu 1/7/2020 5:03 PM
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1359 . 1/7/2020 5:02 PM

1360 compleet verbieden en handhaven 1/7/2020 5:01 PM

1361 Streng handhaven 1/7/2020 5:00 PM

1362 Stoppen met vuurwerk! 1/7/2020 5:00 PM

1363 Geen 1/7/2020 5:00 PM

1364 Geen 1/7/2020 4:59 PM

1365 Betere handhaving van illigeaal vuurwerk en met name hard knalvuurwerk/ strijkers voor de
jaarwisseling

1/7/2020 4:55 PM

1366 Betere handhaving zou veel verbeteren 1/7/2020 4:54 PM

1367 Als er een centraal evenement komt graag in elke kern een. 1/7/2020 4:50 PM

1368 Optreden indien er vuurwerk wordt afgestoken op de momenten dat het niet mag. Voor zover ik
kan zien wordt het nu niet gehandhaafd. Overigens heb ik er zelf geen last van en vind ik
vuurwerk een jaarlijks feest.

1/7/2020 4:48 PM

1369 Verbieden, zeker in natuurgebieden zoals de Groenzoom. En denk aan alle ogen en vingers,
die je gaat redden met een verbod!

1/7/2020 4:44 PM

1370 Meer toezicht op naleving. Centraal siervuurwerk in het A.M.G. S-park? 1/7/2020 4:43 PM

1371 Meer actieve (niet na meldingen, maar geregeld) controle in de dagen voor en na 31 december
door ordehandhavers; veel strenger en veel frequenter optreden op die dagen

1/7/2020 4:39 PM

1372 Goede voorlichting icm mee handhaven 1/7/2020 4:33 PM

1373 Xxx 1/7/2020 4:26 PM

1374 verbeter de handhaving, gisteren nog werd bij ons nog vuurwerk afgestoken. 1/7/2020 4:19 PM

1375 verbieden! 1/7/2020 4:16 PM

1376 Knalvuurwerk , bommen verbieden. Dit is geen traditie maar vandalisme. 1/7/2020 4:16 PM

1377 Buiten de zones verbieden en proberen te handhaven. Daarnaast een vuurwerkverbod 1/7/2020 4:15 PM

1378 Gewoon een algeheel vuurwerkverbod invoeren. Dit is overzichtelijk en uiteindelijk goed te
handhaven. Een centraal vuurwerkshow is misschien het eerste jaar voor iedereen misschien
even wennen maar lansingerland is een kei in evenementen organiseren dus ik heb er alle
vertrouwen in dat dat een heel mooi feestje gaat worden 31 december 2020/2021. Misschien
meerdere locaties centraal vuurwerkshow gewenst !

1/7/2020 4:15 PM

1379 Met jongeren in gesprek gaan om overlast en vandalisme te voorkomen. Vaak helpt het om op
een normale manier in gesprek te gaan en uit te leggen waarom er overlast is en wat het kost
om bijv een bushokje of prullenbak te repareren. En dat dat geld beter besteed kan worden aan
bijv een jongerenplek of soos. En een plek aanwijzen waar er bijv verzameld kan worden om
vuurwerk af te steken. Daar kan ev een boa zorgen voor orde en kan het makkelijk worden
opgeruimd. Denk aan parkeerterrein dat niet gebruikt wordt net buiten woonwijk. Dan voorkom
je overlast en hou je het afsteken en de rommel veelal op een of meerdere plekken.

1/7/2020 4:03 PM

1380 Graag meer surveilleren rondom de scholen aan de stampioendreef en liefst hier en ook van
het landmeter Park een vuurwerk vrije zone maken.

1/7/2020 4:01 PM

1381 Handhaven buiten de juiste tijdstippen afvuren van vuurwerk 1/7/2020 4:00 PM

1382 Ik sluit mij aan bij de wens op een verbod voor knalvuurwerk, en gevaarlijk vuurwerk in het
algemeen.

1/7/2020 3:36 PM

1383 Vuurwerk moet verboden worden. Het kost de gemeenschap teveel geld om alle schades weer
te herstellen. Te veel ongelukken etc etc. En mijn hondjes zijn ook niet blij met vuurwerk

1/7/2020 3:33 PM

1384 - 1/7/2020 3:29 PM

1385 Algemeen vuurwerkverbod en centrale show in elke dorpskern. Natuurlijk geeft dit weerstand,
maar veiligheid is belangrijker.

1/7/2020 3:28 PM
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1386 De traditie van vuurwerk is verworden tot gelegaliseerd vandalisme en bedreiging van mens en
dier. Helaas is van de overheid geen bescherming meer te verwachten.

1/7/2020 3:26 PM

1387 Handhaving van afsteken voor Oudejaarsdag 1/7/2020 3:25 PM

1388 ook kindervuurwerk verbieden wat al vanaf begin december verkocht wordt. de overlast
aanpakken en handhaven

1/7/2020 3:25 PM

1389 Compleet verbieden. De slechterikken verpesten het voor de goeien. Het afsteken begint te
vroeg, gaat dagenlang door, er wordt veel te zwaar vuurwerk gebruikt en het wordt gebruikt om
te vernielen; waarmee het in de richting gaat van binnenlands terrorisme. Een totaalverbod is
de enige oplossing.

1/7/2020 2:42 PM

1390 Knal vuurwerk verbieden 1/7/2020 2:37 PM

1391 Handhaven 1/7/2020 2:31 PM

1392 Stoppen met vuurwerk in Lansingerland 1/7/2020 2:28 PM

1393 Totaal verbod 1/7/2020 2:26 PM

1394 Geen knalvuurwerk en vuurpijlen 1/7/2020 2:25 PM

1395 Graag een totaalverbod op vuurwerk, ik weet dat er landelijk nagedacht wordt over gevaarlijk
vuurwerk, maar krijg het idee dat siervuurwerk als veilig wordt gezien terwijl de houten stokjes
en plastic onderdelen daarvan ook schade kunnen geven. Als toch vuurwerk: geen
vuurwerkvrije zones, iedereen dezelfde rechten; pas zeer kort voor te toegestane afschiet-tijd
het vuurwerk op laten halen (max paar uur); tijdsduur dat er afgeschoten mag worden zeer
beperken (0:00 tot 1:00 bv, het gaat tenslotte om het inluiden van het nieuwe jaar);
daadwerkelijk optreden tegen overtreders met hoge straffen. Zorgen dat particulieren die
schade door vuurwerk opgelopen hebben wat niet te verhalen is op de daders (wat vrijwel altijd
het geval zal zijn) hiervoor gecompenseerd worden. Bv door prijs van vuurwerk dusdanig te
verhogen en hier een pot van aan te leggen. Dit kan uiteraard ook voor schade aan openbare
voorzieningen gedaan worden.

1/7/2020 2:14 PM

1396 Afschaffen 1/7/2020 2:11 PM

1397 nee 1/7/2020 2:03 PM

1398 Ver bieden en handhaven. Politie komt niet als je serieuze melding hebt. Het leek wel oorlog
hier.

1/7/2020 1:46 PM

1399 Geheel vrijgeven 1/7/2020 1:34 PM

1400 Stoppen met vuurwerk de vernielingen die gedaan zijn het zijn onze belasting gelden anders
zware straffen dan laten ze het wel

1/7/2020 1:22 PM

1401 Buiten de tijd dat het mag beter controleren en straffen niet afdoen met mag niet hè 1/7/2020 1:21 PM

1402 Nee 1/7/2020 1:04 PM

1403 Volledig stoppen met vuurwerk omdat het slecht is voor het milieu, veel schade en overlast
veroorzaakt. Ga liever over tot een lichtshow met drones.

1/7/2020 12:56 PM

1404 Illegaal vuurwerk, dus de harde knallen, is al verboden. Graag wat beter geïnformeerd raken
over vuurwerk, anders kan een inhoudelijke discussie niet plaatsvinden.

1/7/2020 12:55 PM

1405 Niet zo gek laten maken door al die klagers. Die hou je altijd. 1/7/2020 12:51 PM

1406 Ha gewoon iedereen ze gang laten die gaan die paar uurtjes op die enkele dag in het jaar. 1/7/2020 12:45 PM

1407 3 weken voor oud en nieuw wordt er dagelijks, ‘savonds en ‘snachts keihard ( illegaal) vuurwerk
afgestoken, gisteren nog steeds op 6 januari. De dieren in de omgeving, onze kinderen en de
werkende mens wordt uit het slaapritme gehouden. Er is geen of weinig controle in Bleiswijk,
want het gaat maar door. Handhaving is mijn tip, als je iets toelast moet je het wel kunnen
controleren.

1/7/2020 12:35 PM

1408 Nee 1/7/2020 12:31 PM

1409 Vuurwerk afteek plaatsen maken 1/7/2020 12:30 PM

1410 Goed handhaven vooral als vuurwerk nog niet is toegestaan 1/7/2020 12:26 PM
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1411 Meer toezicht in de vuurwerkvrije zones + verbod rondom supermarkten. Ik werk zelf in een
supermarkt en merk dat dit een populaire plek is voor jongeren om vuurwerk af te steken wat
voor veel overlast en soms angst zorgt bij klanten/werknemers. Verder is een centraal
vuurwerkshow een goed idee. Dit zou vuurwerk gebruik zeker verminderen.

1/7/2020 12:25 PM

1412 ik ben van mening dat de ongelukken die gebeuren en de overlast die ervaren wordt door te
vroeg afsteken van vuurwerk geen reden tot afschaffing moet zijn. vaak zie je toch het verkeerd
afsteken of dingen doen de oorzaak is van letsel. en de veel te vroege knallen komt door het
illegale circuit. pak dat aan. maar laat de keuze voor het al dan niet afsteken van vuurwerk op
de toegestane tijden lekker zoals het is.

1/7/2020 12:10 PM

1413 Verbod op vuurwerk 1/7/2020 12:07 PM

1414 meer vuurwerkvrije buurten. En een 'vuurwerkshow' door gemeente georganiseerd. 1/7/2020 12:06 PM

1415 Een vuurwerkverbod in heel Lansingerland en centraal een vuurwerkshow organiseren 1/7/2020 12:05 PM

1416 verbied de verkoop dan vang je veel ellende weg. 1/7/2020 11:54 AM

1417 Nee 1/7/2020 11:38 AM

1418 Surveilleren tijdens oud&nieuw, er zijn kinderen/jongeren die al dagen van te voren beginnen
met afsteken en dat zelfs naar mensen en dieren gooien!!

1/7/2020 11:36 AM

1419 Wij zaten in de vuurwerkvrije zone erg saai ik vind dat de harde knallen en het gevaarlijke
vuurwerk verboden moet worden! Maar helemaal geen vuurwerk het hoort er toch bij net als de
oliebollen!

1/7/2020 11:05 AM

1420 De overlast is zo groot in de woonwijken dus ik wil alleen maar een verbod en n show door de
gemeente georganiseerd. Dat kan wel betaald worden met het geld wat nu naar het herstel van
de vernielingen gaat.

1/7/2020 10:50 AM

1421 Verbod 1/7/2020 10:48 AM

1422 Nee 1/7/2020 10:44 AM

1423 alleen vuurwerkshows toelaten 1/7/2020 10:28 AM

1424 Alles vuurwerkvrij maken en shows doen 1/7/2020 10:28 AM

1425 Harder controleren op afsteken vuurwerk buiten legale tijdstippen 1/7/2020 10:27 AM

1426 Nu wordt er weer van alles opgetuigd omdat het uit de hand loopt, maar dit komt alleen omdat
er veel te weinig opgetreden wordt.

1/7/2020 10:27 AM

1427 Landelijk minder vroege verkoop starten. Alleen siervuurwerk verkopen en geen knalvuurwerk.
Knalvuurwerk illegaal maken zodat elke knal duidelijk een overtreding is Die kan worden
gehandhaafd. Voor de gemeente meer patrouilles voor maar ook op 31 dec door
politie/handhaving, meer vuurwerkvrijezones, bijvoorbeeld gebieden waar veel burgers met
dieren komen zoals Annie m g schmidtpark.

1/7/2020 10:25 AM

1428 Meer controles bij de landscheiding berkel trein tunnel... mega knallen 1/7/2020 10:14 AM

1429 Hele dorpen vuurwerkvrij maken 1/7/2020 10:12 AM

1430 Geen overige tips. Hoe het nu gaat is het prima. En wat is overlast? Zeurpieten zul je altijd
houden en is afschaffen zelfs niet goed genoeg. De gemeente zou zich beter kunnen focussen
op andere politieke punten, dan het vuurwerk “probleem”. Naar mijn mening is deze
jaarwisseling prima verlopen. Kleine incidentjes kun je niet voorkomen en moet je ook niet
willen voorkomen. Door de betutteling van de samenleving, wordt het juist spannender om
dingen te doen die niet mogen. En de politie of handhaving heeft op zulke dagen hele andere
prioriteiten.

1/7/2020 10:11 AM

1431 Afschaffen. Er is toch geen lol meer aan. Het kost teveel geld, teveel milieuschade en
gezondheidsrisico’s.

1/7/2020 10:05 AM

1432 - 1/7/2020 10:00 AM

1433 Als kosten voor extra maatregelen (bv alle vuilnisbakken bijna week dicht) en herstel en
schoonmaken, extra handhaving en vernielingen bij elkaar zijn niet meer in verhouding wua

1/7/2020 9:59 AM
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kosten. Ook zijn alle ongelukken gevolg van legaal vuurwerk. Verbieden en vuurwerkshow
heeft mijn voorkeur.

1434 Vuurwerk verbieden. Met name bij de Rotte en de Bleiswijkse zoom is het niet te controleren.
Daarnaast heb ik het idee dat de knallen alleen maar heviger worden. Een totaal verbod vind ik.

1/7/2020 9:56 AM

1435 Sneller opruimen 1/7/2020 9:55 AM

1436 Tractormuseum vind ik wel zeer vreemde keuze voor een vuurwerkvrije zone. Voor de
huisdieren zou je AMGS park noord ook kunnen aanwijzen.

1/7/2020 9:49 AM

1437 Geen vuurwerkvrije zones aanwijzen, maar zones waar juist wel vuurwerk mag worden
afgestoken.

1/7/2020 9:37 AM

1438 een vuurwerk show op een centraal punt binnen landsingerland 1/7/2020 9:32 AM

1439 Hou op met betuttelen. Zo’n negatieve enquête met insinuaties heb ik nog nooit gelezen. Geen
enkel positieve vraag kunnen vinden. Lijkt wel of de gemeente als een vuurwerkshow klaar
heeft liggen voor volgend jaar.

1/7/2020 9:26 AM

1440 Meer surveilleren... Ik heb de dagen voor oud en nieuw geen politie/boa gezien... En ik heb
heel wat gewandeld met de kinderen.

1/7/2020 9:24 AM

1441 Ik snap niet dat er niet gewoon pas na middernacht mag worden afgestoken. Nu wordt er
gedoogd en mensen rekken de regels op.

1/7/2020 9:23 AM

1442 Strenger optreden tegen vandalisme of wanneer vuurwerk naar mensen of dieren wordt
gegooid.

1/7/2020 9:16 AM

1443 Doen het goed geen tips 1/7/2020 9:15 AM

1444 Totaal verbod. 1/7/2020 9:10 AM

1445 Meer controle 1/7/2020 9:07 AM

1446 Algeheel verbod 1/7/2020 9:06 AM

1447 De mensen gewoon lekker hun vuurwerk laten afsteken inplaats van die azijnzeikers altijd het
gelijk geven. Handhaven op het dragen van vuurwerkbrillen en eerdere knallen lijkt me een
beter idee, het verbieden van vuurwerk is alleen maar het verplaatsen van problemen.

1/7/2020 9:04 AM

1448 Totaal verbod 1/7/2020 8:55 AM

1449 Preventief veel acties doen. Op het moment dat de vuurwerkverkoop start vol inzetten op
handhaving (ook het meldpunt goed bekend maken). Tijdens de jaarwisseling op strategische
plekken handhaving inzetten en cameratoezicht.

1/7/2020 8:53 AM

1450 algeheel vuurwerkverbod 1/7/2020 8:48 AM

1451 Graag een vuurwerkverbod instellen 1/7/2020 8:45 AM

1452 Nee 1/7/2020 8:41 AM

1453 Verbied al het vuurwerk en organiseer een show/feest. 1/7/2020 8:23 AM

1454 Algeheel verbod instellen 1/7/2020 8:14 AM

1455 Vuurwerktraditie houden zoals het was. Treedt tegen uitwassen zoals vernielingen en geweld al
gedurende het gehele jaar op zodat op oudejaarsavond de “boefjes” ook al weten waar ze aan
toe zijn. Verder meer blauw op straat, cameratoezicht op hoog risicoplekken en waar nodig een
APV.

1/7/2020 8:11 AM

1456 Nee 1/7/2020 8:03 AM

1457 Meer surveilleren en boetes uitdelen 1/7/2020 8:02 AM

1458 Gewoon lekker door knalle stop verboden pak overlast aan. Betere handhaving vuurwerk is de
mooiste traditie van de wereld stop betutteling. En ik wil graag in contact komen met de
gemeente. Ik ben een enorm fan van vuurwerk 29 jaar uit Bleiswijk en ik sta op voor de traditie

1/7/2020 7:58 AM

1459 Nee 1/7/2020 7:57 AM

1460 Beter / strenger handhaven. Er wordt bvb al veel vuurwerk afgestoken ver voor de afgesproken 1/7/2020 7:44 AM
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toegestane tijd.

1461 Nee 1/7/2020 7:41 AM

1462 Leven en laten leven. Ga met jongeren en ouders in gesprek ipv voor ze te beslissen 1/7/2020 7:29 AM

1463 Vuurwerk alleen tussen 24-2 uur ‘s nachts. Beperkte hoeveelheid per adres. Handhaven. Geen
knalvuurwerk meer verkopen en toestaan. Vuurwerkzone in iedere wijk aanwijzen, niet meer bij
elk huis.

1/7/2020 7:27 AM

1464 De vuurwerkshow op 31 houden en niet midden in het jaar op het eilandpad in Bergschenhoek
waar veel vogels zijn

1/7/2020 7:25 AM

1465 Pak de ouders aan van jongeren met vuurwerk die te vroeg afsteken Verder laat het lekker een
traditie zijn en laat de mensen met honden die zeuren eerst maar eens hun hondepoep uit mijn
voortuin komen halen.

1/7/2020 7:21 AM

1466 Nee 1/7/2020 7:20 AM

1467 Gewoon zo laten als het was. Niet verbieden. misschien war meer voorlichting icm scholen
over verkeerd gebruik van vuurwerk

1/7/2020 7:13 AM

1468 Nee 1/7/2020 7:03 AM

1469 Graag vaker door wijken rijden voor 31-12 1/7/2020 7:02 AM

1470 Het hoort erbij , maar als het dan toch afgeschaft zou moeten worden dan idd een centraal punt
of meerdere in elk dorp van lansingerland waar een mooie show gegeven word

1/7/2020 7:02 AM

1471 Pas laatste dag/31-12 vuurwerk afgeven. 1/7/2020 6:56 AM

1472 Nee 1/7/2020 6:48 AM

1473 Nee 1/7/2020 6:34 AM

1474 Een vuurwerkverbod lost niks op, een centraal punt is ook gevaarlijk, vele gewonden als er iets
gebeurd en opstootjes daar enz, ik zou er niet met mijn kinderen durven komen

1/7/2020 6:34 AM

1475 Alleen een centrale show verder geen vuurwerk, vooral de dagen voor oud en nieuw meer
controle

1/7/2020 6:31 AM

1476 Afschaffen 1/7/2020 6:30 AM

1477 Stoppen met consumentenvuurwerk 1/7/2020 6:20 AM

1478 Strikter handhaven 1/7/2020 6:18 AM

1479 Alleen georganiseerd vuurwerk als het vuurwerk zonodig moet. Liever vuurwerk helemaal
afschaffen. Het is heel slecht voor het milieu ook.

1/7/2020 6:15 AM

1480 Geheel verbod en beter handhaven 1/7/2020 6:11 AM

1481 meer controleren en beperkte verkoop en verkoop alleen op laatste 3 dagen van het jaar 1/7/2020 6:00 AM

1482 Als het even kan meer controles op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden om.
Vuurwerk afsteken begon na de kerst i.p.v. oudjaarsdag.

1/7/2020 5:56 AM

1483 Gewoon centraal afsteken op de tijd dat het mag en kan en voor de rest afschaffen dat illegale
vuurwerk. Liefst helemaal maar dat gaat toch niet gebeuren.

1/7/2020 3:57 AM

1484 Vuurwerkvrije zones zijn prima, maar het is prettig als je gewoon siervuurwerk zou mogen
afsteken, buiten deze zones uiteraard.

1/7/2020 2:48 AM

1485 Traditie 1/7/2020 1:37 AM

1486 Strenger controleren tijdens het verbod. Veel overlast ervaren van jonge kinderen die met
vuurwerk speelden.

1/7/2020 1:30 AM

1487 Vernielers hard aanpakken 1/7/2020 1:12 AM

1488 Niet lopen miereneuken en late. Zoals het is 1/7/2020 1:06 AM

1489 Heel fijn dat deze zone’s er zijn. Maar houd ook vertrouwen in de burgers dat zei hiermee goed 1/7/2020 1:04 AM
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mee omgaan. Pubers daarin tegen steken overal of Mischien een idee om meer aandacht
onder de scholen hier aan tegeven d.m.v vr brillen en vuurwerk filmpjes naar hun leeftijd
aangepast uitraard

1490 geheel verbieden en streng handhaven of streng handhaven buiten de toegestane tijden 1/7/2020 12:52 AM

1491 Verkerk centrum werd gewoon vuurwerk afgestoken 1/7/2020 12:41 AM

1492 Al het knal vuurwerk verbieden alleen sier vuurwerk toestaan 1/7/2020 12:41 AM

1493 Geen vuurwerk verbod 1/7/2020 12:26 AM

1494 Vandalisme met of zonder vuurwerk is een andere discussie als wel of geen vuurwerk.
Vandalisme is nooit goed en te tolereren.

1/7/2020 12:18 AM

1495 Ga handhaven op grote schaal met de handhavers en zorg dat jongeren massaal verwezen
worden naar HALT en verbaliseer iedereen die vuurwerk afsteekt buiten de vergunde periode.
Het is voor bewoners mi zinloos om te melden omdat er geen opvolging is door handhaving.

1/7/2020 12:18 AM

1496 Siervuurwerk prima. De ontzettende harde knallen verbieden! 1/7/2020 12:10 AM

1497 Centralizeren 1/7/2020 12:04 AM

1498 Geen vuurwerk verbieden 1/6/2020 11:46 PM

1499 Niks verbieden als jullie dat wel doen krijg jullie meer problemen van geloof me 1/6/2020 11:43 PM

1500 Ik denk dat het moeilijk zal worden om dit tegen te gaan als in iedergeval de vuurwerk bommen
en die harde knallen maar stoppen

1/6/2020 11:40 PM

1501 Alleen siervuurwerk toelaten en alle "bommen" verbieden. 1/6/2020 11:30 PM

1502 Verbod muv show 1/6/2020 11:27 PM

1503 Een leuk feest vanaf 09:00 tot 01:00 uur met centraal vuurwerk in het Annie mg Smit park. Net
als lansingerland live etc. Knallend met ze alle het jaar uit!

1/6/2020 11:12 PM

1504 Meer controles 1/6/2020 11:09 PM

1505 De vuurwerkvrije zone in Bleiswijk was in veel gevallen slechts een paar meter breed. Mijns
inziens zinloos. Camera's stonden slechts op een klein deel van de zone opgesteld. Als je
regels bedenkt en doorvoert, zorg dan wel dat ze uitvoerbaar en te handhaven zijn.

1/6/2020 11:08 PM

1506 Verbieden 1/6/2020 11:07 PM

1507 Stoppen ermee 1/6/2020 11:07 PM

1508 SVP een totaal vuurwerkverbod. 1/6/2020 11:06 PM

1509 Drone show organiseren als evenement. Of meer duidelijkheid dat huisdieren de harde
vuurwerk knallen bijna de hele dag niet kunnen verdragen

1/6/2020 10:59 PM

1510 Heel Lansingerland vuurwerkvrij en alleen georganiseerd professioneel vuurwerk 1/6/2020 10:58 PM

1511 Pas vanaf oudjaarsochtend vuurwerk verkoop. Harder optreden bij overtredingen en illegaal
vuurwerk. Vuurwerkvrije zone in parken en natuurgebieden.

1/6/2020 10:57 PM

1512 Meer handhaving 1/6/2020 10:57 PM

1513 Ik vrees dat we afhankelijk zijn van de landelijke ontwikkelingen rondom het verbieden van
consumentenvuurwerk. Anders zou ik een voorstander zijn van het verbieden van vuurwerk in
onze gemeente.

1/6/2020 10:56 PM

1514 Flinke straffen voor mensen die dingen kapot maken of rellen. Consumentenvuurwerk
verbieden.

1/6/2020 10:56 PM

1515 Traditie behouden. 1/6/2020 10:55 PM

1516 Meer controleren op jongeren die in de dagen voorafgaand aan de jaarwisseling afsteken 1/6/2020 10:54 PM

1517 Totaalverbod voor de gehele gemeente 1/6/2020 10:52 PM

1518 Nee 1/6/2020 10:50 PM
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1519 Beter controleren op de groepen jongeren die door de wijken trekken met rugzakken vol illegaal
vuurwerk

1/6/2020 10:49 PM

1520 Handhaven op afsteken illegaal vuurwerk mn die harde knallen al paar dagen voor 31/12 maar
ik vrees niet te realiseren.....Ik ben voor landelijk verbod

1/6/2020 10:49 PM

1521 Ja, het verbieden van vuurwerk is helaas niet in de hand te houden. wie gaat al het illegaal
vuurwerk wat in het buitenland wordt gekocht controleren. en dan nog maar niet te spreken
over handhaving. ik weet niet hoe het met jullie is, ik heb de laatste 10 weken nog geen agent
of boa gezien. allemaal larie koek en lul praat.

1/6/2020 10:49 PM

1522 Het knalvuurwerk verbieden. Siervuurwerk toestaan / compound boxen 1/6/2020 10:46 PM

1523 Mijn voorkeur gaat uit naar totale afachaffing. Tot die tijd voorlichting op scholen geven over de
gevaren van vuurwerk aan jongeren. Uitdelen gratis vuurwerkbrillen.

1/6/2020 10:46 PM

1524 Nee 1/6/2020 10:42 PM

1525 Maak heel Lansingerland vuurwerkvrij 1/6/2020 10:42 PM

1526 Vuurwerk niet helemaal verbieden 1/6/2020 10:38 PM

1527 Nee 1/6/2020 10:37 PM

1528 Indien er een artikel geplaatst word dat er maatregelen genomen zullen worden tegen de
overlast, moet er wel gezorgd worden dat er genoeg mensen op de been zijn om de overlast
aan te pakken als er een melding gedaan word

1/6/2020 10:33 PM

1529 Graag georganiseerd 1/6/2020 10:29 PM

1530 Harde knallen verbieden, siervuurwerk erin houden, 1/6/2020 10:26 PM

1531 Verder uitbreiden.  Zeker voor de oudere die daar wonen
en 

1/6/2020 10:24 PM

1532 Knalvuurwerk verbieden. Meer surveillance. Vuurwerkvrije zones uitbreiden en dit stevig
controleren en aanpakken

1/6/2020 10:22 PM

1533 Afschaffen en 1 grote show organiseren. Zo'n geldverspilling 1/6/2020 10:18 PM

1534 Zoals overal is het met name een kwestie van handhaven. Er vindt GEEN handhaving plaats. Ik
heb geen enkele politie agent zien rond rijden tussen kerst en oud & nieuw. 

 Bleiswijk, midden tussen de vuurwerkvrije zones dus. Zonder handhaving 1
grote farce. Een integraal verbod zou nog grotere onzin zijn, de huidige regels worden niet
gehandhaafd strengere regels zijn mijns inziens pas aan de orde als de bestaande regels niet
voldoen. Daar er niet gehandhaafd wordt is dat te vroeg om te constateren.

1/6/2020 10:15 PM

1535 Nederland moet gewoon de straffen voor illegaal vuurwerk en hulpverleners molesteren
verhogen naar minimaal 10 jaar, dan blijven ze er echt wel van af. Maar geheel verbieden
moeten jullie niet doen. Wij zijn toch ook jong geweest en de meeste hebben toen ook echt wel
vuurwerk afgestoken.

1/6/2020 10:12 PM

1536 Meer controle op te vroeg afsteken 1/6/2020 10:12 PM

1537 Overlast gevende "jeugd" direct oppakken en oud en nieuw in een cel zetten. De mensen die
normaal omgaan met vuurwerk kunnen zo op een prettige wijze feest vieren. Geen afschaffing
van het consumentenvuurwerk. Geen betutteling.

1/6/2020 10:11 PM

1538 Ja gewoon lekker van deze mooie traditie afblijven. De radraaiers die vernielen in de periode
aanpakken, maar de mensen die gezellig met zijn allen genieten van vuurwerk en alles de
volgende dag opruimen lekker hun gang laten gaan!

1/6/2020 10:11 PM

1539 Vernielingen van bushokjes, reclameborden e.d. viel mij wel op en dat is m.i. ontoelaatbaar
gedrag. Ik zou hier niet meteen vuurwerk de schuld van willen geven, hier zou ik spreken van
vandalisme. Meer politie op straat om hierop te controleren zou wenselijk zijn. (Wonende in
Bleiswijk)

1/6/2020 10:10 PM

1540 Een totaal vuurwerk verbod, zowel knal als siervuurwerk door particulieren. 1/6/2020 10:08 PM

1541 1/6/2020 10:08 PM
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1542 Handhaven. Vooral in het Rottemerengebied(Bleiswijk) het leek er wel oorlog zulke harde doffe
knallen

1/6/2020 10:07 PM

1543 Vooral niet zeuren ... De enorme knallen zijn heftig, maar de j o negeren met legaal vuurwerk
moet niet de dupe zijn

1/6/2020 10:06 PM

1544 Stop met privé vuurwerk, maar laat het professionelen doen! 1/6/2020 10:06 PM

1545 Ik zou het leuk vinden als er op meerdere plekken in de gemeente een vuurwerkshow wordt
georganiseerd. Zodat het bezoek verdeeld is over de shows. Een show voor kinderen eerder
op de avond zou heel leuk zijn.

1/6/2020 10:04 PM

1546 ik weet dat dit een lastig verhaal is,maar we moeten toch een keer een andere weg in gaan
slaan,want tijden veranderen,dat wil zeggen ! we hebben de monden vol over het milieu en co2
en stikstof,en vervuiling,en natuur behoud ,nou als we hier eens goed over na gaan denken,wat
zijn de voordelen van het vuurwerk,en wat zijn de nadelen van vuurwerk........er zijn echt heel
veel adelen aan vuurwerk. lees de kranten er maar op na,dan weet ej al heel veel,maar wat ik
mis in dat alles wat in de krant staat,de vervuiling ,ik ben verbaast over hoe mensen de straten
achter achter laten als ze klaar zijn met afsteken van HUN vuurwerk,overal ligt troep en afval,dit
geeft grote schade aan onze natuur ,op vele gebieden,alleen al de schrik van de vele dieren die
in de nacht op hol gaan,en zich te pletter vliegen tegen van alles aan draden en windmolens en
wat al niet meer,en dan de zware vervuiling van al het kruit en kleurstoffen die in onze natuur
komen,wat met het blote oog niet te zien zijn,maar die grote gevolgen hebben voor de leef
kwalitijd van water en grond,dit moeten we niet onderschatten,dit werk jaren en jaren door.en
wij laten dit gewoon door gang vinden .zi wat er aan vuil op de perken en tussen het groen
komt ,wat niet op te ruimen valt,dat vermengd zich in ons leef gebied,de straten worden dan
wel zo goed mogelijk schoongemaakt ,maar ook hier blijft veel vuil achter ,wat op den duur ook
zijn weg vind in het opvalkte water ,en in onze gronden ,met alle gevolgen van dien,het komt
uiteindelijk weer op ons bordje,want wij eten vis ,vlees en groenten ook van uit die zelfde
bronnen ,waarom hoor k daar niets over ,we zijn aan een rap tempo onze bronnen aan het
vervuilen op vele manieren ,waarvan dit er ook een is,.......mak duidelijk aan de burgers,....we
gaan hier mee stoppen, het voor deel van vuurwerk is de emotie ............de nadelen zijn
.............!!!....dat moet goed uit te leggen zijn,want we moeten zuinig zijn op ons HUIS DE
AARDE !.......amen !

1/6/2020 10:00 PM

1547 Gewoon afschaffen en keihard handhaven 1/6/2020 9:54 PM

1548 Super als er een verbod komt, in onze buurt in Bleiswijk was er van 11.30 tot 2 uur iemand die
enorme hoeveelheid siervuurwerk afstak. Zo hard en zoveel, wat een rook!

1/6/2020 9:52 PM

1549 Lekker verbieden, mooie show maken op evt meerdere plekken. Zo wordt het veiliger voor
hulpverleners, toeschouwers en gaat er waarschijnlijk minder vuurwerk de lucht in wat beter is
voor het milieu!

1/6/2020 9:51 PM

1550 Nee 1/6/2020 9:50 PM

1551 31 dec voor 18.00 veel harder optreden. In 1/6/2020 9:50 PM

1552 Nee, denk niet echt dat er geluisterd zal worden. 1/6/2020 9:49 PM

1553 Jullie moeten niet zo zeuren want het is maar 1x per jaar! 1/6/2020 9:47 PM

1554 Niet meer verkopen 1/6/2020 9:44 PM

1555 1 dag van te voren het vuurwerk verkoop aan te bieden, en geen 3 dagen van tevoren, zodat
de jeugd al dagen voor oud en nieuw vuurwerk kan afsteken. En nog meer contoles houden.
Meer bekeuringen uit delen. Nu op 6 januari, zit ik dit te berichten en er wordt nu weer vuurwerk
afgeschoten. Mijn hond is ziek geworden van de stress. Dit jaar ga ik van ellende ergens in een
huisje zitten op de hei. Kosten bijna 700 euro. Alleen maar omdat er tegenwoordig bommen
worden afgestoken. Oudere mensen durfen niet meer naar buiten voor de jeugd, die nergens
rekening mee houden. Niet voor de mensen en ook niet voor de dieren.

1/6/2020 9:43 PM

1556 Meer preventief surveilleren en handhaven. Ook voorlichting verspreiden aan gezinnen met
kinderen in de betrokken leeftijdscategorie. Verantwoordelijkheid bij ouders neerleggen en
regels hoe je te gedragen. Sociale verantwoordelijkheid bijbrengen. Vuurwerk wat
tegenwoordig verkocht wordt is veel te heftig. Vroeger was het met minder heftig vuurwerk
leuker dan tegenwoordig. Levert ook minder stress bij ouderen en dieren op.

1/6/2020 9:37 PM
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1557 Nee 1/6/2020 9:36 PM

1558 Particulier vuurwerk landelijk afschaffen. Of in de tussentijd: handhaven 1/6/2020 9:36 PM

1559 Een afvalzak voor vuurwerk in de brievenbus stoppen bij ieder huishouden, zodat vuurwerk
opgeruimd kan worden en deze zakken bijvoorbeeld 2 Januari ophalen. Zoiets als de gele
zakken.. Met op de zak een opdruk met tips bij opruimen en leuke Actie ermee.

1/6/2020 9:34 PM

1560 Bij de verkoop punten in de buurt undercover agenten plaatsen. Bij afsteken vuurwerk alles
afpakken van de persoon die het afstak en van zijn vriendjes.

1/6/2020 9:33 PM

1561 Beter overleg met de vuurwerk winkels in de gemeente voeren. Nu is er helemaal geen
overleg.......

1/6/2020 9:33 PM

1562 eek wel een oorlogszone. Jonger die elkaar bekogelen met illegaal knal
vuurwerk. Meerdere malen politie gebeld maar helaas bleef het door gaan. Misschien ook meer
controle buiten de vuurwerk vrije zone en bij controle ook fouilleren want dat gebeurde ook niet.
Dus ze konden ongestoord door gaan. Ik heb bewust mijn zaak gesloten omdat het voor gasten
niet te doen was helaas.

1/6/2020 9:32 PM

1563 Geen idee 1/6/2020 9:31 PM

1564 beter handhaven, veel vuurwerk vanaf november. keiharde knallen bij sportvelden. Ook zijn
vuilnisbakken lang afgesloten geweest, terwijl ik van handhaving weinig heb gemerkt. Een
waarschuwing lijkt niet veel verandering te brengen. De posts op de website over toegestane
tijden voor vuurwerk lijken ook niet echt iets te brengen omdat vuurwerk al 2 maanden aan de
gang is.

1/6/2020 9:31 PM

1565 Liefst heb ik alleen om twaalf iur vuurwerk en dan op een centrale plek 1/6/2020 9:30 PM

1566 Toevallig waren wij in Oud bejjerland en daar stond een grote tent op een plein oud en jong
gratis feest konden vieren! Wij vonden het top! Weinig overlast

1/6/2020 9:29 PM

1567 Meer zichtbaar aanwezig zijn. Politie. 1/6/2020 9:26 PM

1568 Voor oudjaar alles goed in de gaten houden en met oudjaar alles een beetje los laten maar er
wel voor zorgen dat iedereen veilig is

1/6/2020 9:26 PM

1569 Nvt 1/6/2020 9:25 PM

1570 Beloning voor het aantal kilo vuurwerk afval, net zoals met de kerstbomen 1/6/2020 9:25 PM

1571 Afschaffen en lekker centraal organiseren. Mega slecht voor het milieu, de dieren en wij als
mensen

1/6/2020 9:22 PM

1572 Dezelfde enquete in juli/augustus nog een keer houden als de mensen weer normaal na
kunnen denken.

1/6/2020 9:21 PM

1573 Een beter meldpunt maken waar ook ‘heterdaad’ meldingen geplaatst kunnen worden en er
ook daadwerkelijk iets meer wordt gedaan. Niet zoals dit jaar dat er pas 5 dagen erna reactie
komt.

1/6/2020 9:21 PM

1574 Niet verbieden 1/6/2020 9:14 PM

1575 Wanneer je niet kunt handhaven ook geen verbod 1/6/2020 9:14 PM

1576 Strenger toezien op gebruik buiten toegestane uren. Dan maar boetes uitdelen... 1/6/2020 9:13 PM

1577 Let vooral op de zware illegale harde knallen, dit veroorzaakt de meeste overlast na mijn inzien 1/6/2020 9:12 PM

1578 Nee 1/6/2020 9:11 PM

1579 voorlichting geven op scholen; alternatieven aanbieden, ook om het geld dat aan vuurwerk
wordt uitgegeven op een betere manier te besteden

1/6/2020 9:11 PM

1580 Verbod in woonwijken met onoverzichtelijke bochten. Toestaan open ruimtes 1/6/2020 9:07 PM

1581 Meer handhaven 1/6/2020 9:06 PM

1582 Handhaving en hogere straffen. Campagnes opzetten 1/6/2020 9:04 PM

1583 Allee op 31/12 vuurwerkverkoop 1/6/2020 9:03 PM
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1584 Meer controle 1/6/2020 9:02 PM

1585 Nee 1/6/2020 9:01 PM

1586 Niet verbieden, dat maakt het alleen maar erger. 1/6/2020 8:59 PM

1587 Meer handhaving, er is totaal geen politie in de wijken 1/6/2020 8:59 PM

1588 Gewoon verbieden. 1/6/2020 8:59 PM

1589 Nee 1/6/2020 8:58 PM

1590 Social media was goed dit jaar.. ik denk meer gesprekken met jongeren over vuurwerken is
handig in de weken voor 31 dec. Meer vuurwerk verbod gebieden. Jammer over de
vernielingen van bushaltes en speeltuinen... misschien hier cameras neerzetten.

1/6/2020 8:58 PM

1591 Nee 1/6/2020 8:57 PM

1592 Vuurwerk afschaffen voor particulieren of alleen met vergunning. Vuurwerk professioneel en
centraal afsteken

1/6/2020 8:57 PM

1593 Lekker iedereen vuurwerk laten afsteken die ene dag per jaar. Hartstikke mooi en gezellig 1/6/2020 8:55 PM

1594 Strenger optreden buiten de momenten dat het mag en dan bedoel ik 30 dec of eerder en 1 Jan
of later

1/6/2020 8:55 PM

1595 Lekker laten zoals het is. Overlast komt van illegaal vuurwerk, wat dus al verboden is! Geheel
vuurwerk verbod zorgt ervoor dat mensen eerder illegaal vuurwerk uit het buitenland halen, wat
dus meer overlast veroorzaakt de dagen voor oud en nieuw

1/6/2020 8:54 PM

1596 Geen knalvuurwerk verkopen 1/6/2020 8:53 PM

1597 Veeg wagen en opruim ploeg de wijken in 1/6/2020 8:52 PM

1598 Alsjeblieft afschaffen 1/6/2020 8:52 PM

1599 Vuurwerk show bv in het AMG Sm. Park. En een volledig vuurwerk verbod voor particulieren. 1/6/2020 8:52 PM

1600 Meer BOA's en politie in burger op straat om de overtreders op heterdaad te pakken 1/6/2020 8:48 PM

1601 Meer surveillance door boa's en uitdelen van bekeuringen bij overtredingen 1/6/2020 8:47 PM

1602 Een feest voor alle Lansingerlanders, net als vroeger. Bijv evenementerein windas 1/6/2020 8:47 PM

1603 Geen idee, maar de jongeren misdragen zich behoorlijk met vuurwerk 1/6/2020 8:47 PM

1604 controleer vaker in bijv tunneltjes, vooral de weidebloemtunnel wordt erg veel vuurwerk
afgestoken, ook nu netnog.

1/6/2020 8:46 PM

1605 Schoonmaak vanuit de gemeente op 1 januari, doen grote steden ook. Voorkomt hoop
milieuvervuiling

1/6/2020 8:46 PM

1606 Lekker laten knallen. Een traditie die nog een beetje stand houd. Het zijn maar een paar dagen
in het jaar en genoeg tijd om je er op voor te bereiden voor huisdieren ect.

1/6/2020 8:46 PM

1607 Vanaf start vuurwerkverkoop ACTIEF politie en handhavers ZICHTBAAR en actie ondernemen. 1/6/2020 8:45 PM

1608 Meer toezicht en controle 1/6/2020 8:41 PM

1609 handhaven zo goed en kwaad dat kan ivm personele bezetting 1/6/2020 8:40 PM

1610 Verbied het 1/6/2020 8:38 PM

1611 Nee 1/6/2020 8:38 PM

1612 Bakken voor honden uitwerpselen wel op 2 januari weer openen, zien nu nog dicht 1/6/2020 8:38 PM

1613 - 1/6/2020 8:36 PM

1614 Verbieden, onze konijnen zijn een week gestresst geweest na een strijker in de tuin. 1/6/2020 8:35 PM

1615 Georganiseerd, per wijk/ gebied/ straat. Dmv afgifte van een vergunning per wijk/gebied/ straat.
Gaat t goed, dan jaar erop weer kans op vergunning, anders niet.

1/6/2020 8:35 PM
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1616 Geen tips mensen moeten zelf verandwoordelijkheid nemen 1/6/2020 8:34 PM

1617 Zet boa’s in om overlast te beperken. Maak het hun enige job in December. 1/6/2020 8:33 PM

1618 Veel meer controle ook ver voor de toegestane afsteektijden 1/6/2020 8:33 PM

1619 Zelf woonachtig in centrum Bergschenhoek en zou graag een verbod en controle bij omgeving
leeuwenkuil zien. Veel dieren en lekker donker dus slecht zichtbaar en nooit controle maar
vreselijk veel vuurwerk, extreem zware knallen, vooral buiten oudjaarsdag om. Zeer ergerlijk

1/6/2020 8:33 PM

1620 Verpest het niet voor de jeugd ze hebben al zo weinig en met afschaffen bereik je niks alleen
maar meer narigheid die ene dag mogen we dan helemaal niks meer

1/6/2020 8:32 PM

1621 Verbieden 1/6/2020 8:31 PM

1622 Vuurwerk landelijk verbieden 1/6/2020 8:31 PM

1623 Verbieden of veel meer toezicht op vuurwerkverbod. 1/6/2020 8:30 PM

1624 Ook een verbod en handhaving in de recreatie gebieden. Daar werd ook veel afgestoken voor
31/12. Vreselijk voor de dieren.

1/6/2020 8:30 PM

1625 Zorg voor een goed alternatief en handhaving, want dat laatste heb ik dit jaar weer gemist 1/6/2020 8:27 PM

1626 - 1/6/2020 8:26 PM

1627 Niet zeuren en laten wat het is. Is maar eens in het jaar. 1/6/2020 8:23 PM

1628 Particulier vuurwerkfabriek afschaffen. 1/6/2020 8:23 PM

1629 Veel meer controle op het afsteken van vuurwerk buiten de tijden die mogen 1/6/2020 8:23 PM

1630 Nee 1/6/2020 8:22 PM

1631 Zsm afschaffen. Slechte lucht en veel ellende 1/6/2020 8:20 PM

1632 Een algemeen vuurwerkverbod zou verstandig zijn 1/6/2020 8:18 PM

1633 meer controle 1/6/2020 8:14 PM

1634 Nee. Ik vond het ook kwa brandweer en politie perfect geregeld. Er was brand voor onze deur
en met 5 min waren ze er. Ook geen last gehad van jongeren overdag ik liep een rondje met
mijn kindje van 3 en al die gasten hielden rekening met ons en stopte even.

1/6/2020 8:14 PM

1635 Helemaal verbieden. Het is ronduit gevaarlijk voor COPD patiënten. Huisdieren en dieren in de
natuur raken in paniek met alle gevolgen van dien. Mensen durven de deur niet meer uit door
vuurwerk terreur. Het is zeer slecht voor het milieu. Heel veel onschuldige slachtoffers.
Hulpverleners kunnen dit niet meer aan ......en zo kan ik nog wel even doorgaan....

1/6/2020 8:13 PM

1636 Meer surveillance door boa's en uitdelen van bekeuringen bij overtredingen. 1/6/2020 8:12 PM

1637 Controleer niet enkel vanaf 18.00u. Maar hou het verder zoals het is. Jaarwisseling is een
feest, daar hoort vuurwerk bij

1/6/2020 8:12 PM

1638 Meer handhaven indien verbod. Niet eerder verkoop dan op 31 december 1/6/2020 8:12 PM

1639 Algeheel verbod 1/6/2020 8:11 PM

1640 Personen die eerder vuurwerk afsteken beboeten 1/6/2020 8:10 PM

1641 Streng handhaven op iedere vorm van knalvuurwerk vanaf half december. Iedere avond was er
wel één of meerdere klappen, gevolgd door minutenlang geblaf van honden in de wijk.

1/6/2020 8:10 PM

1642 Meer surveillance door boa's op plekken waar veel jeugd komt. En bekeuren bij overtredingen! 1/6/2020 8:10 PM

1643 Niet verbieden. Komt meer criminaliteit van 1/6/2020 8:07 PM

1644 Gelukkig rustig gebleven ik denk door de verboden zones erg fijn 1/6/2020 8:04 PM

1645 Meer controle en ook harder optreden tegen overlast 1/6/2020 8:04 PM

1646 Geen 1/6/2020 8:03 PM

1647 Handhaven. 1/6/2020 8:03 PM
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1648 Nee 1/6/2020 8:02 PM

1649 Door een professioneel bedrijf centraal laten afsteken. 1/6/2020 8:02 PM

1650 Vuurwerk hoort bij oud en nieuw!! Verbied dan alleen de harde knallen die wel bommen lijken
en geef alleen "toestemming" voor siervuurwerk!

1/6/2020 8:01 PM

1651 Er was totaal geen controle. Geen politie of boa gezien terwijl er zoveel rotzooi was ruim voor
oud en nieuw. Dus meer controle en blauw op straat

1/6/2020 8:01 PM

1652 Volledig verbod 1/6/2020 8:01 PM

1653 Boa s strenger laten optreden 1/6/2020 7:58 PM

1654 Nee 1/6/2020 7:57 PM

1655 Niet waarschuwen, gelijk beboeten 1/6/2020 7:56 PM

1656 Totaal afschaffen 1/6/2020 7:55 PM

1657 Misschien is het een idee om in elke woonwijk 1 plek aan te wijzen waar vuurwerk afgestoken
kan worden. Dan kan iedereen daar lopend naartoe.

1/6/2020 7:55 PM

1658 Beter handhaven. In mijn buurt leek het alsof niemand zich iets aantrok van de vastgestelde
tijden waarbinnen vuurwerk mag worden afgestoken.

1/6/2020 7:55 PM

1659 Vuurwerk word misbruikt . Dus beter geen vuurwerk meer. Beter voor mens en dier 1/6/2020 7:52 PM

1660 Kids vinden cat. A vuurwerk fantastishe. Misschien zwaarder controleren op illegaal spul. En
geen verbod.

1/6/2020 7:52 PM

1661 Wat mij betreft komt er een vuurwerk verbod op straat en nemen de gemeenten het over met
om Middernacht een mooie vuurwerk show waar je als je dit wilt gezellig met buurtgenoten/
dorpsgenoten van kunt genieten op een veilige en verantwoorde manier. Om zo niet geheel de
traditie te verbreken.

1/6/2020 7:52 PM

1662 Meer controle en hogere straffen voor het afsteken van vuurwerk voor 31 december en na 1
januari

1/6/2020 7:52 PM

1663 Meer op controleren 1/6/2020 7:51 PM

1664 Goede voorlichting. En dan daarbij vooral wat je niet moet doen. 1/6/2020 7:49 PM

1665 Afsteken vuurwerk in de Groenzoom en het gooien naar passanten aanpakken! Klaar met
wegkijken!

1/6/2020 7:47 PM

1666 De pijn van dit verhaal zit niet in vuurwerk zelf maar het illegale vuurwerk en mensen die het
verkeerd gebruiken en geen rekening houden met andere

1/6/2020 7:47 PM

1667 Verbieden om voor 24.00 vuurwerk af te steken 1/6/2020 7:47 PM

1668 nee 1/6/2020 7:47 PM

1669 Gewoon lekker laten gaan! Zonder vuurwerk is oud en nieuw niet hetzelfde. Dit jaar is volgens
mij vrij rustig verlopen hier.

1/6/2020 7:47 PM

1670 Schaf het haub helemaal af. Het merendeel van de slachtoffers van vuurwerk zijn onschuldige
omstanders. De verhouding is scheef. Ogen verliezen, ander lichamelijk letsel en
gehoorbeschadigingen past niet bij iets wat feestelijk moet zijn. Ook voor de dieren is het
vreselijk en zo veel onnodige schade in brievenbussen etc.

1/6/2020 7:46 PM

1671 Verbieden ,maar per gemeente een gezamenlijk vuurwerk 1/6/2020 7:45 PM

1672 De traditie in ere houden 1/6/2020 7:44 PM

1673 Laat de regels zoals ze zijn. Er zijn inderdaad jongeren die kattenkwaad uithalen, maar deden
wij dat vroeger ook niet? Ik vind wel dat de jongeren "respect" moeten hebben als mensen
aangeven dat ze het niet prettig vinden bij hun dieren. Maar dit vind ik ook de taak van ouders
hun kinderen hier goed in op te voeden.

1/6/2020 7:44 PM

1674 Beter handhaven wanneer niet mag worden afgestoken 1/6/2020 7:43 PM

1675 Ga gesprek aan met de ouders 1/6/2020 7:42 PM
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1676 Overtreders (ooral diegene die openbare dingen opblazen) strenger aanpakken. Serieuzer
omgaan met klachten over vuurwerk als dit al vanaf oktober afgestoken wordt.

1/6/2020 7:42 PM

1677 Nee 1/6/2020 7:41 PM

1678 Meer boa en politie op straat in de 2 weken voor een 1 week na oud en nieuw. Vuurwerk
verbieden werkt naar mijn idee averechts. Er zal meer illegaal vuurwerk komen dan.

1/6/2020 7:39 PM

1679 Verbieden en één vuurwerkshow organiseren 1/6/2020 7:39 PM

1680 Veel meer controle. Het is al maandenlang aan de gang en vanaf de dag van verkoop werd er
hier non-stop afgestoken. Ik ben regelmatig midden in de nacht wakker geworden van enorme
knallen en mijn hond durfde 5 dagen lang niet naar buiten.

1/6/2020 7:39 PM

1681 Overal verbieden en alleen op centrale plek vuurwerk organiseren 1/6/2020 7:38 PM

1682 Graag vuurwerk afscaffen! Een mooi centaal vuurwerk waar alle mensen bin elkaar kunnen
komen en een feest voor jongeren organiseren hoe leuk zal dat zijn!!

1/6/2020 7:38 PM

1683 Gewoon helemaal verbieden. 1/6/2020 7:38 PM

1684 Nee 1/6/2020 7:37 PM

1685 Meer controles door Boa’s en doorpakken door bij de jongeren thuis te kijken (bij aantreffen
illegaal vuurwerk)

1/6/2020 7:37 PM

1686 Als er daadwerkelijk opgetreden zou worden tegen het afsteken buiten de toegstane tijden van
vooral zwaar, illegaal vuurwerk, dan zou melden zinvol zijn. Het was dit jaar weer raak in de
Sterrenwijk in Berkel.

1/6/2020 7:37 PM

1687 Stop het vuurwerk helemaal want dit wel en knallers niet wordt niet gehandhaafd Dus alles of
niks

1/6/2020 7:37 PM

1688 Graag afschaffen 1/6/2020 7:36 PM

1689 Heel Lansingerland zou vuurwerkverkoop moeten zijn 1/6/2020 7:36 PM

1690 Knal vuurwerk afschaven 1/6/2020 7:36 PM

1691 Laat het vuurwerk zoals het is! Niet afschaffen 1/6/2020 7:34 PM

1692 Niet zo overdrijven, we zijn allemaal puber geweest! Laat iedereen lekker vuurwerk afsteken, rij
met de bezemwagen door de straat en niemand die er last van heeft. Zie t punt niet

1/6/2020 7:32 PM

1693 Alleen siervuurwerk en stoppen met al het knalvuurwerk. Siervuurwerk is wel leuk om naar te
kijken of zelf aan te steken.

1/6/2020 7:32 PM

1694 Zo wie zo meer handhaving. Ik heb heel weinig politie zien rond rijden in de periode rond oud
en nieuw. De pakkans is erg klein. En voordat de politie er is na een melding van overlast zijn
de daders al lang weer vertrokken.

1/6/2020 7:32 PM

1695 Strenger controleren op tijde. Dat er niet afgestoken mag worden. Er is totaal geen controle
hierop. Als je instanties belt krijg je de reacties dat het geen prioriteit heeft overal wordt het
afgestoken. Schandalig antwoordt.

1/6/2020 7:31 PM

1696 Ondanks dat op 31 december vanaf 18:00 uur pas vuurwerk afgestoken mag worden is het nog
steeds dagen van tevoren al 'gewoon' dat er vuurwerk afgestoken wordt. Een algeheel
vuurwerkverbod is eenvoudiger te handhaven. Om te beginnen zal er geen legale verkoop
meer zijn dus de hoeveelheid vuurwerk die beschikbaar is om afgestoken te worden zal al vele
malen minder zijn. Daarnaast is iedere knal die dan nog gehoord wordt per definitie afkomstig
van illegaal vuurwerk. Het bleek wel dat handhaving en politie weinig aan de overlast doen.
Omdat die er gewoon niet zijn. En zolang dat er niet is dan liever ook geen vuurwerk.

1/6/2020 7:31 PM

1697 Hardere maatregelen tegen zinloze acties zoals vernieling door vuurwerk, harder optreden
tegen illegaal vuurwerk en tegen aggresief gedrag naar zorgverleners. Verder gewoon een
feest van maken

1/6/2020 7:30 PM

1698 Hard optreden ipv blijven praten 1/6/2020 7:29 PM

1699 vuurwerkvrije zones zijn een goed idee vuurwerk afschaffen lijkt me niet verstandig aangezien
er genoeg zijn die toch vuurwerk af zullen blijven steken en het hoort ook wel bij oud en nieuw

1/6/2020 7:28 PM
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1700 Wij wonen aan een plein,moerasvaren,verheullaan,het was hier vreselijk,vuurwerk in de
putten,onze auto’s zaten onder de troep uit de put.

1/6/2020 7:28 PM

1701 totaal verbod invoeren en handhaven. Tis schadelijk voor milieu, CO2 uitstoot, en rest afval
zoals plastic kruid resten.ect.

1/6/2020 7:28 PM

1702 / 1/6/2020 7:27 PM

1703 Geen verbod op vuurwerk maar wel handhaving van de regelgeving mbt vuurwerk afsteken
buiten de aangewezen tijd

1/6/2020 7:26 PM

1704 Vuurwerk geheel verbieden en in plaats daarvan een vuurwerkshow in het Annie M.G. Schmidt
park!

1/6/2020 7:25 PM

1705 Aanhoudingen verrichten ipv waarschuwen. 1/6/2020 7:25 PM

1706 Verbieden 1/6/2020 7:24 PM

1707 Ik had gevraagd om vuurwerkvrije zone in de woonwijken. Juist hier is het een gevaar voor de
mensen, dieren, herrieoverlast. Ik kreeg van u als antwoord: traditie!!!! Ik voel mij niet serieus
genomen.  De ellende die ik tegenkom is juist het
vuurwerk in de woonwijken. Kinderen die staan te kijken!!

1/6/2020 7:22 PM

1708 Blijf af van ons vuurwerk 1/6/2020 7:20 PM

1709 Graag de tijd van vuurwerk afsteken vervroegen naar 16.00 zodat de kleine kinderen er ook
iets aan hebben

1/6/2020 7:20 PM

1710 Nee 1/6/2020 7:19 PM

1711 De dagen voor oud en nieuw afstappen op de jongeren die constant op 1 plek af staan te
steken. Je ziet NOOIT iemand..geen boa geen politie geen handhaving!!misschien wat van die
eneco miljoenen besteden aan meer politie mensen aannemen in Berkel!!

1/6/2020 7:19 PM

1712 vuurwerk moet verboden worden: ze veroorzaken vervuiling, lawaai en onrust 1/6/2020 7:19 PM

1713 Deze zwaar vervuilende en onrust veroorzakende ‘traditie’ hoeft de gemeente niet te faciliteren.
Verbiedt het alstulieft snel en zorg voor handhaving.

1/6/2020 7:18 PM

1714 Nee 1/6/2020 7:17 PM

1715 Gewoon verbieden 1/6/2020 7:17 PM

1716 Als het aan mij zou liggen: in zn geheel verbieden 1/6/2020 7:16 PM

1717 Meer bekendheid voor meldpunt en show organiseren 1/6/2020 7:16 PM

1718 Geef een vuurwerk show 1/6/2020 7:15 PM

1719 Of verbieden of beter handhaven, het leek wel vrijspel voor vuurwerkliefhebbers voor het
ongestoord afsteken van knalvuurwerk

1/6/2020 7:14 PM

1720 Verbod instellen heeft geen nut, meer politie inzetten en niet een waarschuwing geven maar
echt hup boete... naam in het systeem en bij 3 keer oppakken.. meer daden ipv woorden

1/6/2020 7:14 PM

1721 Volledig verbod van consumenten vuurwerk 1/6/2020 7:13 PM

1722 Gewoon blijven afsteken, alles wordt ons al ontnomen. 1/6/2020 7:10 PM

1723 Vooral meer toe,icht en boetes voor de dag zelf ! Er wordt veel te veel afgestoken in dedagen
voor 31 december. Vooral de douwes dekkerlaan is echt erg en daar wordt zelfs standaard een
groot vuur midden in de straat gemaakt. Volwassenen die weer kinderlijk gedrag vertonen dan.

1/6/2020 7:10 PM

1724 Nog maar maximaal 2 vuurwerkverkoopdagen . Zolang er nog geen vuurwerkverbod is.
Vreemd dat " kindervuurwerk " t hele jaar verkocht mag worden. Ook verbaast t mij dat je dit
vuurwerk kan kopen bij div winkels/ supermarkten

1/6/2020 7:10 PM

1725 Meer handhaven 1/6/2020 7:09 PM

1726 Hopelijk komen er landelijke beperkingen. Maas dan wel handhaven en niet met een enkele
camera maar Politie die zichtbaar aanwezig is.

1/6/2020 7:09 PM
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1727 't beter handhaven op echt illegaal vuurwerk. En betere berichtgeving ervan, door de juiste
feiten te laten zien.

1/6/2020 7:08 PM

1728 Het verbieden van knalvuurwerk en pijlen! 1/6/2020 7:08 PM

1729 Vuurwerk afschaffen gaat het probleem niet oplossen. Controleren en begeleiden werkt beter
als afschaffen.

1/6/2020 7:07 PM

1730 Nee gewoon houden zoals het is! Is goed zo. Tradities moeten er blijven. 1/6/2020 7:07 PM

1731 De gemeente moet vuurwerk organiseren 1/6/2020 7:06 PM

1732 Strenger optreden buiten de tijden dat het geoorloofd is. 1/6/2020 7:05 PM

1733 Siervuurwerk vinden we mooi. Knalvuurwerk hebben we echt hinder van! 1/6/2020 7:05 PM

1734 Verkooppunten geen knalvuurwerk laten verkopen. 1/6/2020 7:05 PM

1735 Doordat het centrum en andere plekken vuurwerk vrij zijn, komen de jongeren andere wijken
lastig vallen.

1/6/2020 7:05 PM

1736 Vuurwerk helemaal verbieden! 1/6/2020 7:04 PM

1737 meer en stengere handhaving vóór 31 december. 1/6/2020 7:04 PM

1738 Een vuurwerkverbod lijkt me de beste oplossing. Centraal georganiseerd vuurwerk op 1 plek is
een goed alternatief.

1/6/2020 7:04 PM

1739 Proberen te handhaven 1/6/2020 7:03 PM

1740 Verplichte voorlichting op scholen (basis en middelbaar) en gemeenschap informeren dat
schade verhaald wordt op de ouders (en dit ook doen) misschien dat ouders dan eens gaan
opvoeden (ben zelf ook ouder van jongens dus weet waar ik het over heb)

1/6/2020 7:03 PM

1741 afschaffen indie mogelijk wat wetgeving betreft 1/6/2020 7:03 PM

1742 Misschien wat meer controle op het voortijdig afsteken en strenger optreden maar liefst ergens
een afgelegen plek waar ze vuurwerk kunnen afsteken of een vuurwerkshow maar ik denk dat
veel jeugd het toch zelf willen afsteken dus daar plekken voor creëeren in samenspraak van
omwonende en strenger optreden tegen afsteken van vuurwerk buiten deze plekken

1/6/2020 7:02 PM

1743 Beter, sneller en ademwater handhaven 1/6/2020 6:59 PM

1744 Mensen mogen van mij best vuurwerk afsteken Maar dan horen ze ook hun rommel op te
ruimen. Er is jammer genoeg een verschil tussen vuurwerkafstekers De een houdt geen
rekening met de omgeving en gooit willekeurig dingen op straat De ander houdt ( gelukkig) wel
rekening mee met de omgeving en stopt eveb als er een hond aankomt of als mensen willen
paseren Zoals vaak gebeurt met alles Verpesten de 'slechte' het voor de 'goede'

1/6/2020 6:59 PM

1745 Veel meer handhaving. Strenger optreden. 1/6/2020 6:59 PM

1746 Nee 1/6/2020 6:59 PM

1747 Ja. Vuurwerk verbieden. 1/6/2020 6:58 PM

1748 Laat de burger gewoon lekker zelf bepalen wat ze willen. Verbod slaat helemaal nergens op 1/6/2020 6:58 PM

1749 Meer controle en hardere aanpak bij overlast 1/6/2020 6:57 PM

1750 Afschaffen 1/6/2020 6:57 PM

1751 Als er dan een enquête gehouden wordt er ook gekeken wordt naar mensen die vuurwerk wel
leuk vinden om af te steken.

1/6/2020 6:57 PM

1752 Verbieden 1/6/2020 6:56 PM

1753 Verbieden! 1/6/2020 6:56 PM

1754 Consumenten vuurwerk verbieden 1/6/2020 6:54 PM

1755 Meer BOA’s inzetten die optreden in de periode voor en na het moment van afsteken 1/6/2020 6:54 PM

1756 Nee. Mijn hond is ook gestressed maar kom op die paar dagen in het jaar. Komt ze echt 1/6/2020 6:53 PM
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wel.overheen.

1757 Handhaven 1/6/2020 6:53 PM

1758 Op alle mogelijke manieren ontmoedigen 1/6/2020 6:52 PM

1759 Plaats camera’s in en rondom Meetingpoint De Ackers. En bij de bruggen richting Annie MG
Schmidtpark.

1/6/2020 6:52 PM

1760 Overdag in het centrum van Bergschenhoek vaker controlles houden 1/6/2020 6:51 PM

1761 Voor oud en nieuw haerdere maatregelen nemen als er al vuurwerk afgestoken word. Meer
toelichtingen op de scholen over normen en waarde dat je anders mans spullen heel laat

1/6/2020 6:51 PM

1762 Graag wil je dat iedereen zich houdt aan de afspraken en dat er wordt opgetreden als mensen
zich niet aan de regels houden. Ik vraag mij alleen af of er echt actief wordt opgetreden tegen
het eerder en later afsteken van vuurwerk

1/6/2020 6:51 PM

1763 Ook verbieden in het recreatiegebied 1/6/2020 6:50 PM

1764 X 1/6/2020 6:49 PM

1765 De jaarlijkse vuurwerkshow op het Landmeterplein niet meer houden. Dat is voor de
omwonenden met al dat water er omheen een verschrikking, en niet in het minst voor de
watervogels met hun jongen. Tevens laten de uit de lucht vallende plastic hulzen van het
vuurwerk bij een flinke wind deuken achter in de in de omgeving geparkeerde auto's.

1/6/2020 6:49 PM

1766 Meer toezicht .....veel meer en harder/strenger optreden.....heb geen boa of politie gezien en
loop best veel buiten

1/6/2020 6:48 PM

1767 Centraal vuurwerkshow 1/6/2020 6:48 PM

1768 Maak mensen bewust van de verslechtering van luchtkwaliteit in een toch al kwetsbare regio op
dat gebied.

1/6/2020 6:47 PM

1769 Handhaving van het vuurwerkverbod is moeilijk daarom maar een totaal verbod op vuurwerk en
verkoop ervan

1/6/2020 6:47 PM

1770 Nee 1/6/2020 6:45 PM

1771 Strenger controleren en eventueel een boete. Daarnaast een vuurwerkvrij uur van 22:00-23:00
uur ivm de dieren uitlaten

1/6/2020 6:45 PM

1772 Meer beboetdn, meer ingrijpen bij b.v. speeltuintjes 1/6/2020 6:44 PM

1773 Gewoon helemaal verbieden. In elk geval: vuurwerkvrije zones veel duidelijker markeren, die bij
het hospice is nauwelijks zichtbaar!!!!

1/6/2020 6:44 PM

1774 Graag afgaan op meldingen, mensen die te vroeg afsteken streng straffen. Vuurwerk verbieden 1/6/2020 6:43 PM

1775 Meer handhaven 1/6/2020 6:42 PM

1776 De overlast en vernielingen waren dit jaar veel minder als vorige jaren dus ik denk dat het
prima geregeld is met de vuurwerk vrije zones.

1/6/2020 6:40 PM

1777 nee harde knallen, zijn niet hier gekocht. 1/6/2020 6:40 PM

1778 Siervuurk vind ik oké op 31 december hoort erbij maar,maar 3 weken knalvuurwerk mag beter
gehandhaafd worden.

1/6/2020 6:40 PM

1779 Vuurwerk moet blijven!!! 1/6/2020 6:39 PM

1780 Harder optreden tegen overlast. Ondanks veelvuldig afsteken van vuurwerk buiten de
toegestane tijden nooit iemand aangehouden zien worden

1/6/2020 6:38 PM

1781 meer handhaven 1/6/2020 6:38 PM

1782 , 1/6/2020 6:37 PM

1783 Gewoon verbieden en zeker zwaardere straffen dan nu 1/6/2020 6:37 PM

1784 De gasten die vuurwerk afsteken als het niet mag flink straffen 1/6/2020 6:37 PM
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1785 Het is niet te handhaven, en het is bovendien ontzettend onduidelijk wat en waar nu wel mag
worden afgestoken met al die versplintering in regels

1/6/2020 6:36 PM

1786 Gewoon kappen met dat vuurwerk Doe maar alleen sterretjes Ook kindervuurwerk afschaffen ,
kan ik mijn zoon ook binnen houden 😉

1/6/2020 6:36 PM

1787 Indien de financiën het toelaten meer controle op illegaal vuurwerk. Dit jaar echt niet normaal
die harde dreunen. Niet te doen met een hond die niet meer naar buiten durft!

1/6/2020 6:36 PM

1788 Georganiseerd vuurwerk zoals in Rotterdam en verder verbod van zowel verkoop als afsteken. 1/6/2020 6:36 PM

1789 Afschaffen, wellicht gaat de landelijke politiek hier ook een besluit over nemen. 1/6/2020 6:35 PM

1790 Flyeren over gevolgen van vuurwerk Meer controle 1/6/2020 6:35 PM

1791 alle prullenbakken,brievenbussen verwijderen,in speeltuinen bij de eilanden camera's
ophangen nu is er voor kapitalen vernield.

1/6/2020 6:34 PM

1792 Ik heb geen vuurwerkvrije zone-borden gezien rond het centrum, dus dat was jammer. Ook is
slechts 1 politie eenheid op heel Berkel wat weinig. Verder blij met de maatregelen!

1/6/2020 6:34 PM

1793 Meer controle op straat, centraal vuurwerk afsteekplaats met hulpdiensten, verbod vuurwerk
verkopen voor 31 december

1/6/2020 6:33 PM

1794 De enquête via de post versturen zodat iedereen kan reageren op de enquête en niet alleen de
mensen die tegen zijn want zo krijg je een scheef beeld

1/6/2020 6:33 PM

1795 Stop met consumentenvuurwerk. De burgemeester heeft het mooiste vuurwerk. Goed voor
veiligheid van iedereen, milieu en dieren.

1/6/2020 6:33 PM

1796 Een verbod is één, maar wordt pas effectief als er ooo VOLDOENDE handhaving is. 1/6/2020 6:33 PM

1797 Niet verbieden 1/6/2020 6:32 PM

1798 Vuurwerk helemaal verbieden 1/6/2020 6:32 PM

1799 Handhaven 1/6/2020 6:32 PM

1800 Tussen 22u en 23u pauze voorvde dieren uit te laten. 1/6/2020 6:32 PM

1801 Het zal bijna onmogelijk zijn het te verbieden omdat handhaven onmogelijk is. Maar breid de
vuurwerk vrije zones uit en organiseer meer feesten voor jeugd.

1/6/2020 6:32 PM

1802 Verbod op vuurwerk afsteken in het natuurgebied van de Rottemeren. 1/6/2020 6:32 PM

1803 Directer optreden 1/6/2020 6:31 PM

1804 Zeker meer controles, meer blauw of boa's inzetten waardoor er gereageerd kan worden
tijdens meldingen.

1/6/2020 6:31 PM

1805 Afschaffen van het zelf afsteken van vuurwerk. Laat het door professionels doen, onder veilige
omstandigheden.

1/6/2020 6:30 PM

1806 Verbieden, handhaven en leuke feesten organiseren voor de héle gemeente, Lansingerland
heeft bewezen dat goed te kunenen. Het is goed voor de gemeenschapszin, het imago van de
gemeente én gezellig!!

1/6/2020 6:30 PM

1807 Niet verbieden, dat zou alleen maar meer problemen brengen met illegaal vuurwerk en zou er
meer gesloopt worden daarom zou ik al de gemeente wel meer handhaven op vuurwerk

1/6/2020 6:29 PM

1808 Geen vuurwerkvrije gebieden maar vuurwerk gebieden waar je juist af mag steken. Verbod op
vuurwerk onder de 18 of met ouderlijk toezicht

1/6/2020 6:29 PM

1809 Meer controle op straat. Hier in bleiswijk geen enkele boa, politie gezien in de dagen voor oud
en nieuw

1/6/2020 6:28 PM

1810 In gesprek gaan met jongeren. Hogere pakkans voor jongeren. En ouders aansprakelijk maken
voor schades van hun kinderen.

1/6/2020 6:28 PM

1811 Vuurwerk vanaf een minimum leeftijd 1/6/2020 6:27 PM

1812 Meer handhaving, alles afsluiten zoals vuilnisbakken, postbussen. 1/6/2020 6:26 PM
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1813 Gewoon helemaal afschaffen en verbieden. Niet goed voor milieu, natuur, dieren en ook niet
voor de mensen

1/6/2020 6:25 PM

1814 Centraal, gezellig en georganiseerd vuurwerkshow met “koek en zopie” veiliger, milieu
vriendelijker en bevordert de sociale cohesie! Kijk maar naar de festivals in de zomer op het
terrein naast de Windas!!!

1/6/2020 6:24 PM

1815 Volledig afschaffen. Alleen door gemeente nog. 1/6/2020 6:24 PM

1816 Wat een suggestieve enquête! Niks neutraal ingestoken maar gevoelsmatig slechts met als
doel cijfermatige onderbouwing te leveren bij een impopulair besluit. Dit kan veel beter
gemeente want u bent er voor alle inwoners en niet alleen die kleine groep klagers!!!

1/6/2020 6:24 PM

1817 Vuurwerkvrije zone stond alleen op papier. De borden die aangaven dat het vuurwerkvrije zone
is waren niet duidelijk geplaatst en er werd niet gehandhaafd. Ik denk dat dat te maken heeft
met personeelstekort. De groep jongeren dat afsteekt tussen 13 en 20 jr trekt gewoon al
afstekend door het centrum van Berkel en de omliggende straten. 

 Het is nu 6 januari en nog steeds zijn er
dagelijks meerdere vuurwerkknallen geweest in deze buurt.Komende oud en nieuw
noodgedwongen uitwijken naar een vuurwerkvrije locatie in Limburg. Ik vind het te gek voor
woorden! Als men zich zou houden aan de afgesproken tijden en er strak gehandhaafd zou
worden vanaf begin december dan was het lang niet zo erg geweest. Af en toe lijkt het wel
oorlog en lijkt het of er met carbiet geschoten wordt. De ramen staan te trillen in de sponning. Ik
hoop echt dat er een verbod komt en dat er gehandhaafd word zodat ik mijn eigen huis niet
hoeft ontvluchten.nog niet eens gesproken over alle dieren- en mensenleed en alle schade die
aangebracht is

1/6/2020 6:24 PM

1818 Nee. M.i verbieden, het is gevaarlijk voor mens en dier, er is altijd schade. 1/6/2020 6:23 PM

1819 Helemaal verbieden. Die knallen zijn echt zo vreselijk hard. En om 04:30 werd er nog
afgestoken.

1/6/2020 6:23 PM

1820 Pak de raddraaiers op. Straf hard en verpest het feest voor de goeien niet! 1/6/2020 6:22 PM

1821 Nee 1/6/2020 6:18 PM

1822 Verdeel de agenten goed per gebied. Doe per gemeente een plek maken waar professioneel
vuurwerk word af gestoken. Laat ook mensen thuis af steken. Zo krijg je minder over last en
heeft iedereen zijn zin.

1/6/2020 6:18 PM

1823 Meer boa's en politie. In de periode okt -jan. Een vuurwerkverbod heeft naar mijn mening geen
zin want waar je overlast van hebt is illegaal vuurwerk.

1/6/2020 6:17 PM

1824 Verbied consumenten vuurwerk 1/6/2020 6:17 PM

1825 Meer controles in oa de groenzoom en Nog beter vuurwerk afsteken in de heel de gemeente
verbieden

1/6/2020 6:14 PM

1826 Gewoon laten zoals het is en handhaven 1/6/2020 6:14 PM

1827 Nvt 1/6/2020 6:13 PM

1828 Bij de windas vuurwerk show houden 1/6/2020 6:13 PM

1829 Misschien op middelbare scholen voorlichting geven door ervaringsdeskundige over hoe je
vuurwerk veilig kan afsteken.

1/6/2020 6:13 PM

1830 Voorlichting geven op scholen aan de jeugd over de vormen van overlast en de gevaren.
Begrip voor ouderen en huisdieren begint bij het gesprek aangaan met de jeugd.

1/6/2020 6:13 PM

1831 Nee 1/6/2020 6:12 PM

1832 Behoud de vuurwerkvrije zones, zo kunnen mensen die er niet van houden kiezen om daar
heen te gaan. Verder zou ik geen algemeen vuurwerkverbod willen omdat ik vind dat het erbij
hoort. Het is maar 1 keer per jaar en voor ons gezin (twee jonge kinderen!) zeker een hoogte
punt!

1/6/2020 6:12 PM

1833 De excessen inperken (de vuren op de straten), maar de gewone man met rust laten. 1/6/2020 6:10 PM

1834 Meer controle. Op pleintje bij noorderhavenkade steken jongeren nog veel vuurwerk. 1/6/2020 6:10 PM
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1835 Meer handhaven, of mensen duidelijk maken dat als ze de regels niet respecteren, ze meer
kans maken op een totaal vuurwerk verbod...?

1/6/2020 6:09 PM

1836 In ieder geval knalvuurwerk verbieden 1/6/2020 6:09 PM

1837 Ja, niet zo zeiken over het vuurwerk. Leer handhaven. 1/6/2020 6:09 PM

1838 Nee 1/6/2020 6:09 PM

1839 Strenger handhaven 1/6/2020 6:08 PM

1840 Er zullen meer handhavers beschikbaar moeten zijn voor meldingen. Diverse mensen gebeld
en gebeurde niets.

1/6/2020 6:08 PM

1841 Nee 1/6/2020 6:08 PM

1842 Meer toezicht bij afsteken buiten de toegestane tijden. Ik zou het jammer vinden als we niet
meer om 00.00 zelf wat (sier)vuurwerk meer mogen afsteken

1/6/2020 6:08 PM

1843 Met vuurwerk op toegestane tijden heb ik geen probleem. Wel met de knallen in de weken er
voor. Men zou hier beter moeten handhaven

1/6/2020 6:08 PM

1844 Meer handhaving 1/6/2020 6:07 PM

1845 Gewoon geen vuurwerk meer verkopen, kreeg bijna een vuurpijl tegen mij aan doordat een
rotjoch niet een oplette waar hij het naar toe gooide en dit was op de 30e december

1/6/2020 6:07 PM

1846 Het verbieden is volgens mij niet nodig, als mensen maar de regels zouden volgen.
Handhaivng lijkt niet te helpen. Is te weinig en het kan in ieder geval mijn buren niets schelen.
Even verstoppen en daarna weer knallen. Vanaf 20 nov al. Hun ouders lijkt het ook niks te
kunnen schelen. Dus mensen de keus geven, of je respecteert de regels, of vuurwerk wordt
verboden...zou dat misschien werken?

1/6/2020 6:06 PM

1847 Garandeer handhaving en verhoog daarmee de pakkans. Overlast komt van illegaal vuurwerk
en/of het te vroeg afsteken. Op beide kun je en moet je handhaven. Alles verbieden is ook
geen oplossing als je er vervolgens niet op acteert.

1/6/2020 6:05 PM

1848 Algeheel vuurwerkverbod!!! 1/6/2020 6:05 PM

1849 Nee 1/6/2020 6:04 PM

1850 Meer handhaven 1/6/2020 6:03 PM

1851 Harder optreden bij overtredingen 1/6/2020 6:03 PM

1852 Meer handhaving, jeugd heeft meerdere malen geprobeerd vuilnisbakken op te blazen bij
Lauwersmeerpad, politie komt niet of te laat ter plaatste (begrijpelijk)...

1/6/2020 6:03 PM

1853 Alleen siervuurwerk 1/6/2020 6:02 PM

1854 Gewoon laten voor wat het is 1/6/2020 6:02 PM

1855 Verkoop het pas op oudejaarsdag, en handhaaf dat er pas na 23.00 uur s'avonds mag worden
afgestoken echter zonder knalvuurwerk!

1/6/2020 6:02 PM

1856 Verbieden voor particulieren. Evt alleen professioneel afgestoken vuurwerk voor de
liefhebber.Beter voor de meeste mensen, voor alle dieren en niet op de laatste plaats voor het
milieu !!

1/6/2020 6:02 PM

1857 Op berkel dorp liep de handhaving met 6 personen tegelijk. In de toekomst kun je dit beter
verdelen in teams van 2/3 personen

1/6/2020 6:01 PM

1858 Juist omdat lansingerland een familie gemeente is met veel dieren zou dit beter zijn voor de
gemeente. Ook kijkend naar alle schade die er is aangericht

1/6/2020 6:00 PM

1859 Nee 1/6/2020 6:00 PM

1860 Nee 1/6/2020 5:59 PM

1861 Nee 1/6/2020 5:59 PM

1862 Nee 1/6/2020 5:59 PM
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1863 Verbiedt knalvuurwerk en beter handhaven 1/6/2020 5:59 PM

1864 Aandringen bij ook provincie op landelijk verbod op consumentenvuurwerk. 1/6/2020 5:59 PM

1865 Verbied knalvuurwerk en vuurpeilen. Maar dit kan alleen als het landelijk verboden wordt. 1/6/2020 5:59 PM

1866 Geen verbod. 1/6/2020 5:58 PM

1867 Handhaven vd regels, veel te veel geknal buiten de toegestane periode 1/6/2020 5:58 PM

1868 Nee 1/6/2020 5:56 PM

1869 Wat mij betreft komt er een vuurwerkverbod voor particulieren. Met branden agv vuurwerk
(scooter, schuur bij een school), oogletsel (in het algemeen), gewonden, gestreste huisdieren
en dan nog niet gesproken over het milieu, ben ik van mening dat het tijd is voor drastisch
ingrijpen. Een vuurwerkshow en niet meer particulier afsteken

1/6/2020 5:56 PM

1870 Handhaven. De week voor de jaarwisseling meer 'last' dan tijdens het vuurwerk om 12 uur. Als
iedereen zich aan de regels houdnis er niets aan de hand en kan iedereen gewoon genieten
van deze mooie traditie.

1/6/2020 5:56 PM

1871 Meer vuurwerkvrije zones of nog beter: het aanwijzen van vaste plekken voor het afsteken van
vuurwerk. Dit laatste zal ook resulteren in minder vuurwerkafval.

1/6/2020 5:56 PM

1872 Strenger handhaven, gehandhaafde delicten duidelijk (met datum en locatie ervan)
communiceren via de openbare kanalen zodat er door de burgers ook gezien wordt dat er
gehandhaafd worst en nut heeft.

1/6/2020 5:55 PM

1873 Nee 1/6/2020 5:54 PM

1874 Betere handhaving. Verbieden is goed maar als er geen handhaving plaatsvindt heeft
verbieden geen zin

1/6/2020 5:54 PM

1875 Parken, recreatie en honden uitlaat plaatsen vuurwerkvrij maken 1/6/2020 5:54 PM

1876 Afschaffen 1/6/2020 5:53 PM

1877 Lekker doorgaan zoals het altijd gaat! Deze peiling gaat volgens mij over overlast. Heel veel
mensen hebben er geen last van.

1/6/2020 5:52 PM

1878 Nee 1/6/2020 5:50 PM

1879 Opleiding om gaan met vuurwerk zodat er minder slachtoffers vallen. Verplichte vuurwerk bril
voor iedereen en niet alleen de afsteker. In de auto doe je ook je gordel om als passagier

1/6/2020 5:50 PM

1880 Harder aanpakken, zeker als er voor het toegestane tijdstip of illegaal vuurwerk wordt
afgestoken.

1/6/2020 5:49 PM

1881 Nee 1/6/2020 5:49 PM

1882 Hardere aanpak bij wie niet luisteren 1/6/2020 5:47 PM

1883 Verbieden 1/6/2020 5:47 PM

1884 X 1/6/2020 5:46 PM

1885 Nee 1/6/2020 5:46 PM

1886 Nee goed zo 1/6/2020 5:45 PM

1887 Cetraal afsteken 1/6/2020 5:45 PM

1888 Leef en laat leven. Een traditie die we moeten behouden. Vuurwerk voor ieder die dit wenst.
Mensen met honden last? Vervelend voor de hond, maar ik ervaar ook last van die hond
wanneer hij blaft, los loopt en overal poept. Dat is niet eens 1 dag, maar het hele jaar door.
Misschien moeten de hondenbezitters daar eens over nadenken of niet honden bezitters zo blij
zijn met hun hond.

1/6/2020 5:45 PM

1889 Nee 1/6/2020 5:44 PM

1890 Totaal verbod. En een centraal vuurwerk ter vervanging 1/6/2020 5:44 PM

1891 Strenger handhaven op zeer zwaar illegaal vuurwerk!! 1/6/2020 5:44 PM
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1892 Nee 1/6/2020 5:44 PM

1893 Harder straffen wanneer mensen zich niet aan de regels houden.. 1/6/2020 5:43 PM

1894 Illegaal vuurwerk moet streng op gehandhaaft worden zodat gewoon legaal vuurwerk kan
blijven !

1/6/2020 5:43 PM

1895 Nee 1/6/2020 5:43 PM

1896 Kijk naar hoe wij het in  met zijn allen! Gezelligheid, verbroedering en met zijn
allen opruimen op 1 januari! Vuurwerk zorgt voor verbondenheid! Vuurwerk is alleen gevaarlijk
als je je niet aan de regels houdt en als je je niet aan de regels houdt wordt je daar normaal
voor gestraft. Verbieden van verwerkt bestraft iedereen die zich wel netjes aan de regels houdt.
Als Lansingerland oud en nieuw zo inricht zoals wij in  deze traditie niet
verloren en breng je de inwoners bij elkaar! Lang leve oud en nieuw lang leve particulier
vuurwerk!

1/6/2020 5:43 PM

1897 Meer politie voor de jaarwisseling en met de waarwisseling 1/6/2020 5:41 PM

1898 Betere handhaving, meer investeren in voorlichting mbt milieuvervuiling en daarin als gemeente
zelf een duidelijke visie innemen die recht doet aan de huidige ecologische crisis alsook de
geluidsoverlast

1/6/2020 5:41 PM

1899 Harde optreden tegen te vroeg afsteken van vuurwerk 1/6/2020 5:40 PM

1900 Illegaal vuurwerk harder aanpakken. Voor de rest vind ik het prima. Heb me prima vermaakt in
mijn straat met mijn buren en de rotzooi weer opgeruimd.

1/6/2020 5:39 PM

1901 Nee 1/6/2020 5:39 PM

1902 Hondepoepbakken voortijdig weghalen of beter afsluiten. Zijn div. Bakken opgeblazen.
Bushokjes zijn vernield, in de recreatie worden het hele jaar door bommen afgestoken als je t
meld waar t ongeveer is. Willen ze een beschrijving van wie t afsteekt. Ga echt niet kijken daar
en wil ook niet bekend staan als melder. Krijg je straks ook vuurwerk door de brievenbus.

1/6/2020 5:39 PM

1903 Absoluut. Pak het bij de bron aan. In het vuurwerkdebat gaan we compleet voorbij aan de
gehele essentie van de discussie! Ieder jaar wordt er meer vuurwerk verkocht. Waarom?
Omdat het NL daarvan houd en ervan geniet. Het is traditie. Pak de raddraaiers eens aan.
Maar dan ook echt aan. Ipv een uurtje straatvegen op nieuwjaarsdag. Geen symptoom
Bestrijding. Aanpakken bij de bron en laat die andere 1 miljoen mensen met rust die hun
oudejaarsavond willen vieren met vrienden en familie, een glas campagne, een oliebol en
vuurwerk.

1/6/2020 5:38 PM

1904 Het irritante vuurwerk is vaak illegaal, en komt uit het buiteland. Nederlands gekocht vuurwerk
stelt qua overlast weinig voor, dus..... probeer dat illegale vuurwerk te vinden

1/6/2020 5:38 PM

1905 Verder uitbreiden van vuurwerk vrije zone 1/6/2020 5:37 PM

1906 Afschaffing vuurwerk. 1/6/2020 5:37 PM

1907 Meer handhaven 1/6/2020 5:36 PM

1908 Gewoon de traditie laten bestaan om vuurwerk af te kunnen steken. 1/6/2020 5:35 PM

1909 Nee 1/6/2020 5:35 PM

1910 Geen 1/6/2020 5:35 PM

1911 Alles Verbieden behalve de sterretjes 1/6/2020 5:34 PM

1912 Organiseer een show 1/6/2020 5:33 PM

1913 Harder straffen 1/6/2020 5:33 PM

1914 Hoe meer je verbied hoe erger het wordt pak het illigale vuurwerk harder aan en straf meer dat
help maar laat mij die siervuurwerk afsteekt lekker met rust

1/6/2020 5:33 PM

1915 Handhaven tijdens verbod. 1/6/2020 5:33 PM

1916 Direct na de Kerst beginnen met handhaven. Meer aandacht voor het opruimen van de troep,
bewoners laten alles liggen en ze erop aanspreken levert alleen maar een grote bek op.

1/6/2020 5:33 PM
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1917 Vanaf datum verkoop afsteken toestaan. Het gaat maar om 3 dagen. 1/6/2020 5:32 PM

1918 verbod op vuurwerk ivm veiligheid en overlast 1/6/2020 5:32 PM

1919 Snel verbieden en handhaven: Overlast, kosten, mens en dier belastend, klimaatredenen,
menselijke drama’s

1/6/2020 5:32 PM

1920 Een algeheel verbod op vuurwerk. Wel centraal een vuurwerkshow organiseren voor degene
die dat graag willen zien

1/6/2020 5:32 PM

1921 Veel meer toezicht buiten de toestaande uren 1/6/2020 5:31 PM

1922 Voorlichting op scholen, jongeren zijn zich soms niet eens bewust van de overlast. 1/6/2020 5:31 PM

1923 Per dorp een eigen centrale vuurwerkshow zou fantastisch zijn. 1/6/2020 5:31 PM

1924 Hoe leuk zou het zijn om Bergschenhoek Bleiswijk en Berkel op een gezamenlijke plek te laten
genieten van mooi vuurwerk en te toosten op een gezond veilig en milieuvriendelijk(er)
nieuwjaar!

1/6/2020 5:31 PM

1925 Eerst handhaven op illegaal vuurwerk. Dan zal blijken dat het niet aan het legale vuurwerk ligt 1/6/2020 5:30 PM

1926 Afschaffen 1/6/2020 5:29 PM

1927 Nee 1/6/2020 5:29 PM

1928 Beter optreden en meer boa's of politie en ook komen 1/6/2020 5:29 PM

1929 Nee 1/6/2020 5:28 PM

1930 Verbieden in het algemeen en meer illegaal opsporen 1/6/2020 5:27 PM

1931 als jullie het gaan verbieden komen er alleen maar ergere gevolgen uit... dan gaat er neem ik
aan nog meer gesloopt worden en is er vooral illegaal te horen ipv legaal vuurwerk.

1/6/2020 5:27 PM

1932 Al het vuurwerk verbieden..want een paar dagen voor oud en nieuw en een paar dagen er na
we worden er gek ban

1/6/2020 5:27 PM

1933 Vuurwerk verbieden lijkt mij een doelloos project, miss meer controles door boa s en/of politie 1/6/2020 5:25 PM

1934 Verbieden die handel Nederland wijd...... 1/6/2020 5:25 PM

1935 Verbieden, verbieden, verbieden. Wij moeten onze hond naar de opvang brengen omdat ze
anders het hele huis onderplast. Dat zijn een hoop onnodige kosten.

1/6/2020 5:24 PM

1936 De jonge tieners extra voorlichting geven 1/6/2020 5:24 PM

1937 Meer boa's 1/6/2020 5:23 PM

1938 Nee 1/6/2020 5:23 PM

1939 Gewoon een totaal verbod Ga met de tijd mee en geef een lezer show En heel de 3 b-hoek of
NL vuurwerk vrij Stop met deze oude traditie We hebben toch ook geen schandpalen meer

1/6/2020 5:23 PM

1940 De politie zou net zo actief op vuurwerkovertredingen moeten zijn als nachtelijk flitsen op de
Rodenrijseweg en hondenbezitters die hun hond los laten lopen beboeten.

1/6/2020 5:23 PM

1941 Ik zou graag zien dat al het vuurwerk wordt verboden. Al dagen van tevoren klinken er keiharde
knallen, wordt er vuurwerk in de gracht voor ons gegooid, geeft het enorme steeds aan
dieren.... Ik ben er echt klaar mee

1/6/2020 5:22 PM

1942 Gewoon lekker vuurwerk zelf in de straat afsteken. Anders is het toch geen jaarwisseling. En
die mensen die zeuren moeten gewoon eens niet zo zeuren 1 keer per jaar

1/6/2020 5:21 PM

1943 Gewoon de consument laten kiezen 1/6/2020 5:21 PM

1944 Gewoon door gaan en de overlast plegers harder aan pakken 1/6/2020 5:21 PM

1945 Algemeen verbod op knalvuurwerk. Siervuurwerk is prima. 1/6/2020 5:21 PM

1946 Gewoon de bevolking laten bepalen 1/6/2020 5:20 PM

1947 Totaal verbieden!!!!! 1/6/2020 5:18 PM
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1948 Vuurwerkvrije zones in de buurt van bejaardentehuizen 1/6/2020 5:17 PM

1949 Later uitgeven, kan er ook niet eerder worden afgestoken 1/6/2020 5:17 PM

1950 Handhaving! 1/6/2020 5:17 PM

1951 Geheel verbod en een vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente 1/6/2020 5:17 PM

1952 Huidige regelgeving echt handhaven 1/6/2020 5:16 PM

1953 Gewoon in de verkoop laten 1/6/2020 5:16 PM

1954 Gewoon verbieden 1/6/2020 5:16 PM

1955 Nee 1/6/2020 5:15 PM

1956 Het legale vuurwerk wat op de toegestane tijden wordt afgestoken is geen probleem. Er zou
wel veel meer gedaan moeten worden aan het afsteken buiten deze tijden, heb je meteen ook
het illegale spul te pakken zolang de reguliere verkoop nog niet is gestart.

1/6/2020 5:15 PM

1957 Niet huilen azijnzeikers 1/6/2020 5:14 PM

1958 Of verbieden of veel beter handhaven 1/6/2020 5:14 PM

1959 Verbieden 1/6/2020 5:14 PM

1960 Verbieden in de wijken en een tof en goede eindejaarsfeesten geven 1/6/2020 5:13 PM

1961 Ja meer reageren op meldingen en niet een dag later zoals vorig jaar De boa’s moeten
preventief door de wijken rijden

1/6/2020 5:13 PM

1962 - 1/6/2020 5:12 PM

1963 1 vuurwerk op centrale plek per gemeente 1/6/2020 5:12 PM

1964 Gezien de enorme schade en enorme overlast heel graag alle vuurwerk voor particulieren
verbieden. En HEEL streng toezicht houden. Als de jeugd denkt dit allemaal te kunnen maken,
moeten ze heel snel heropgevoed worden.

1/6/2020 5:11 PM

1965 No zero tolerance. 1/6/2020 5:10 PM

1966 Een verbod op vuurwerk, want het zijn gewoon explosieven. En dan ook voldoende
handhaving.

1/6/2020 5:09 PM

1967 Centraal punt vuurwerkshow !! 1/6/2020 5:08 PM

1968 Nee 1/6/2020 5:07 PM

1969 Meer surveilleren voor en na de toegestane afsteektijden. 1/6/2020 5:07 PM

1970 Nee 1/6/2020 5:06 PM

1971 Nee 1/6/2020 5:06 PM

1972 Niet afschaffen 1/6/2020 5:06 PM

1973 Strenger controleren op vroegtijdig afsteken van vuurwerk 1/6/2020 5:06 PM

1974 Meer zichtbare politie op de dagen ervoor. Consequent alle honden prullenbakken dicht maken 1/6/2020 5:06 PM

1975 Vuurwerk later pas verkopen en veel meer controles op straat, desnoods in burger! 1/6/2020 5:06 PM

1976 Zwaarder straffen bij een overtreding 1/6/2020 5:06 PM

1977 Misschien verbod op rotjes 1/6/2020 5:05 PM

1978 Veel veel veel meer handhaven. In alle dagen voor Oud en Nieuw werd al keihard geknald en
kon je bijna een week amper met de hond naar buiten. Heb niet één keer een politie auto zien
rijden ter controle.

1/6/2020 5:04 PM

1979 Het is moeilijk te handhaven, misschien zou een gebied waar afsteken mag vanaf 30 dec 18
uur tot 31 Dec 18 uur helpen. Met name jongeren hebben geen geduld om te wachten als ze
het in huis hebben.

1/6/2020 5:04 PM
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1980 Voor mij mag al het vuurwerk verboden worden. 1/6/2020 5:04 PM

1981 De overlast wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk. Meer handhaven en zwaarder straffen. 1/6/2020 5:03 PM

1982 Alleen siervuurwerk binnenbebouwde kom..... 1/6/2020 5:03 PM

1983 Afschaffen dat nutteloze vuurwerk , is gevaarlijk , slecht voor het milieu , geeft een hoop troep
en vandalisme !

1/6/2020 5:02 PM

1984 vond de camera's een goed idee en heb zelf genoten van het vuurwerk van man en vriend om
het jaar uit te knallen met mooi siervuurwerk wat we ook netjes opgeruimd hebben. het
vuurwerk wat opviel was ervoor en erna wat ws illegaal was maar niet erg genoeg voor
melding. gooiden niet naar mens en dier als je erom vroeg.

1/6/2020 5:02 PM

1985 Betere controle, en hang veel posters op hoe je er het best mee kan omgaan in de positieve zin 1/6/2020 5:02 PM

1986 Vuurwerk verkoop niet toestaan 1/6/2020 5:02 PM

1987 Betere en meer controles. Hogere boetes. Tijdstip s avonds instellen dat de hondenbezitters
nog een laatste rondje kunnen doen

1/6/2020 5:02 PM

1988 Controleren als vuurwerk niet is toegestaan 1/6/2020 5:01 PM

1989 - 1/6/2020 5:01 PM

1990 Veel meer toezicht helaas nodig. 1/6/2020 5:00 PM

1991 Vuurwerk verbod 1/6/2020 5:00 PM

1992 Vreugdevuur voor de jongeren. 1/6/2020 4:59 PM

1993 Nee niet echt 1/6/2020 4:59 PM

1994 Absoluut algeheel vuurwerkverbod in hele gemeente 1/6/2020 4:59 PM

1995 Consumenten vuurwerk helemaal verbieden 1/6/2020 4:59 PM

1996 Surveilleren en handhaven als er geen straffen zijn is er helemaal geen rem 1/6/2020 4:58 PM

1997 Tot 18uur strenger toezicht op het alvast afsteken in de woonwijken 1/6/2020 4:58 PM

1998 Veel strenger optreden, als je ziet wat er állemaal kapot is geblazen. 1/6/2020 4:56 PM

1999 Vaker in de wijk surveilleren (bij scholen de groene hoek en bij het parkje) 1/6/2020 4:55 PM

2000 Actie opzetten voor het afval opruimen (de afstekers moeten dit zelf doen). Voor de rest
gewoon laten hoe het nu is 

1/6/2020 4:54 PM

2001 Meer controle 1/6/2020 4:54 PM

2002 Voorlichting op lagere scholen en middelbare scholen. Uitleggen wat die knallen doen met
huisdieren, oudere mensen etc. Ook uitleggen dat als je vuurwerk naar een hond gooit, die
hond voor altijd bang is. Uitleggen (door hulpverlener) dat als je een hulpverlener belaagt, of
hindert zijn werk te doen, dat je mensenlevens in gevaar brengt. Hoe zou je het vinden als jouw
oma, broer etc. hulp nodig had, maar de hulpverlener kan niet komen omdat hij wordt lastig
gevallen. Hoe zou je het vinden als de auto van jouw vader in de fik wordt gezet. etc. etc. ALLE
scholen bezoeken.

1/6/2020 4:54 PM

2003 Strenger optreden tegen overtreders en ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid. Politie met vuurwerkslachtoffers laten langsgaan op basisscholen en
middelbare scholen en de wet tussen hun oren knopen. Je kunt wel een evenement voor
jongeren organiseren maar wie zegt dat ze dan op een ander moment niet alsnog door de wijk
trekken en vuurwerk afsteken. Daar moet je toch strenger op controleren.

1/6/2020 4:54 PM

2004 Beter handhaven. Boa’s leren wat categorie 1 vuurwerk is en wat verboden is 1/6/2020 4:53 PM

2005 Consumentenvuurwerk geheel afschaffen 1/6/2020 4:53 PM

2006 Het ging goed zoals het ging! Gewoon zo laten 1/6/2020 4:52 PM

2007 Geen 1/6/2020 4:52 PM

2008 De avonden voor Oud en Nieuw was er al erg veel vuurwerk te horen. Het zou fijn zijn als er 1/6/2020 4:52 PM
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dan ook meer gecontroleerd zou worden. Verder zou ik persoonlijk voor een vuurwerkverbod
zijn en één grote show georganiseerd door de gemeente. Een verbod op knalvuurwerk zou ook
een goede eerste stap zijn.

2009 Nee 1/6/2020 4:51 PM

2010 Die enkele dagen per jaar het gewoon toelaten. Er zijn al genoeg tradities die geschrapt of
aangepast worden. Mensen moeten niet vergeten dat ze zelf ook jong zijn geweest.

1/6/2020 4:50 PM

2011 Knalvuurwerk en pijlen verbieden, centrale show en alleen kinder siervuurwerk (af te steken
door ouders) verkopen. Bij centrum Berkel stond jeugd urenlang met rotjes te gooien op de
parkeerplaats (wibra), dus ook veel beter handhaven.

1/6/2020 4:50 PM

2012 Centraal verbod en dan gezamenlijk vuurwerkfeest organiseren 1/6/2020 4:49 PM

2013 Blijf af van onze traditie! 1/6/2020 4:49 PM

2014 Wellicht ook verbieden bij oude van dagen woningen. (aanleun) en bij dierenopvang. (kennels) 1/6/2020 4:49 PM

2015 gewoon verbieden, en zelf als gemeente vuurwerk organiseren 1/6/2020 4:49 PM

2016 Lekker laten zoals het is! Afblijven van deze traditie!! 1/6/2020 4:48 PM

2017 Meer toezicht en echte boetes uitdelen 1/6/2020 4:48 PM

2018 Nee 1/6/2020 4:47 PM

2019 Meer handhaven zichtbaar in de wijk 1/6/2020 4:47 PM

2020 De boa’s laten werken 1/6/2020 4:47 PM

2021 Nee 1/6/2020 4:46 PM

2022 Beter handhaven op illegaal vuurwerk, en niet lopen zeiken over legaal vuurwerk want jullie
(media weten totaal niet wat het verschil is en wat er gaande is)

1/6/2020 4:46 PM

2023 Geen tips maar in de bomenwijk in bleiswijk was het al een week voor en een week na oud en
nieuw continue vuurwerk wat je hoorde tot smorgens vier uur. Meer controle, hogere boetes?

1/6/2020 4:46 PM

2024 Melding maken met foto’s en filmpjes en jongeren harder aanpakken die al eerder vuurwerk
afsteken. Laat ze de straten schoonmaken.

1/6/2020 4:46 PM

2025 Nee, geen opm 1/6/2020 4:46 PM

2026 Totaalverbod. Ben er zo klaar mee dat mijn hond wekenlang compleet over haar toeren is
omdat er vanaf de verkoopdatum tot nu net 5 minuten geleden met grote regelmaat vuurwerk
wordt afgestoken.

1/6/2020 4:46 PM

2027 Meer handhaven omdat het anders door bewoners zelf word opgelost 1/6/2020 4:45 PM

2028 Jazeker meer surveilleren door handhavers en agenten. Plus niet eerder dan 30-12 de verkoop
van vuurwerk toestaan, ook bij kleine ondernemers en winkels

1/6/2020 4:45 PM

2029 Hele gemeente vuurwerk vrij en op een mooie plek gecontroleerd vuurwerk afsteken. 1/6/2020 4:44 PM

2030 Indien mogelijk Handhaven 1/6/2020 4:44 PM

2031 Ga eens het illegale aanpakken en blijf van ons consumenten vuurwerk af. En ook de mensen
harder aan pakken die politie bekogelen want het licht aan hun en niet het vuurwerk.

1/6/2020 4:44 PM

2032 Nee 1/6/2020 4:43 PM

2033 Geheel verbieden en zelf centraal activiteiten organiseren. De milieuschade en impact op
dierenwelzijn en onze gezondheid is veel te hoog om consumentenvuurwerk afsteken nog te
kunnen verantwoorden.

1/6/2020 4:43 PM

2034 Vanuit de gemeente een show per dorp. En de rest van de gemeente vuurwerk vrij 1/6/2020 4:42 PM

2035  Gouden Griffelbuurt. Dit soort plekken nodigt altijd uit
voor jongeren om daar de gehele dag veel en hard vuurwerk af te steken helaas. Centraal
vuurwerk in Rotterdam hebben wij de afgelopen jaren bezocht voor kinderen, superleuk.
Vuurwerk mag voor ons geheel afgeschaft worden met uitzondering van deze centrale locaties.

1/6/2020 4:42 PM
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2036 Meer blauw op straat, het is al weken onrustig 1/6/2020 4:42 PM

2037 verbod op knallers zeker die harde, lijkt wel oorlog en mensen met COPD en andere longziekte
sparen mss een centrale vuurwerkshow. Siervuurwerk is wel mooi om te zien maar geeft ook
benauwdheid.

1/6/2020 4:42 PM

2038 Een vuurwerkvrije zone in alle woonwijken. 1/6/2020 4:41 PM

2039 Ja, een kindervuurwerk om 19.00 of 20.00 in alle 3 de dorpen. Nadeel van 1 groot vuurwerk is
hoe ga je er komen, hoe kom je weer thuis.

1/6/2020 4:41 PM

2040 Handhaven, meer politie en handhaving op straat 1/6/2020 4:40 PM

2041 nee heb ik niet. hard knalvuurwerk wordt toch verboden dus mooi siervuurwerk lijkt mij geen
probleem.

1/6/2020 4:40 PM

2042 Waar zijn de politiecontroles buiten de toegestane tijden om?? Ik heb ze niet gezien jammer 1/6/2020 4:40 PM

2043 Voor oud en nieuw werd er veel vuurwerk afgestoken. Moet voor oud en nieuw verboden zijn
en alleen met oud jaarsdag vuurwerk afsteken

1/6/2020 4:40 PM

2044 - 1/6/2020 4:40 PM

2045 Gewoon lekker vuurwerk afsteken. Eind van het jaar als je je gewoon aan de regels houd is er
niks aan de hand.

1/6/2020 4:40 PM

2046 . 1/6/2020 4:39 PM

2047 Nee 1/6/2020 4:39 PM

2048 Geen vuurwerk bij speeltuinen. Controle voor 31 december. Er werd zoveel al eerder
afgestoken. Het begon al vroeg in de ochtend

1/6/2020 4:39 PM

2049 Ja laat alles bij het oude, maar handhaaf meer op iligaal vuurwerk 1/6/2020 4:38 PM

2050 Meer controle bij Landmeterplein/ Bergschenhoek 1/6/2020 4:38 PM

2051 Meer surveillance 1/6/2020 4:38 PM

2052 Meer handhaven, daar ligt het probleem. Stuur in de weken voor de jaarwisseling teams op
pad, breng in kaart waar en wanneer illegaal vuurwerk wordt afgestoken en zorg dat er uit het
zicht een team in burger klaar staat om afstekers op heterdaad te kunnen pakken. Het zijn
misschien 100 jongeren die zich schuldig maken aan het afsteken van bommen in de aanloop
naar de jaarwisseling. Als je er een paar flink weet te raken, kun je de rest behoorlijk
ontmoedigen.

1/6/2020 4:38 PM

2053 Afschaffen 1/6/2020 4:38 PM

2054 betrek de jeugd eventueel bij het organiseren van een vuurwerkshow. 1/6/2020 4:38 PM

2055 Verbied vuurwerk! 1/6/2020 4:37 PM

2056 Mocht er een vuurwerkvrije zone zijn, geef het dan ruim van tevoren aan als in fysiek jn dat
gebied. Nu las ik het op facebook en zag ik 31 dec borden staan in het dorp. Anders had ik het
niet geweten

1/6/2020 4:37 PM

2057 Meer controle buiten de toegestane tijden. 1/6/2020 4:37 PM

2058 Afschaffen, meer politie, voorlichting op scholen hoe fout het kan gaan. 1/6/2020 4:37 PM

2059 Nee 1/6/2020 4:36 PM

2060 Nee geen tips 1/6/2020 4:36 PM

2061 Preventief fouilleren en bij het aantreffen van vuurwerk en fikse boete en wellicht een lik-op-
stuk-beleid en meteen een taakstraf

1/6/2020 4:36 PM

2062 Vuurwerk tussen de tuinpad moet ook verboden worden, durf gewoon niet naar de schuur om
iets te pakken doordat ze ook op de gangpaden gooien

1/6/2020 4:36 PM

2063 Meer surveilleren in de dagen ervoor en de avond zelf 1/6/2020 4:35 PM

2064 Verbieden en centraal vuurwerkshow geven 1/6/2020 4:35 PM



Vuurwerk in Lansingerland

146 / 191

2065 Volledig afschaffen en alleen op 1 plek een georganiseerde vuurwerk show 1/6/2020 4:35 PM

2066 Politie rond laten rijden! Wordt overal afgestoken en voor mijn gevoel wordt er niks aan gedaan
of van gezegd.

1/6/2020 4:34 PM

2067 Iedereen op oudejaarsdag vuurwerk af laten steken en vanaf 2 januari streng controleren. 1/6/2020 4:34 PM

2068 Meer controle op straat, surveilleren in burger 1/6/2020 4:34 PM

2069 Volledig verbod en centrale show Als je een vuurwerkvrije zone insteld, moet je ook zorgen dat
er mensen zijn om het te handhaven

1/6/2020 4:34 PM

2070 Vuurwerk werd al dagen voor 31 december afgestoken maar ik heb niet enkele keer politie
gezien. Misschien meer patrouilleren.

1/6/2020 4:34 PM

2071 Nee 1/6/2020 4:33 PM

2072 Nee 1/6/2020 4:33 PM

2073 Waarom altijd maar luisteren naar die azijnzeikers. Al sinds jaar en dag is er vuurwerk met oud
en nieuw. Waarom moet men tegenwoordig overal over klagen en zijn mening ventileren op
sociaal media. Kijk eerst naar hezelf (ook je verleden) en kijk dan naar een ander. We kunnen
tegenwoordig maar weinig van de medemens aan

1/6/2020 4:33 PM

2074 Als je een vuurwerk verbod in gaat voeren ben ik er van overtuigd dat de knallen e.d. meer en
harder worden want dan gaan ze het uit het buitenland halen waar die harde klappers ook nu al
vandaan komen en ik denk dat als ze op oudjaars niks meer mogen afsteken het lijdt tot meer
ruzie etc. Op straat. Wat wij vroeger hadden waren de schuurfeesten met oudejaarsavond en
dat zou voor nu ook gewoon weer een top oplossing zijn. Vuurwerk thuis om 12 uur de lucht in
en je wist niet hoe snel je naar dat schuurfeest moest dus nooit gezeur op straat en het ergste
vuurwerk is dan om 1 uur s nachts afgelopen. Er moet zoizo meer voor de jeugd worden
gedaan want nu gaan ze allemaal naar de stad omdat er in lansingerland niks te doen is.

1/6/2020 4:33 PM

2075 X 1/6/2020 4:32 PM

2076 Streng controleren op ILLEGAAL vuurwerk 1/6/2020 4:32 PM

2077 Er wordt niet gehandhaafd en niet aan de tijden gehouden. De verkoop zou allen op 31-12
moeten

1/6/2020 4:32 PM

2078 Beter handhaven 1/6/2020 4:32 PM

2079 Er is weer genoeg in brand gestoken en de harde knallen waren soms niet te doen. Helemaal
afschaffen lijkt mij het beste omdat het op deze manier handhaven niet te doen is

1/6/2020 4:32 PM

2080 Verbod op consumenten vuurwerk 1/6/2020 4:32 PM

2081 Organiseer een centrale vuurwerkshow in het Annie M.G. Schmidtpark of in de Berkelse Plas. 1/6/2020 4:32 PM

2082 Nee 1/6/2020 4:31 PM

2083 Afschaffen 1/6/2020 4:30 PM

2084 . 1/6/2020 4:30 PM

2085 Het is niet alleen de overlast van het geluid met afsteken maar ook al het vuurwerkafval wat
nog maanden op straat te vinden is

1/6/2020 4:30 PM

2086 Als er een verbod is handhaven. Daarnaast verbod op vuurpijlen en rotjes. Verbod op “ gooi”
vuurwerk. Centraal feest met vuurwerk, leuk voor de saamhorigheid. Verbod kan enkel werken
als er genoeg manschappen zijn om te handhaven. Ouders aanspreken

1/6/2020 4:30 PM

2087 Regels zijn een ding, maar als er niet gehandhaafd kan worden, dan heeft dat geen zin.
Vuurwerkoverlast was dit jaar al ruim aanwezig voor melding erover, via gemeente, mogelijk
was.

1/6/2020 4:30 PM

2088 Ik ben voor verbod van knalvuurwerk en vuurpijlen Siervuurwerk vind ik acceptabel En ik zou
graag handhavers op straat willen ZIEN.....

1/6/2020 4:30 PM

2089 Meer kontrole door patrouilleren in wijken, zichtbaar rondrijden door politie. Ipv
wegovertredingen bekeuren of opsporen

1/6/2020 4:29 PM
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2090 nee 1/6/2020 4:28 PM

2091 Strenger optreden tegen afsteken voor en na de toegestane tijden. 1/6/2020 4:28 PM

2092 Beter en harder optreden Boa s inzetten en gelijk bekeuren De handhaving in Bergschenhoek
is bar slecht

1/6/2020 4:28 PM

2093 Centrale plek aanwijzen waar men vuurwerk mag afsteken. Buiten de bebouwde kom. 1/6/2020 4:28 PM

2094 Stop verkoop voor particulieren 1/6/2020 4:28 PM

2095 Verboden handhaven en niet elkaar (Politie-Toezicht - Handhaving) balletje toespelen en niets
doen. De schade die aan onze hond is toegebracht is niet in geld uit te drukken maar de hond
is voor zijn leven ' beschadigd'

1/6/2020 4:27 PM

2096 Siervuurwerk toestaan, knallers niet. 1/6/2020 4:26 PM

2097 boetes geven voor afsteken wanneer mag niet 1/6/2020 4:26 PM

2098 Nee 1/6/2020 4:26 PM

2099 Verbieden en vooral handhaven! 1/6/2020 4:26 PM

2100 Wordt dit onderzoek nog ergens in vermeld? Misschien een schot voor open doel maar vermeld
ook de sanctie die erop staan bij overlast door vuurwerk en dat er resoluut en volop
gecontroleerd zal worden.

1/6/2020 4:26 PM

2101 Lekker vuurwerk zo laten en om 10 uur afsteke 1/6/2020 4:25 PM

2102 mensen moet eens stoppen met dat zeiken over alles en nog wat. 1/6/2020 4:25 PM

2103 Meer toezicht op weken van te voren afschieten van vuurwerk, niet verbieden. Bij verbod meer
kans op illegaal vuurwerk

1/6/2020 4:25 PM

2104 Betere handhaving door meer controles (in burger) op bekende overlast plekken. Park in
Bleiswijk afsluiten en toegang verbieden en handhaven. Camera op speeltuinen en overlast
plekken. De overlast komt door illegaal vuurwerk, niet door die paar rotjes van de kindjes.
Verbod op vuurwerk zorgt voor een vermeerdering van illegaal (gevaarlijk) vuurwerk!

1/6/2020 4:25 PM

2105 Illigaal vuurwerk beter en harder aanpakken 1/6/2020 4:24 PM

2106 Nee 1/6/2020 4:24 PM

2107 Nee 1/6/2020 4:24 PM

2108 Alleen siervuurwerk toestaan. Knal vuurwerk is te veel stress voor mens en dier. 1/6/2020 4:24 PM

2109 Een groot vuurwerk in iedere gemeente, vuurwerk verbod in het gebied waar kassen staan 1/6/2020 4:24 PM

2110 Verbod op consumenten vuurwerk. Er zijn teveel problemen landelijk gezien 1/6/2020 4:23 PM

2111 Dedicated team op vuurwerkoverlast 1/6/2020 4:23 PM

2112 Denk na over de inhoud: illegaal vuurwerk zorgt voor de harde knallen welke voor overlast
zorgen. Illegaal is al verboden, dus een totaalverbod gaat de overlast niet stoppen (evenals het
geweld of de vernielingen)

1/6/2020 4:23 PM

2113 Vuurwerk verbod invoeren 1/6/2020 4:23 PM

2114 vuurwerk verbod 1/6/2020 4:23 PM

2115 Verbob op knakvuurwerk en vuurpijlen 1/6/2020 4:23 PM

2116 Nee 1/6/2020 4:22 PM

2117 Verbieden!!! 1/6/2020 4:22 PM

2118 Laat de jaarwisseling zoals die is zelf vuurwerk afsteken is en blijft het leukst en het is maar 1x
per jaar

1/6/2020 4:22 PM

2119 Meer handhaving wij als buurtpreventie coördinator bomenbuurt bleiswijk is geen politie maar
zo voelt het wel

1/6/2020 4:22 PM

2120 duidelijker aangeven dat er vuurwerk vrije zones zijn! 1/6/2020 4:22 PM
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2121 Nee 1/6/2020 4:21 PM

2122 niet verbieden. daar komt alleen maar meer overlast van. wel strenger controleren op illegaal
vuurwerk

1/6/2020 4:21 PM

2123 nee 1/6/2020 4:21 PM

2124 Knal verbieden, sier niet 1/6/2020 4:21 PM

2125 Misschien politie in burger over straat laten gaan. De jongeren stoppen wanneer ze politie zien.
En gaan weer verder met harde knallen als de politie weg is. Wanneer ze in burger komen,
kunnen ze op heterdaad betrappen. Jongeren hebben vuurwerk, die knallen zijn zo hard. Dat
kan je geen vuurwerk meer noemen.

1/6/2020 4:21 PM

2126 Waar was de handhaving dit jaar? Ik had het idee dat vuurwerk gewoon getolereerd werd, al
dagen voor oudjaarsavond. Schaf het af, alle vuurwerk! En organiseer een mooie show op
verschillende plaatsen. Dan kunnen wij weer veilig over straat.

1/6/2020 4:21 PM

2127 Niet zo moeilijk gaan doen gewoon de mensen zelf vuurwerk laten afsteken tijdens de landelijk
legale uren. Wel heel hard optreden tegen de jeugd die al vanaf oktober met (zwaar illegaal)
vuurwerk knalt.

1/6/2020 4:20 PM

2128 Meer handhaven vuurwerkvrij gebied. Berkel centrum toch meermaals jongeren met rotjes en
ander vuurwerk gezien tussen de mensen die gewoon boodschappen liepen te doen

1/6/2020 4:20 PM

2129 Zou het knalvuurwerk niet meer toestaan 1/6/2020 4:20 PM

2130 Heel die zooi moet verboden worden 1/6/2020 4:19 PM

2131 Ik zou het leuk vinden als er per wijk wat centraals georganiseerd zou worden. Met huisdieren
wil je niet te ver van huis

1/6/2020 4:19 PM

2132 Laat mensen eigen vuurwerk afsteken, bespaar geld van gemeente voor centrale show.
Gebruik het geld voor handhaving vuurwerkvrije zones

1/6/2020 4:19 PM

2133 Meer politie op straat 1/6/2020 4:19 PM

2134 Strengere controle op illegaal vuurwerk in de weken voor O&N. Helemaal verbieden gaat meer
overlast geven omdat er dan meer illegaal vuurwerk gaat komen, en mensen als alternatief
meerdere vernielingen zullen plegen. Wel ben ik van mening dat er een (jongeren)feest moet
komen.

1/6/2020 4:19 PM

2135 Er werd al weken voor oud en nieuw regelmatig zwaar vuurwerk afgestoken. Direct straffen,
niet meer waarschuwen. Bureau halt of ouders aanspreken. Verbod elk jaar uitbreiden! Is echt
niet meer van deze tijd met al die ongelukken, vervuiling en angstige dieren!

1/6/2020 4:19 PM

2136 Nee 1/6/2020 4:18 PM

2137 De vuurwerkvrije zone is niet leuk voor de bewoners zelf. Er wordt ook geen brief verstuurd
naar bewoners van het gebied. Alleen een bordje opgehangen met alsublieft niet. Zelf wonen
wij in zo'n gebied en dan is het echt niet leuk om daar oud&nieuw te vieren. Tevens staan alle
bejaarden van het centrum gewoon lachend voor de ramen naar het vuurwerk te kijken. Dus
onduidelijk waarom er een verbod is en wat houdt het precies in, zijn er consequentes als je het
overtreed?

1/6/2020 4:18 PM

2138 Een vuurwerkshow zou echt fantastisch zijn. Vuurwerk is hartstikke leuk, maar de jeugd loopt
hier enkel met halve bommen rond die ze af steken in een autovrije straat waar ook kleine
kinderen rondfietsen/lopen.

1/6/2020 4:18 PM

2139 Vuurwerkvrije zones was alsnog vol vuurwerk. Geen handhavers te zien overdag 1/6/2020 4:17 PM

2140 Wat mij betreft helemaal geen vuurwerk meer!! 
 Zo niet prettig voor de huisdieren , maar ook niet v ons

zelf!! Meerdere controles 

1/6/2020 4:17 PM

2141 In plaats van vuurwerkvrije zones in te stellen zou ik liever zien dat de hele gemeente
vuurwerkvrij is, met een aantal gedoogzones. En anders strenger toezicht.

1/6/2020 4:17 PM

2142 Totaalverbod op verkoop en proberen te handhaven. 1/6/2020 4:17 PM

2143 Nee 1/6/2020 4:16 PM
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2144 De vragen van deze enquête zijn zodanig opgesteld dat er altijd wel een negatief advies tov
vuurwerk uit komt! Erg slechte inhoud van de enquete dus!

1/6/2020 4:16 PM

2145 Alternatieve alleen als er een verbod komt 1/6/2020 4:16 PM

2146 Verbieden per direct! 1/6/2020 4:15 PM

2147 Afschaffen 1/6/2020 4:15 PM

2148 1 show vanuit de gemeente en hier eventueel een bijdrage voor vragen. 1/6/2020 4:15 PM

2149 Nee 1/6/2020 4:14 PM

2150 Vuurwerkvrije zone hospice was niet vuurwerkvrij ( parkeerplaats berghonk en omgeving) 1/6/2020 4:14 PM

2151 Knallend vuurwerk prima tussen de nu geldende tijden. Naar dan ook keihard overtredingen
aanpakken! Is dat niet haalbaar dan algeheel vuurwerk verbod, wat waarschijnlijk ook niet
gehandhaafd zal worden.

1/6/2020 4:14 PM

2152 Het vuurwerk afschaffen. Mijn hond (en andere dieren) loopt al dagen van tevoren te stressen,
durft niet meer naar buiten, loopt de hele dag achter mij aan en vandaag (6-01-2020) hoorde ik
weer een knal buiten.

1/6/2020 4:14 PM

2153 Handhaven en serieus nemen van klachten, aanspreken en boetes uitschrijven bij deze jeugd,
onderzoek en in beslag name zwaar illegaal vuurwerk. Als je zelf iets tegen deze personen zegt
krijg je een grote mond of het vuurwerk wordt naar je toe gegooid. Onacceptabel! Bescherming
van brandweer en ambulance personeel. Wat ons betreft en onze wekenlang bange huisdieren:
een algeheel vuurwerkverbod in Nederland voor particulieren en in Lansingerland.

1/6/2020 4:14 PM

2154 Meer handhaving. Gebieden aanwijzen waar er wel al eerder vuurwerk afgestoken mag
worden.

1/6/2020 4:13 PM

2155 Gewoon zo laten hoe het nu is. 1/6/2020 4:13 PM

2156 Loopt echt uit de hand het vuurwerk. Geen of nauwelijks handhaving 1/6/2020 4:13 PM

2157 N33 1/6/2020 4:12 PM

2158 Algeheel verbod. 1/6/2020 4:12 PM

2159 Vuurwerk zou landelijk verboden moeten worden. Het is een uit de hand gelopen traditie
geworden.

1/6/2020 4:12 PM

2160 zouden het op dit moment niet weten 1/6/2020 4:12 PM

2161 Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod. De overlast én de kosten is/zijn té hoog. Dat staat
niet meer in verhouding.

1/6/2020 4:11 PM

2162 Verbied het asjeblieft!! 1/6/2020 4:10 PM

2163 Meer controle, het is nu eenmaal verboden. Dit ge-knal bleef doorgaan tot 06.00 uur in de
ochtend. Hardere straffen.

1/6/2020 4:10 PM

2164 Nee mensen moeten niet zo zeuren. Gewoon omgaan kan er.niks fout. Mensen moeten minder
zuipen daardoor gaat het fout

1/6/2020 4:09 PM

2165 Meer controles door de straten en ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen en hun
eigen gedrag.

1/6/2020 4:09 PM

2166 - 1/6/2020 4:08 PM

2167 Commercieel vuurwerk verbieden 1 vuurwerkshow op een plek waar dieren ouderen en zieken
er geen last van hebben

1/6/2020 4:08 PM

2168 3 vuurwerkshows. 1 in elke dorpskern. Zorgen voor mooi siervuurwerk zodat de behoefte aan
zelf kopen en afsteken verdwijnt. Duidelijke keuzes maken en niet te lang daarmee wachten.
Als iedereen ver van te voren weet hoe het aan het eind van het jaar zit, is er minder gedoe

1/6/2020 4:08 PM

2169 Meer vuurwerkvrije zones. Algemeen vuurwerk verbod 1/6/2020 4:08 PM

2170 Van mij mag het privé vuurwerk kopen en afsteken verboden worden, er komt veel te veel
ellende, overlast en ongelukken van. Een centrale show zoals in het buitenland is ook heel

1/6/2020 4:08 PM
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leuk.

2171 Verbieden en handhaven. Alleen siervuurwerk op 1 plek 1/6/2020 4:07 PM

2172 Betere handhaving bij overtreden van de regels 1/6/2020 4:07 PM

2173 Dat als er melding gedaan word, de jongeren niet alleen aanspreken, maar ook oppakken.
Zeker als het gericht vuurwerk gooien is geweest met grote groepen jongeren tegelijk.

1/6/2020 4:07 PM

2174 Nee 1/6/2020 4:07 PM

2175 Verbieden en alleen in de grote steden eventueel vuurwerk evenement organiseren! 1/6/2020 4:06 PM

2176 Regels maar ook handhaven. Dit lijkt me lastig met een algeheel vuurwerk verbod. 1/6/2020 4:06 PM

2177 Stoppen 1/6/2020 4:06 PM

2178 Nee 1/6/2020 4:06 PM

2179 Vuurwerk voor heel Lansingerland verbieden en lekker op 1 of 2 plekken een gezellig oud en
nieuw feest organiseren voor jong en oud met vuurwerk, champagne, oliebollen etc....

1/6/2020 4:06 PM

2180 Daadwerkelijk controleren of er echt niet buiten de aangegeven tijden afgestoken wordt. Ik heb
halve bommen af horen gaan. Heb het niet als overlast ervaren, maar de bedoeling is het ook
niet.

1/6/2020 4:05 PM

2181 Compleet verbieden. 1/6/2020 4:05 PM

2182 Nog meer controle, en beboeten 1/6/2020 4:05 PM

2183 Totaal verbod 1/6/2020 4:05 PM

2184 Beter handhaven, stoppen met vuurwerk 1/6/2020 4:05 PM

2185 1 locatie Georganiseerd door de gemeente voor het afsteken van vuurwerk door professionele
personen

1/6/2020 4:05 PM

2186 Extra handhaving izm politie in de weken voor oud en nieuw. 1/6/2020 4:04 PM

2187 Handhaven niet betuttelen 1/6/2020 4:04 PM

2188 Hele dorp vuurwerkvrij en samen met jeugd vuurwerkshow organiseren icm bijvoorbeeld
oliebollenverkoop voor een goed doel (Oogziekenhuis? Brandwondencentrum?)

1/6/2020 4:04 PM

2189 Vuurwerkverbod instellen en een show geven in de dorpskernen, ook goed voor
saamhorigheidsgevoel

1/6/2020 4:03 PM

2190 Vuurwerk verbieden, er wordt veel illegaal en gevaarlijk vuurwerk gekocht. Meldpunt om
bezitters illegaal vuurwerk aan te geven.

1/6/2020 4:03 PM

2191 Beter handhaven op tijden dat vuurwerk niet afgestoken mag worden 1/6/2020 4:03 PM

2192 gezien de (landelijke) incidenten is het wellicht verstandig vuurwerk georganiseerd op een
vaste locatie af te steken.

1/6/2020 4:03 PM

2193 Algemeen vuurwerk verbod. Indien niet haalbaar enkele terreinen aanwijzen, Bv bij de windas,
dat alleen daar afgestoken mag worden tuSsen 18.00 en 02.00. En een centrale vuurwerkshow
houden zodat er toch vuurwerk is voor degenen die daar van houden.

1/6/2020 4:03 PM

2194 Nee 1/6/2020 4:02 PM

2195 Gewoon zelf vuurwerk afsteken is het leukste 1/6/2020 4:02 PM

2196 Nee 1/6/2020 4:02 PM

2197 Nee er is niet tegen in te gaan denk ik. Mensen steken toch af wanneer ze dat willen. 1/6/2020 4:02 PM

2198 Vuurwerk overal verbieden, dus in heel Bleiswijk 1/6/2020 4:02 PM

2199 Geen 1/6/2020 4:02 PM

2200 Totaal vuurwerk verbod en een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow. 1/6/2020 4:02 PM

2201 Er zou vaker op gecontroleerd moeten worden met hoge sancties, het opruimen ervan is ook 1/6/2020 4:02 PM
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een hekelpunt

2202 Stel vuurwerk zones is en laat verder iedereen gewoon zijn ding doen met vuurwerk. En beboet
vernielingen meer.

1/6/2020 4:01 PM

2203 Vuurwerk verbieden, 1 centrale vuurwerkshow voor kinderen (rond 21.00 uur) en om 24.00 uur
vuurwerkshow voor volwassenen.

1/6/2020 4:01 PM

2204 Zou alleen het knalvuurwerk verbieden 1/6/2020 4:01 PM

2205 ik zou per dorpskern een show organiseren 1/6/2020 4:01 PM

2206 Verbied vuurwerk het is echt te gevaarlijk geworden. En ja een mooie gezamenlijke show is
perfect. Zorg voor leuk feest voor de jongeren ook boven 18 en zo hou je het bijelkaar..

1/6/2020 4:01 PM

2207 Vuurwerk vrije zone is prima, maar mijn dieren hadden nog last van de knallen van buiten de
vuurwerk vrije zone. Dus dat is daar totaal niet mee opgelost.

1/6/2020 4:01 PM

2208 Ik vind dat het die ene keer per jaar prima gaat en er niet meer vernielingen zijn dan in de rest
van het jaar als ik deze volg op Facebook en de kranten.

1/6/2020 4:00 PM

2209 Omdat deze zones zijn ingesteld werd er bizar meer vuurwerk dan voorheen in onze straten
afgestoken.  is dan net buiten de zone dus dit was echt duidelijk te merken. Het
is dan weliswaar in de andere gebieden rustig maar bij ons 10x zo erg. Ook niet fijn voor de
huisdieren. Dus een goede oplossing vinden wij het niet.

1/6/2020 4:00 PM

2210 Stoppen met knal vuurwerk. 1/6/2020 4:00 PM

2211 Jaa. Laat de kinderen die met vuurwerk overstraat willen lopen lekker lopen. Waarschijnlijk zijn
de mensen die aan het klagen zijn voor overlast vroegr ook zo geweest (met vuurwerk
overstraat lopen) ik ben echt klaar met zulj soort mensen.

1/6/2020 4:00 PM

2212 Een grote vuurwerkshow in de gemeente en verder het vuurwerk verbieden! 1/6/2020 4:00 PM

2213 X 1/6/2020 3:59 PM

2214 De vuilnisbakken die afgesloten zijn na een week weer eens openmaken, zodat er geen bergen
zakjes met hondenpoep bovenop worden gegooid

1/6/2020 3:59 PM

2215 Meer laten surveileren door de wijk en niet alleen de centrale punten. Jeugd meer controleren
op wat zij bij zich hebben op datum zelf (zelf aantal keer meegemaakt, tassencontrole, wat heb
je bij je, illegaal? Etc)

1/6/2020 3:59 PM

2216 Afsteken van vuurwerk verbieden. 1/6/2020 3:59 PM

2217 handhaving verbeteren en ook eens politie fysiek door de wijk laten rijden, heb ze niet één keer
gezien in de week voor oud&nieuw, terwijl er wel degelijk overlast was

1/6/2020 3:58 PM

2218 Afschaffen 1/6/2020 3:58 PM

2219 Voor oud en nieuw harder optreden tegen vuurwerk 1/6/2020 3:58 PM

2220 Algemeen vuurwerkverbod 1/6/2020 3:57 PM

2221 Nee, maar zorg er voor dat de vragenlijst de volgende keer beter is samengesteld. 1/6/2020 3:57 PM

2222 Honden parken misschien ook vuurwerk vrije zones maken waar mogelijk is. 1/6/2020 3:57 PM

2223 Niet zo moeilijk doen want het is een traditie 1/6/2020 3:57 PM

2224 Nee 1/6/2020 3:57 PM

2225 Gewoon afschaffen, scheelt overlast en slachtoffers ! 1/6/2020 3:57 PM

2226 Niet te streng zijn dan gebeurd t juis 1/6/2020 3:56 PM

2227 Vuurwerk verbod in woonwijken 1/6/2020 3:55 PM

2228 Vooral doorgaan met vuurwerkvrije zones 1/6/2020 3:48 PM

2229 In eerste instantie een eerlijk onderzoek uitvoeren. Als het antwoord op vraag 1 is dat er geen
overlast ervaren is, is een tweede vraag naar de aard van overlast niet relevant.

1/6/2020 3:36 PM
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2230 Overlef eens met alle legale vuurwerkverkopers, in Lansingerland, misschien komen er
verrassende oplossingen uit

1/6/2020 3:34 PM

2231 Bhhh 12/19/2019 10:35 PM
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Q14 Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. Vergeet niet op de
knop "Gereed" te klikken, anders worden uw antwoorden niet verzonden.

De uitkomsten gebruiken we om te peilen hoe inwoners denken over
vuurwerk in Lansingerland en bespreken we met de gemeenteraad. Wilt u

nog iets toevoegen aan uw antwoorden, dan kunt u hieronder uw
opmerkingen kwijt.

Answered: 923 Skipped: 2,845



Vuurwerk in Lansingerland

157 / 191

# RESPONSES DATE

1 Ik pleit voor een volledig vuurwerk verbod in de gemeente en betere aanpak van hangjeugd 1/14/2020 12:10 PM

2 Sluit LANSINGERLAND aan bij het Rotterdamse initiatief. Het zou raar zijn als Rotterdam het
verbiedt en LANSINGERLAND niet.

1/14/2020 8:50 AM

3 Het ergste vind ik dat ik mijn chiwahwah medicijnen moest geven tegen de angst. En dat ze
weer onzindelijk werd. En nog steeds bang is.

1/14/2020 2:01 AM

4 Na deze jaarwisseling met zoveel incidenten en zoveel schade lijkt mij afschaffen de enige
goede oplossing Ik geef mijn belasting bijdrage liever aan een zinvolle besteding uit

1/13/2020 4:45 PM

5 Ik wens de gemeenteraad veel wijsheid toe bij de besluitvorming omtrent het vuurwerk Laat het
milieu ook maar meespelen in het besluit

1/13/2020 12:28 PM

6 Algeheel verbod op vuurwerk afsteken. 1/13/2020 11:20 AM

7 Ik hoop dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt in dit "levensgevaarlijke" dossier en
consumentenvuurwerk verbiedt.

1/13/2020 10:58 AM

8 In het "bos" is het "knalfeest" (omgeving Kooilaan) in oktober, november en december!. Wordt
er wel toezicht ?????

1/13/2020 10:31 AM

9 Op zichzelf kan siervuurwerk best mooi zijn, maar de "viering" van Oud & Nieuw is al lang
geleden op totale anarchie uitgelopen.

1/12/2020 11:16 PM

10 Er wordt terwijl ik dit schrijf weer 3x een bom afgestoken. Het is 12 januari! In deze buurt begint
de overlast in oktober en gaat door tot maart. Te idioot voor woorden! Afschaffen die zooi.

1/12/2020 8:11 PM

11 . 1/12/2020 5:02 PM

12 niet gemerkt dat er vuurwerkvrije zones waren. het ging oudejaarsdag de hele dag door, zelfs
´s morgens al. als hier niet tegen opgetreden wordt is het einde zoek. Totaalverbod voor
vuurwerk of alleen op oudejaars avond van 18,00 / 02,00. en keihard optreden als er buiten
deze tijden vuurwerk wordt afgestoken. De eerste knallen hoorden we al tijdens het
sinterklaasfeest in berkel. niet normaal meer. dit moet volgend jaar echt anders want het loopt
uit de hand

1/12/2020 4:40 PM

13 Stop als Gemeente met de arrogante, cynische en betweterige opstelling in het algemeen. 1/12/2020 12:31 PM

14 svp een ALGEHEEL verbod. LAAT HET NIEUWE JAAR OP ANDERE WIJZE INGAAN
vuurwerk is een OUD GEDATEERD ritueel dat nergens meer toe dient en nu MISBRUIKT
wordt door lui die de boel willen saboteren. NOEM DE DINGEN BIJ DE NAAM!!

1/12/2020 10:39 AM

15 Vuurwerk afsteken is net als het sinterklaasfeest een traditie war hartstikke leuk is en zo moet
dat blijven.

1/12/2020 9:44 AM

16 Ik hoop dat er een landelijk verbod komt voor de harde knalbommen en betere handhaving
voor eerdere afsteken vuurwerk

1/11/2020 8:25 PM

17 Mensen ook aangesproken voor zeer harde knallen dat de grond trilde terwijl ik er liep met een
hond , en dan wordt het verteld dat het F1 vuurwerk is . En dat was 30 december

1/11/2020 6:16 PM

18 Je merkt ook als iemand wat te vieren heeft er vuurwerk afgestoken wordt. 1/11/2020 5:04 PM

19 - vandalisme en geweld hoort bij vuurwerk - er is geen plek waar je auto onbeschadigd kan
staan - de ramen van mijn huis zitten onder de schroeiplekken - zielig voor vogels (nu doof?),
kunnen alleen op eigen nest zitten - waar zijn de statistieken van de luchtvervuiling? - ik zie hier
ieder jaar al een maand tegenop

1/11/2020 4:52 PM

20 Geen problemen met legaal vuurwerk op verantwoorde wijze afgestoken. 1/11/2020 3:46 PM

21 Er hoort alleen een publieke vuurwerkshow plaats te vinden, particuliere personen zouden
verboden moeten worden om vuurwerk te kopen of af te steken.

1/11/2020 2:28 PM

22 Oud en nieuw moet een feest blijven en geen ergernis! 1/11/2020 2:19 PM

23 Er moet heel goed en veel geserveilleerd en gehandhaafd worden door de politie/boa's qua
vroegtijdig afsteken van vuurwerk (begint al weken van te voren) en na 2.00 uur in
oudjaarssnacht.

1/11/2020 1:55 PM
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24 handhaven is alleen mogelijk bij een 0 optie voor het afsteken van vuurwerk 1/11/2020 11:43 AM

25 Meer controle door de politie op 10 januari wordt er nog steeds vuurwerk afgestoken. 1/11/2020 11:02 AM

26 Misschien is het een idee om bij zo’n enqute eerst te beginnen met de vraag bent u
voorstander van een vuurwerkverbod?

1/11/2020 8:51 AM

27 Handhaven! 1/11/2020 8:26 AM

28 Vuurwerk tussen 12 en 2 is leuk Daarvoor en erna niet. Soms leken het wel bommen. Meer
handhaven en er meer op toe zien dat de troep door de mensen opgeruimd wordt die het
veroorzaken. Het lijkt hier wel een achterbuurt.

1/10/2020 10:34 PM

29 Als handhaven niet kan dan maar verbieden. Het is inmiddels ook levensgevaarlijk vuurwerk
wat wordt afgestoken. Onvoorstelbaar

1/10/2020 9:35 PM

30 X 1/10/2020 9:14 PM

31 vuurwerk afsteken v.a. 23.00u tot 02.00 u 1/10/2020 7:16 PM

32 Verbieden 1/10/2020 5:45 PM

33 Het is belangrijk dat de gemeente nu weer luistert naar het grootste deel van de inwoners die
vuurwerk niet als een verworven recht te zien om de medeburger en hulpverlener mee aan te
vallen of andere vernielingen te plegen

1/10/2020 4:58 PM

34 Op de vraag over het organiseren van een feest heb ik ja geantwoord maar als dat bij mij in de
buurt zou zijn zou ik beslist NEE antwoorden

1/10/2020 4:00 PM

35 Enorme luchtvervuiling.. veel mensen hebben last van hun luchtwegen.. 1/10/2020 3:54 PM

36 ik hoop dat de politiek nu eens krachtdadig optreedt en zich uitspreekt voor een algeheel
voorwerkverbod. We willen geen halfslachtige maatregelen meer.

1/10/2020 3:41 PM

37 Geen jongeren met knalvuurwerk meer in de weidebuurttunnel! Dit gebeurt al ver voor 31
december. Ook hebben we al 2 x de brievenbus moeten vervangen en 1x flinke schade aan de
auto moeten laten herstellen. ( op eigen oprit )

1/10/2020 12:47 PM

38 Gezien het gevaar voor mens dier en bezittingen in combinatie met het milieu aspect hoop ik
dat er gespot wordt met het door particulieren af steken van vuurwerk

1/10/2020 12:12 PM

39 Mijn echtgenote heeft astma. Zij heeft veel last van vuurwerk (stank en rook). 1/10/2020 10:27 AM

40 Eigen ervaring: 
 Dat werd bij ons voor het huis afgestoken (bij ons is de straat namelijk iets

breder). Toen we de volgende dag aan die mensen vroegen om de troep uit onze tuin te
verwijderen, vonden ze dit maar raar. En ja, het was toch ook zo lastig. Die jongens vonden dat
vuurwerk zo mooi….Tegen zo veel onbenul werkt alleen een totaalverbod. Gemeente moet ook
geen geld besteden aan een centrale show. Als burgers dat perse willen, moeten ze er maar
zelf voor betalen.

1/10/2020 10:26 AM

41 Ik wil dat er absoluut geen verbod komt in lansingerland 1/10/2020 9:55 AM

42 IK WIL GEEN VUURWERKVERBOD 1/10/2020 9:42 AM

43 Mensen moeten rekening houden met huisdieren 1/10/2020 9:41 AM

44 als in Rotterdam een vuurwerkverbod komt, maar in onze gemeente niet, dan lopen wij het
risico dat men juist bij ons komt afsteken.

1/10/2020 9:34 AM

45 Geen vuurwerk meer 1/10/2020 6:48 AM

46 Hopelijk doen we gewoon mee aan een vuurwerkverbod. Het scheelt veel ellende en
onomkeerbare schade aan mens en natuur. Het landelijk verbod komt pas dan vanzelf.

1/10/2020 5:50 AM

47 Ik heb huisdieren gehad en de een vond het vervelend, de ander sprong nog net niet tussen
het vuurwerk door. Dat gold ook voor onweer ;-)

1/10/2020 3:02 AM

48 In het kader van milieu en stikstof-gedoe zou je toch echt denken dat het afgeschaft moet
worden?

1/9/2020 11:56 PM

49 Nvt 1/9/2020 11:23 PM
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50 Lansingerland geheel vuurwerkvrij en dat ook handhaven 1/9/2020 10:16 PM

51 Overigens los van de overlast die ik persoonlijk ervaren heb,mijn complimenten v de overige
maatregelen en de zonder veel incidenten verlopen jaarwisseling de mensen vd gemeente
dienst politie die op een relaxde manier zichtbaar was v evt meldingen ook hier in de straat
waar een heel klein incidentje perfect werd benaderd.

1/9/2020 9:44 PM

52 Met de opzet van deze vragenlijst zullen er uitsluitend tegenstanders zich melden. niet echt een
goed beeld

1/9/2020 9:20 PM

53 Geen vuurwerkverkoop ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ ‼ 1/9/2020 8:32 PM

54 Het belagen van hulpverleners en politie vind ik onacceptabel vandaar mijn verzoek om verbod
van knalvuurwek.

1/9/2020 7:19 PM

55 vanaf november hoor je al knallen 1/9/2020 6:49 PM

56 De meerderheid gedraagt zich fatsoenlijk en houdt zich met het afsteken aan de regels. Voor
hen is het vooral leuk en onmisbaar onderdeel van de nieuwjaarsviering

1/9/2020 6:13 PM

57 Denk ook aan het milieu. Denk ook aan de generatie die na ons komen die willen ook blijven
ademen zonder mondkapjes.

1/9/2020 6:06 PM

58 Aanvulling op vraag 6 (vindt u dat de gemeente een vuurwerkshow zou moeten organiseren?):
nee dat vind ik niet, dat geld kan wel beter besteed worden en dan is er nog steeds schade
voor het milieu en dieren (huisdieren en wilde dieren); tegen betaling van een toegangsprijs
eventueel wel, maar alleen als een vuurwerkverbod zonder show geen optie zou zijn. En wel op
dusdanige afstand van de bewoonde wereld dat er geen schade door terugvallende onderdelen
kan optreden en er weinig natuur in de omgeving is.

1/9/2020 6:06 PM

59 Stoppen met alle consumenten vuurwerk 1/9/2020 6:05 PM

60 Vuurwerk voor consumenten zsm verbieden 1/9/2020 4:37 PM

61 ALGEHEEL VUURWERKVERBOD ZSM INSTELLEN 1/9/2020 4:33 PM

62 aub VERBIEDEN!!!!!!! 1/9/2020 4:28 PM

63 z.s.m. vuurwerk voor consumenten verbieden 1/9/2020 4:25 PM

64 Ik heb geen overlast ervaren behalve dat ik mij gestoord heb aan een hoop vernielingen als
gevolg van vuurwerk. Het lijkt mij gezien deze maatschappelijke kosten goed om het geheel af
te schaffen.

1/9/2020 4:11 PM

65 Het is prima om te kiezen voor siervuurwerk. Hoewel wij graag siervuurwerk afsteken, en onze
oppashond gelukkig niet bang is, kan ik me er zeker in vinden dat de harde (illegale) vuurwerk
knallen verboden worden.

1/9/2020 3:59 PM

66 Geen vuurwerk verbod op Berkel 1/9/2020 3:58 PM

67 Het lijkt mij verstandig om net als rotterdam een geheel verbod in te stellen. En dan een feest
voor de jongeren. En om 12 uur een show geregeld door deskundigen.

1/9/2020 3:55 PM

68 Het knalvuurwerk was dit jaar enorm. Het gaf me een onveilig gevoel binnenshuis. 1/9/2020 3:48 PM

69 Alle schades en letsel is te veel 1/9/2020 2:39 PM

70 graag ook meer handhaving. Het is nu 9 januari en nog elke middag is er vuurwerk op het plein
naast ons huis. En begin november begint die gekte al

1/9/2020 2:22 PM

71 algeheel vuurwerkverbod graag invoeren!! 1/9/2020 1:47 PM

72 Dit moet uiteindelijk landelijk geregeld worden, maar wij kunnen samen met Rotterdam wel een
begin maken.

1/9/2020 1:20 PM

73 Van mij mag het vuurwerk helemaal verboden worden. 1/9/2020 1:16 PM

74 Annie M.G. Schmitplantsoen is goede locatie; trouwens ook voor kinderzomerkamp. 1/9/2020 1:11 PM

75 Gelijke maatregelen treffen als de Gemeente Rotterdam. Durf een vuist te maken! 1/9/2020 12:49 PM

76 Prima dat deze mogelijkheid geboden wordt. Goed communiceren ook buiten de Nieuwsbrief 1/9/2020 12:41 PM



Vuurwerk in Lansingerland

160 / 191

om.

77 Laat het gewoon het is 1 dag in het jaar en verpest dat niet voor mensen dat is eigenlijk
hetzelfde als je verjaardag niet mogen vieren

1/9/2020 12:36 PM

78 Algeheel verbod in stellen, op op zijn minst knal vuurwerk en pijlen, het mooiste is geheel
verbod/totaal verbod, voor betere handhaafbaarheid.

1/9/2020 12:27 PM

79 . 1/9/2020 12:25 PM

80 Nee 1/9/2020 12:25 PM

81 Misschien handig om meer een beeld te krijgen over het afsteken zelf en niet alleen vragen te
stellen die gelijk een negatief beeld kunnen schetsen.

1/9/2020 12:17 PM

82 Het ontsteken van pyrofoor materiaal (= vuurwerk) in het algemeen, levert schadelijke stoffen
als SO2, NOx, CO2, fijnstof en andere schadelijke stoffen in het milieu en in de atmosfeer op.
Zonder uitdrukkelijke (omgevings)vergunning en/of -ontheffingverlening van het bevoegde
gezag (gemeentelijke overheid), levert een ontstekingshandeling een milieudelict met een
sanctie op. Moedwillige ontsteking van genoemd materiaal is in strafrechtelijke zin een
verzwarende omstandigheid. Zie de milieuwetgeving op dit gebied. Voorts kan het ontsteken
van genoemd materiaal worden beschouwd als (een poging of het aanzetten tot)
brandstichting, hetgeen ook bij wet is verboden en gesanctioneerd. Naar restrictieve
interpretatie dient voor elk stuk af te steken vuurwerk door de bevoegde overheid, i.c. een
gemeente, derhalve vooraf een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Succes ermee!

1/9/2020 11:59 AM

83 Organiseer een vuurwerkshow in iedere dorpskern. Wijs daarnaast locaties aan waar vuurwerk
wel afgestoken mag worden voor de liefhebbers. De overwegingen om vuurwerk te verbieden
zijn overlast, veiligheid, milieu, schade aan gemeentelijk eigendom. Gun politieagenten,
doktoren en hulpverleners ook een keer een vrolijke jaarwisseling zonder narigheid.

1/9/2020 11:40 AM

84 1/9/2020 11:30 AM

85 Zorg voor handhaving! Hoe moeilijk ook! Hoge boetes! 1/9/2020 11:15 AM

86 Ik heb astma en ik kan de dagen rond de jaarwisseling niet naar buiten wegens overprikkeling
van de longen.

1/9/2020 11:12 AM

87 in 2019 heel veel overlast gehad van zware knallen! Weken vóór 31 december en ook nog ná
31 dec./1 jan.

1/9/2020 11:06 AM

88 Heel veel succes met een evt. Vuurwerkshow. Hebben we jaren geleden ook gehad in bleiswijk
bij sportvelden. Was volgens mij ter viering van 50 jaar bevrijding en was fantastisch. Praten er
nu nog over!

1/9/2020 11:03 AM

89 Alleen knalvuurwerk verbieden 1/9/2020 10:38 AM

90 Goed dat deze vragenlijst er is. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten en acties 1/9/2020 10:35 AM

91 Schade door vandalisme, medische ellende en stress bij mens en dier zijn groter dan winst en
plezier van vuurwerk. In andere landen gaat het beter.

1/9/2020 9:52 AM

92 Bij betrappen overtreding mbt vuurwerk verplicht op 1 jan 4uur straten aanvegen. 1/9/2020 9:43 AM

93 Gewoon legaal 1/9/2020 9:36 AM

94 Ik blijf iedere jaar 2-3 dagen voor en na oud en nieuw binnen omdat ik anders last heb van de
rook (astma). Mijn kinderen zijn bang om in die dagen buiten te gaan door de knallen, dus niet
op de avond zelf.

1/9/2020 9:32 AM

95 Neem de beslissing om te stoppen met consumentenvuurwerk. Zorg voor meer BOA’s
vanwege handhaving en zorg iom politie dat de BOA’s meer middelen krijgen om te
handhaven.

1/9/2020 9:31 AM

96 HAAL NIET NOG EEN TRADITIE WEG!!! 1/9/2020 9:28 AM

97 . 1/9/2020 8:59 AM

98 Vuurwerk is geen traditie zoals velen denken. En misschien feministisch: hoeveel meisjes en
vrouwen zie je vuurwerk afsteken? Daarnaast is het ook voor omstanders gevaarlijk. Waarom
tolereren we oorlogsgebieden?

1/9/2020 8:59 AM
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99 Verbod op vuurwerk. 1/9/2020 8:15 AM

100 Nee 1/9/2020 6:55 AM

101 Nee 1/9/2020 6:36 AM

102 Mijn huisdieren kunnen tegen het normale vuurwerk ... maar door de enorme knallen is de
angst nu ingeslagen bij 1 hond ... wat nu nog gevolgen heeft

1/9/2020 3:13 AM

103 Al jaren begint het geknal al in oktober (!) en neemt explosief toe tot en met de 1e januari, de
gehele dag, en neemt daarna enigszins af, maar ook vandaag nog te horen.

1/9/2020 12:04 AM

104 Zie antwoord bij vraag 7 1/8/2020 11:55 PM

105 Ik ben tegen een vuurwerk verbod. 1/8/2020 11:43 PM

106 Regel een coffeeshop! Ik heb meer last van dealertjes het hele jaar, dan van 1 week vuurwerk.. 1/8/2020 11:38 PM

107 Verbaasd dat er geen vraag is over wel of niet verbieden als gemeente om vuurwerk af te
steken. Wat mij betreft: verbod

1/8/2020 11:34 PM

108 In de hele EU particulier gebruik van vuurwerk verbieden, maar wel shows laten maken door
pyrotechnici. Zodoende voorkom je smokkelen, of “shoppen over de grens”, worden
ongelukken voorkomen, maar heeft men wel het plezier van mooi vuurwerk om er naar te
kijken.

1/8/2020 11:32 PM

109 Neem verbod Rotterdam over 1/8/2020 11:16 PM

110 (1) Wij zouden een verkoopverbod voor knalvuurwerk toejuichen; we hebben dat vroeger zelf
ook afgestoken, maar de escessen van nu waren er toen niet. (2) Het is absurd dat de
gemeente de openbare afvalbakken van 24 december tot 6 januari liet afsluiten.

1/8/2020 10:31 PM

111 vooral het illegale zware knalvuurwerk is zo ie zo vervelend en onveilig met name in de periode
van weken voor oud en nieuw. het zijn vooral jonge mensen die zich hier mee bezig houden.
het siervuurwerk in de nieuwjaarsnacht zelf is mooi, maar kan, ook bij omstanders, slachtoffers
veroorzaken, en dat is eigenlijk niet acceptabel. daarom ben ik voor een algeheel verbod voor
particulieren. siervuurwerk voorbehouden aan professionals.

1/8/2020 10:15 PM

112 Hoewel ik aangaf overlast ervaren te hebben door harde knallen was mijn ervaren overlast wel
beperkt.

1/8/2020 10:10 PM

113 Hou een referendum en denk eens na over de vervuiling en overlast die vuurwerk met zich mee
brengt De boeren wel afknijpen maar die halve zolen die ons woongenoot verzieken waarom
mogen die wel zoveel vervuiling veroorzaken?

1/8/2020 9:35 PM

114 Vragen zijn sturend gesteld op overlast. Vraag ook of men kan genieten van siervuurwerk,
samenzijn etc. Extra vuurwerkvrije zones rond kwetsbare objecten (molens) graag. Tevens die
plekken ook al ver voor oud en nieuw handhaven. Tevens de overduidelijke plekken waar men
illegaal vuurwerk op illegale tijdstippen afsteekt monitoren en handhaven. SierVuurwerk geheel
verbieden heeft geen zin en bederft het feestje voor velen.

1/8/2020 9:19 PM

115 Ik ben niet wonend in de regio maar doe er vrijwilligerswerk bij "storumloop" dagopvang voor
honden (buiten)

1/8/2020 9:16 PM

116 Nee 1/8/2020 9:14 PM

117 De schade die vuurwerk aanricht en de kosten die dat meebrengt is niet te rechtvaardigen.
Milieutechnisch ook niet meer van deze tijd.

1/8/2020 9:03 PM

118 zie boven geheel verkoop en afsteken in heel nederland . zie lijst van gewonde 1/8/2020 9:02 PM

119 Ik ben een groot voorstander van een geheel vuurwerkverbod in combinatie met een
georganiseerde vuurwerkshow

1/8/2020 9:01 PM

120 De reden dat ik dit jaar geen overlast heb ervaren komt doordat we al een paar jaar geleden
besloten hebben om als het even kan geen oud&nieuw te vieren in Nederland, o.a. Vanwege
het vuurwerk.

1/8/2020 8:57 PM

121 Luchtvervuiling is te belangrijk om tijdens de jaarwisseling te negeren. 1/8/2020 8:57 PM

122 Bedankt voor de mogelijkheid om mijn mening door te geven, en voor het nadenken over hoe
wij als een gemeente veiliger en prettiger oud en nieuw kunnen gaan vieren!

1/8/2020 8:49 PM
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123 Bij een vuurwerkverkoop zal de gemeente minder geld kwijt zijn aan schade. Dat kan dan
besteedt worden aan meer positieve zaken voor de bewoners

1/8/2020 8:41 PM

124 Fijn dat jullie dit serieus nemen, wees niet bang om kiezers te verliezen en kies voor de
veiligheid van ons allemaal. Hiervoor zal iedereen jullie uiteindelijk enorm dankbaar zijn en
dichter bij elkaar brengen. Misschien is het een idee dat er voor de mensen die graag iets
willen afsteken dat op de plek doen die jullie aanwijzen (voor een vuurwerkshow) onder toezicht
en een alcoholtest zodat iedereen kan meegenieten en ze dus meer waar voor hun geld
krijgen. Eventueel in combinatie met een wedstrijdelement.

1/8/2020 8:31 PM

125 Geen vuurwerk dus ook niet meer verkopen! Gevaarlijk voor iedereen en de hulpdiensten die
lastig gevallen worden. Veel schade dat kost veel te veel.

1/8/2020 8:26 PM

126 Ik hoop echt dat er iets veranderd. De hele december maand is hier vervelend door het
vuurwerk. Angstige hond en daardoor ook gestrest kind. We willen graag naar een vuurwerk vrij
park, maar dat is gewoon heel duur. 1dag vuurwerk is nog te overzien, maar dat is het niet.
Weken ervoor en weken erna!!!

1/8/2020 8:21 PM

127 Doe svp jullie uiterste best, om vuurwerk te verbieden!!!!! 1/8/2020 8:20 PM

128 Laat het vuurwerkverbod dan worden mensen nog bozer het feest gaat ook gewoon om
vuurwerk af te steken dan moeten jullie het niet gaan verbieden omdat sommigen mensen dom
doen

1/8/2020 8:19 PM

129 Geen 1/8/2020 8:19 PM

130 Vuurwerk moet blijven kunnen, maar strenger toezien op personen die buiten de tijden of in de
vuurwerkvrije gebieden vuurwerk afsteken, bijv met buurttoezicht?

1/8/2020 8:15 PM

131 Nee 1/8/2020 8:08 PM

132 Ik ben bang als jullie een vuurwerkshow geven dat mijn kinderen niks zullen zien door de
mensenmassa

1/8/2020 7:53 PM

133 Laat Lansingerland het goede voorbeeld geven en een lichtend voorbeeld voor de rest van
Nederland. Kom op jullie kunnen het, geloof in jezelf en doe het! Ik toast op een vuurwerkvrij
Lansingerland 2021

1/8/2020 7:51 PM

134 we vinden dit een goed initiatief. 1/8/2020 7:37 PM

135 Ook hoogsensitief en autisme 1/8/2020 7:33 PM

136 Ik wil veilig naar buiten kunnen met mijn hond op tijden/dagen dat vuurwerk verboden is. Forse
boetes zou misschien helpen.

1/8/2020 7:22 PM

137 We zoeken tegenwoordig overal iets om over te zeuren helaas. 1/8/2020 7:20 PM

138 Zo snel mogelijk zwaar knal vuurwerk verbieden en hierop handhaven met forse straffen. 1/8/2020 7:11 PM

139 Een totaal verbod zou beter zijn, gezien alle ellende dat veroorzaakt wordt door vuurwerk,
letsel, overlast, brand gevaar, onkosten/schade, vuurwerk zou een leuke ervaring moeten zijn
voor iedereen maar het merendeel ondervindt er juist ellende van.

1/8/2020 7:07 PM

140 IK HOOP DAT HET VERBODEN WORD VOOR DE RUST VAN MENS EN DIER. en vergeet de
rotzooi niet want haast niemand ruimt het op.

1/8/2020 7:06 PM

141 Brievenbus opgeblazen bij Primera ! Overal glasscherven zodat je een extra bril  moet hebben
bij het uitlaten van je hond GEEN PRETTIG GEVOEL OM HET NIEUWE JAAR TE BEGINNEN

1/8/2020 6:57 PM

142 Om gezondheidsredenen heb ik zelf ook echt last van het vuurwerk. Vooral omdat het dagen
aanhoudt.

1/8/2020 6:54 PM

143 Nogmaals schaf het niet af 1/8/2020 6:43 PM

144 Wij wonen tegenover een vuurwerk fanaat. Hij steekt van 18.00 uur tot 2.00 uur vuurwerk af dat
opgeslagen ligt in de berging aan de overkant. Levensgevaarlijk!

1/8/2020 6:36 PM

145 Ik ben tegen vuurwerk verbod 1/8/2020 6:32 PM

146 Het is zo gezellig met de hele buurt vuurwerk afsteken, het brengt mensen naar de straat toe in
plaats van in huis. Wij kennen nu de hele buurt goed, erg gezellig!

1/8/2020 6:26 PM
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147 Toon moed om dit tot een oplossing te komen. Zodat asielzoekers/mensen uit oorlogsgebieden
mensen die de oorlog mee hebben gemaakt omstanders en dieren hier van gevrijwaard blijven.
En dan heb ik het niet eens over het MILIEU ongelooflijk dat dit toegestaan is.

1/8/2020 6:25 PM

148 ik hoop dat ik ook eens een keer oud en nieuw kan vieren zonder stress 1/8/2020 6:24 PM

149 Helemaal verbieden vind ik niet nodig. Verbieden van knalvuurwerk vind ik een prima idee 1/8/2020 6:23 PM

150 Nee 1/8/2020 6:20 PM

151 We praten steeds meer over het milieu. Met het vuurwerk gaat een enorme hoeveelheid
rommel de lucht in. Stop met deze onzinnige zg traditie. Er vallen doden en gewonden. Kijk
eens wat dit allemmaal kost, nog los van alle inzetten van brandweer, politie en ambulances.
Daar kampen ze al met tekorten. Typisch Neder lkands om te pilderen. Gewoon duidelijk beleid
maken.

1/8/2020 6:15 PM

152 Niet alleen huisdieren zijn bang en zijn van slag. De buitenvogels zijn totaal van slag en komen
niet eten. En er zijn nog meer dieren.

1/8/2020 6:04 PM

153 Ik ben vóór een totaalverbod van vuurwerk. Liefst in heel de EU. 1/8/2020 5:58 PM

154 Ook heel irritant is dat men zijn troep laat liggen onder het motto, de gemeente ruimt het wel
op!

1/8/2020 5:46 PM

155 Vuurwerk kan gewoon niet meer in relatie tot het milieu 1/8/2020 5:43 PM

156 Persoonlijk heb ik niets tegen vuurwerk 1/8/2020 5:42 PM

157 Met een vuurwerkverbod zorgen we ook voor een schonere lucht en minder ongevallen. Rust
voor politie en brandweer.

1/8/2020 5:20 PM

158 Het lijkt ons als ouders van een jong kind erg leuk om rond half 7-7 uur naar een
kindervuurwerkshow te gaan met haar. Verder zijn wij voorstanders van een stuk minder
vuurwerk (dus meer vuurwerkvrije zones, of juist een centrale plek waar het wel gedoogd is, of
minder heftig vuurwerk, of écht alleen maar vuurwerk om 12 uur s nachts). We maken ons
zorgen om bewoners uit Rotterdam, die (nu daar komende jaarwisseling een vuurwerkverbod
komt) misschien gaan uitwijken naar de rand van de stad en zo bij ons hun vuurwerk komen
afsteken. We maken ons zorgen om dier en milieu. We zouden er zeer veel prijs op stellen als
er meer gedaan wordt aan opruimacties van vuurwerkafval vanaf 1 januari. Erg fijn trouwens,
dat deze peiling er is en we zijn erg benieuwd naar wat het oplevert. We lezen dat graag in
Heraut of op de website van Lansingerland.

1/8/2020 5:20 PM

159 De jaarwisseling zou een feest voor iedereen moeten zijn; het lijkt er echter met een met op dat
het een feest is voor een relatief kleine groep die er genoegen in schept vernielingen en
mishandelingen te plegen onder invloed van drank.

1/8/2020 5:10 PM

160 Liever een paar vuurwerkshows verspreid over de gemeente. Zal zelfs goedkoper zijn dan alle
vernielingen, handhaving en preventie die nu nodig is.

1/8/2020 5:04 PM

161 algemeen verbod zou fijn zijn voor de overlast en het milieu zou er ook bij gebaat zijn 1/8/2020 5:02 PM

162 een paar dagen per jaar moet je je hond aanlijnen tijdens het uitlaten (sowieso verplicht) je kat
binnenhouden (ook verplicht en zorgt voor meer slachtoffers onder dieren per jaar dan
vuurwerk). En pak de onruststokers eens hard aan

1/8/2020 4:51 PM

163 Ik ben voor een algeheel vuurwerkverbod. 1/8/2020 4:49 PM

164 Ik heb ook de landelijke petitie getekend, voor het vuurwerkverbod. Hoop dat Lansingerland
daar ook aan mee gaat doen.

1/8/2020 4:34 PM

165 het is vooral voor mensen zoals ik, een tinnituspatient, een vreselijke periode..we vluchten weg
naar rustiger oorde...n..maar het zou niet nodig mogen zijn

1/8/2020 4:31 PM

166 Niets 1/8/2020 4:30 PM

167 Siervuurwerk moet mogen. 1/8/2020 4:24 PM

168 Ik had een hond te logeren. Wat was ie bang. Dagen van te voren al vuurwerk en nu nog
steeds.

1/8/2020 4:22 PM

169 Volg het voorbeeld van Rotterdam en verbiedt het afsteken van vuurwerk volledig. Als dit niet 1/8/2020 4:19 PM
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gebeurt is er natuurlijk een aanzienlijke kans dat veel Rotterdammers zullen uitwijken naar
buurgemeenten en aldaar voor overlast en rotzooi gaan zorgen met hun vuurwerk.

170 Centraal vuurwerkshow regelen, en vooral handhaven van overtreders!!! 1/8/2020 4:13 PM

171 Kunt u ook feedback plaatsen in de Heraut misschien wordt uw enquête ook groter en
zuiverder

1/8/2020 4:10 PM

172 Graag een totaal vuurwerkverbod ! Kost de gemeenschap alleen maar geld en is toch niet in de
hand te houden door te weinig politie

1/8/2020 4:00 PM

173 Zoals eerder gezegd: HANDHAVEN!! 1/8/2020 3:54 PM

174 Het is maar een klein deel van de bevolking die het verziekt voor het overgrote deel van de
bevolking. Neem hier dan ook een democratisch beluit over door niet te verzieken van wat al
zolang in Nederland een traditie is! In het verleden bulderden de kanonnen op de stads wallen
en muren om de kwaden geesten van het oudejaar te verdrijven.

1/8/2020 3:45 PM

175 Ik vind dat de schade van vuurwerk en het voorkomen van vuurwerkschade veel te veel kost.
Dat geld kan veel beter besteed worden aan iets positiefs, zoals een mooie vuurwerkshow of
een feest voor jongeren.

1/8/2020 3:27 PM

176 Ik vind het belangrijk dat Lansingerland hier aandacht besteed,al zeggen buiten landers dat het
hier in NL wel oorlog lijkt dat zeg toch wel wat,we moeten toch ons schamen als Hollander.!!!

1/8/2020 3:24 PM

177 Wat ons ook erg stoorde was de rommel na het vuurwerk. Het werd niet opgeruimd. Dat is toch
wel het minste wat je doen kunt. Zelf de rommel opruimen die je gemaakt hebt.

1/8/2020 3:19 PM

178 Geen opmerkingen verder 1/8/2020 3:14 PM

179 Nvt 1/8/2020 3:13 PM

180 Volg gewoon het voorbeeld van Rotterdam. Niks geen overlast, rotzooi, gevaar en herrie meer.
Even een tijdje een issue, maar over een paar jaar weten we niet meer beter

1/8/2020 3:00 PM

181 schade -daar komt bij dat de troep en schade op straat wel vroeg of laat wordt opgeruimd.
Restanten van vuurpijlen op de vooral platte daken blijft jaren liggen en kunnen zonnepanelen
beschadigen. Op ons dak is de plastic punt van een vuurpijl in de smalle regenwater afvoer
gespoeld . met wat ander vuil veroorzaakte dat een volledige afsluiting, als gevolg waarvan
regenwater over de dakrand liep. Dat kwam pas aan het licht toen het dak gerenoveerd werd .
Een flinke herstelrekening was het resultaat. mvg

1/8/2020 2:59 PM

182 Eigenlijk begint half oktober het gedonder al. Vooral bij de Noorderparklaan bij het asfalt en
onder de doorgang van de flat wordt vuurwerk afgestoken en in andere jaargetijden staat er
ook tuig die overal een rotzooi van maken.

1/8/2020 2:22 PM

183 . 1/8/2020 2:17 PM

184 Ik heb mee gedaan terwel ik niet in deze gemeente woon omdat ik de traticies niet kapot wil
laten gaan

1/8/2020 2:08 PM

185 Algemeen vuurwerkverbod....... 1/8/2020 2:05 PM

186 zie toelichting vraag 10. 1/8/2020 1:57 PM

187 Leer eens goede enquettes maken. Deze was van een beschamend nivo. 1/8/2020 1:45 PM

188 Afsteken van een centraal vuurwerk bijvoorbeeld op een toegankelijke plek in het Annie M.G.
Schmidtpark,

1/8/2020 1:44 PM

189 Fijn dat de bewoners worden betrokken en eigen mening mogen geven hoe wij als bewoners
het ervaren.

1/8/2020 1:30 PM

190 Graag zouden wij willen dat al het vuurwerk verboden werd. Dat is beter te handhaven.
Verschrikkelijk al het letsel en doden en schade.

1/8/2020 1:28 PM

191 Vuurpotten en -tonnen moeten verboden worden, wat de wethouder ook zelf vindt. De enorme
knallen doen zelfs ruiten op 6hoog trillen. STOP met Consumentenvuurwerk. NU.

1/8/2020 1:26 PM

192 uw vragen gaan niet over het luchtverontreiniging! dit is heel erg bij afsteken vuurwerk! stikstof,
dit moet teruggebracht worden in dit land.

1/8/2020 1:26 PM
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193 Deze peiling is alleen gericht op een negatieve ervaring over vuurwerk. 1/8/2020 1:18 PM

194 . 1/8/2020 1:02 PM

195 Straffen mogen echt strenger en de controle ook, zeker op de momenten dat er geen vuurwerk
afgestoken mag worden. Voorlichtingen geven over vuurwerk en het gevaar voor dieren. En
duidelijk maken dat het verboden is om kinderen, dieren en mensen ermee te bekogelen.

1/8/2020 12:52 PM

196 Van mij mag het particuliere vuurwerk afgeschaft worden 1/8/2020 12:43 PM

197 Hopelijk durft onze gemeente een voorbeeld te nemen aan gemeente Rotterdam. Vuurwerk
verbieden.

1/8/2020 12:35 PM

198 Mensen steken hun overgebleven vuurwerk ook nog op 1 Jan af! Een betere controle houden
in de woonwijken.

1/8/2020 12:30 PM

199 Vuurwerk is een ramp op meerdere terreinen. Ik ben tegen de huidige mate van vuurwerk
wegens milieu en medische schade.

1/8/2020 12:27 PM

200 nee 1/8/2020 12:20 PM

201 Ingeval van een algeheel vuurwerkverbod is er geen noodzaak om de prullenbakken in onze
gemeente af te sluiten. En er vervolgens minder troep en vervuiling is on onze gemeente

1/8/2020 12:16 PM

202 betere opvoeding van onze jeugd,het vernielen van eigendommen is uit den boze. hondenpoep
bakken in het water,etc.

1/8/2020 12:14 PM

203 Nu lijkt er totaal geen handhaving te zijn. Met het verbod blijft dat ook. Maar minder verkoop
leidt hoe dan ook tot minder overlast. Ook meerdere centrale vuurwerkplaatsen (dus per wijk)
zorgt al voor minder overlast.

1/8/2020 12:06 PM

204 Ben astma patiënt dus kom niet buiten met oud en nieuw 1/8/2020 12:02 PM

205 Doe er iets mee. 1/8/2020 12:01 PM

206 Wij waren tijdens de jaarwisseling op bezoek waar ook twee hondjes waren die enorm
gestresst

1/8/2020 11:45 AM

207 Nu Rotterdam een algeheel verbod op vuurwerk heeft, ben ik bang dat er meer uitgeweken zal
worden naar de randgemeenten. Hierdoor zal de overlast nog meer toenemen tenzij de
randgemeenten het beleid van Rotterdam volgen en ook een algeheel vuurwerk verbod
instellen.

1/8/2020 11:39 AM

208 We hadden al vuurwerk overlast vanaf de zaterdag dat het verkocht werd en zoals andere jaren
veel geknal in het sterrenwijkpark in Berkel - Rodenrijs . En al de vervuiling die dit met zich
meebrengt .Zou niet gek zijn als ze dat ook een vuurwerk vrije zone zouden maken ,maar dat
zal wel niet te realiseren zijn . We hopen dat het kabinet er eindelijk eens in mee gaat om het
overal in het land te verbieden.

1/8/2020 11:33 AM

209 ruim een week lang werd er al veel geknald en ik begrijp echt wel dat de politie niet overal kan
zijn, maar het plezier van oud-en-nieuw is er toch af doordat er bijna geen siervuurwerk is? Op
deze manier is het beter om helemaal geen vuurwerk meer af te (laten) steken.

1/8/2020 11:28 AM

210 Volgens mij eerste vraag klik ik geen overlast ervaren en de rest van de vragen gaat over
wanneer is overlast heb ervaren en wanneer en wat. Beetje raar als je geen overlast hebt
ervaren.

1/8/2020 11:26 AM

211 x 1/8/2020 11:21 AM

212 - 1/8/2020 11:13 AM

213 Vuurwerk is niet meer van deze tijd, voor het milieu, dieren en mens. 1/8/2020 11:12 AM

214 Geen 1/8/2020 11:01 AM

215 Zoals ik al zei ik koop zelf nooit vuurwerk maar heb er wel van genoten. Het v uurwerk was
indrukwekkend mooi en verliep erg netjes. Ik ben een voorstander dat bepaalde zones
vuurwerkvrij zijn maar niet tot een totale afschaffing. Tradities behoort tot ons cultuur waarvan
er niet veel meer van over blijft als we van alles afschaffen.

1/8/2020 10:53 AM

216 Als er geen totaal verbod komt dan moet het toch overal verboden worden. Maar voor de
mensen die het wel willen enkele plekken aanwijzen waar vuurwerk wel toegestaan is. Dan is

1/8/2020 10:48 AM
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het beter beheersbaar en zijn de nadelen veel beperkter. ( zeker als het vuurwerk alleen op die
plek te koop is en verder niet aan of afgevoerd mag worden.

217 x 1/8/2020 10:45 AM

218 Misschien bij alle inwoners een brief in de bus met de regels rondom vuurwerk afsteken en de
opslag ervan. Geadresseerd en wel.

1/8/2020 10:45 AM

219 . 1/8/2020 10:36 AM

220 Altijd voor geweest maar nu de grenzen zo zijn opgeschoven dit ook Europees aankaarten
anders is het dweilen mef de kraan open. Ook import gevaarlijk vuurwerk harder straffen.

1/8/2020 10:24 AM

221 Echt handhaven of verbieden 1/8/2020 10:13 AM

222 Er blijft altijd veel rommel die niet opgeruimd wordt door de vuurwerk afstekende partij. Er zijn
niet alleen dieren maar ook kleine kinderen die laast hebben van harde, onverwachte
knallen(zeker als ze al op bed liggen). Bedankt dat jullie ermee bezig zijn.

1/8/2020 10:10 AM

223 Viurwerk is het niet meer waard door Milieu Fysiek letsel Verhuftering 1/8/2020 10:04 AM

224 nvt 1/8/2020 10:03 AM

225 nvt 1/8/2020 9:57 AM

226 een wat strenger landelijk beleid, over alle milleu problemen zou wel heel wat oplossen geen
zandvoort[ races etc

1/8/2020 9:56 AM

227 Nee 1/8/2020 9:55 AM

228 het zijn vooral groepjes jonge jongens die de dagen voor o&n afsteken. overdag zijn het echt
hele jonge jongens (bijvoorbeeld van 9 jaar), blijkbaar mag het van de ouders, dat vind ik het
meest bizar. snachts hoor je ook knallen, waardoor ik en mijn kind van 3 niet kunnen slapen.
als er geen verbod komt, dan in de voorlichting richten op de ouders van jonge jongens.

1/8/2020 9:55 AM

229 soms rare antwoordkeuzes dwingend bijna 1/8/2020 9:54 AM

230 Inwoners aanmoedigen na het afsteken van vuurwerk hun eigen rommel op straat weer vlot op
te ruimen.

1/8/2020 9:54 AM

231 Siervuurwerk moet blijven 1/8/2020 9:52 AM

232 Succes! 1/8/2020 9:51 AM

233 Stop aub met al dat knalvuurwerk en handhaaf gedurende het gehele jaar! 1/8/2020 9:51 AM

234 Er zijn ook te veel vuurwerkverkooppunten in Lansingerland! 1/8/2020 9:47 AM

235 Heel veel success met een evt. vuurwerkshow. Hebben we jaren geleden ook gehad in
Bleiswijk bij sportvelden. Was volgens mij ter viering van 50 jaar bevrijding en was fantastisch.
Praten er nu nog over!

1/8/2020 9:47 AM

236 Als je een vuurwerkverbod zou instellen, dan moet je het wel redelijk kunnen handhaven. Wat
ik eerder schreef over verantwoordelijkheid, spreek ouders daar op aan. Daar moet wat
gebeuren ( en niet alleen op gebied van vuurwerk)

1/8/2020 9:47 AM

237 In gesprek gaan met een vuurwerkafsteker ( jong of oud ) is voor een buurtbewoner
onbegonnen werk. Toezichthouders ???

1/8/2020 9:47 AM

238 Nvt 1/8/2020 9:43 AM

239 Vuurwerk afsteken is extreem vervuilend! en totaal niet te rijmen met de door de overheid
opgedrongen onzinnige milieumaatregelen,hiermede wordt bevestigt dat onze politieke
bestuurders buiten de realiteit staan.

1/8/2020 9:43 AM

240 Nvt 1/8/2020 9:35 AM

241 bizar slechte vragenlijst; geschreven door iemand die absoluut tegen vuurwerk is. Gemiste
kans!

1/8/2020 9:34 AM

242 Bereken de echte totaal kosten van vuurwerkoverlast dus inclusief preventieve maatregelen.
Alsmede bijkomende kosten voor de burgers bv. lekke banden begin januari.

1/8/2020 9:33 AM
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243 . 1/8/2020 9:29 AM

244 - 1/8/2020 9:18 AM

245 Wat een slecht opgestelde vragenlijst. Denk voortaan een beetje beter na over de logica! 1/8/2020 9:17 AM

246 Geen 1/8/2020 9:16 AM

247 Goed initiatief om deze enquete te houden. 1/8/2020 9:15 AM

248 n.v.t. 1/8/2020 9:12 AM

249 Geen 1/8/2020 9:10 AM

250 Ik heb zelf geen huisdier maar ben wel "oppas" en uitlaat voor hond van vriendin. 1/8/2020 9:07 AM

251 Bij organisatie van centrale vuurwerkshow in het dorp, krijg je ws te maken met problemen qua
veiligheid. Grote aantallen mensen bij elkaar en dan een die toch een knaller afsteekt, dat komt
agressie uit. Handhaving van een verbod lijkt me bijna onmogelijk. De onschuldigen vinden het
zo jammer dat ze niks meer af mogen steken en de raddraaiers met hun illegale spul doen het
toch. Het bestoken van hulpverleners is onacceptabel en moet zwaar bestraft worden.

1/8/2020 9:07 AM

252 geen 1/8/2020 9:07 AM

253 Ik snap het plezier van vuurwerk best wel maar gezien de kosten qua schade, gedrag richting
hulpdiensten maar zeker ook de ongelukken waarbij ook omstanders zijn betrokken is wat mij
betreft het afsteken van vuurwerk door particulieren niet meer houdbaar.

1/8/2020 9:04 AM

254 Geen opmerkingen 1/8/2020 8:41 AM

255 n.v.t. 1/8/2020 8:39 AM

256 Peace out 1/8/2020 8:36 AM

257 Vuurwerk hoort bij de nieuwjaarstraditie in Nederland. Echter vind ik dat dit vooral over
siervuurwerk gaat. Het knalvuurwerk (de 1000 klappers etc.) is nergens goed voor, dit zorgt
alleen maar voor gehoorschade. Dit zou van mij wel verboden mogen worden. Maar ouders die
een paar pijltjes en potjes afsteken met hun kroost, dat hoort erbij.

1/8/2020 8:35 AM

258 Meldpunt vuurwerkoverlast veel meer promoten 1/8/2020 8:34 AM

259 ik heb geen andere opmerkingen 1/8/2020 8:33 AM

260 Er is bijna geen politie te zien in lansingerland 1/8/2020 8:22 AM

261 Een centrale vuurwerkshow is op zich prima, als dit samengaat met een vuurwerkverbod. Als
dat niet het geval is, betekent het alleen maar dat er nog meer belastinggeld wordt uitgegeven
aan dat onzinnige vuurwerk.

1/8/2020 8:22 AM

262 Handhaving moet veel beter, ook op de momenten dat geen vuurwerk mag worden afgestoken
wordt dit massaal gedaan en hier wordt niet op gehandhaafd.

1/8/2020 8:16 AM

263 Aanvulling op vraag 6 (vindt u dat de gemeente een vuurwerkshow zou moeten organiseren?):
nee dat vind ik niet, dat geld kan wel beter besteed worden en dan is er nog steeds schade
voor het milieu en dieren (huisdieren en wilde dieren); tegen betaling van een toegangsprijs
eventueel wel, maar alleen als een vuurwerkverbod zonder show geen optie zou zijn. En wel op
dusdanige afstand van de bewoonde wereld dat er geen schade door terugvallende onderdelen
kan optreden en er weinig natuur in de omgeving is. Het ziet er naar uit dat er volgend jaar in
Rotterdam een verbod komt, daar liggen we tegen aan, dus als wij dan geen verbod hebben
komen die mensen naar hier. Ook iets om mee te nemen.

1/8/2020 8:15 AM

264 Siervuurwerk mag, gooibare knallers niet meer... 1/8/2020 8:14 AM

265 Nee 1/8/2020 8:13 AM

266 Nee 1/8/2020 8:09 AM

267 Het gaat om het zware vuurwerk en de mensen die niet met vuurwerk om kunnen gaan.
Vrijbrief voor vernieling.

1/8/2020 8:06 AM

268 Vuurwerk voor consumenten bannen 1/8/2020 8:05 AM



Vuurwerk in Lansingerland

168 / 191

269 nee 1/8/2020 7:48 AM

270 Knalvuurwerk afschaffen, siervuurwerk lekker laten blijven 1/8/2020 7:29 AM

271 nvt 1/8/2020 7:24 AM

272 Neen 1/8/2020 7:23 AM

273 Ik vind het leuk om om voorzichtig vuurwerk Aftesteken en ik ben ook altijd voorzichtig 1/8/2020 7:23 AM

274 Kunnen de prullenbakken 2 januari weer worden geopend voor de hondenuitwerpselen. 1/8/2020 7:12 AM

275 Handhaving is essentieel bij dit soort problematiek 1/8/2020 7:10 AM

276 Nvt 1/8/2020 7:04 AM

277 - 1/8/2020 7:00 AM

278 . 1/8/2020 5:53 AM

279 Ok 1/8/2020 3:56 AM

280 meer informatie op scholen voor de kerst vakantie over gevolgen en geldverspilliong!!!...en
waar zijn de ouders van kinderen van 10 tot 15 jaar zowel overdag als in de nacht tijdens de
jaarwisseling.OPVOEDING MOET DE SLOGAN VAN 2020 WORDEN ANDERS GAAT
NEDERLAND DOWN TO DRAIN!!!

1/8/2020 2:01 AM

281 Centraal organiseren, en stoppen met afsteken door consumenten. 1/8/2020 12:24 AM

282 Zie tekst bij vraag nr 9 1/7/2020 11:54 PM

283 Wacht landelijke ontwikkelingen af en ga geen eigen dingen doen. De sleutel is verkoop, als
het hier verkocht blijft worden zal iedereen blijven afsteken. Beperking in verkoop kan alleen
landelijk geregeld worden

1/7/2020 11:46 PM

284 Nee 1/7/2020 11:44 PM

285 Hoe betuttelend willen jullie zijn 1/7/2020 11:43 PM

286 . 1/7/2020 11:26 PM

287 Geen toevoegingen 1/7/2020 11:25 PM

288 Het is belachelijk dat sommige mensen denken dat met oud en nieuw kennelijk alles mag.
Vuurwerkverbod kan helpen om dit in te perken.

1/7/2020 11:22 PM

289 Nee 1/7/2020 11:19 PM

290 Bij mijn appartementencomplex blijkt de voordeur door vuurwerk compleet kapot, en er zitten
nu gaten in t dak van de fietsenberging waardoor het daar blank staat

1/7/2020 11:11 PM

291 Z 1/7/2020 11:09 PM

292 Een jongeren feest is een heel leuk idee! 1/7/2020 11:09 PM

293 Ik zou het fijn vinden als er een vuurwerkverbod in gemeente Lansingerland komt. 1/7/2020 11:07 PM

294 ook zoe het lansingerland sieren om een totaal verbod in te stellen voor vuurwerk en een
vuurwerkshow te organiseren

1/7/2020 11:06 PM

295 1/7/2020 11:04 PM

296 Sla niet door met regelgeving. Pak wangedrag goed aan maar laat mensen die op een goede
veilige manier vuurwerk willen afsteken en zich netjes aan de regels houden gewoon hun gang
gaan.

1/7/2020 11:02 PM

297 Nct 1/7/2020 10:58 PM

298 Ik ben voor algeheel (nationaal) vuurwerkverbod 1/7/2020 10:55 PM

299 Nee 1/7/2020 10:51 PM

300 Meer bewustwording van vuurwerk en alle schade, rommel, overlast en gevaarlijk dat dit
oplevert. Voorbeeld nemen aan het buitenland.

1/7/2020 10:51 PM
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301 Ik ben voor afschaffen van vuurwerk. Een centrale show is wel leuk maar geen must 1/7/2020 10:49 PM

302 Neen 1/7/2020 10:47 PM

303 Betere bekendheid van meldpunt om overlast te melden... 1/7/2020 10:44 PM

304 Ik ben geen voorstander van een algemeen vuurwerkverbod, maar wel voorstander van het
verbieden van knalvuurwerk en strengere handhaving op afsteken buiten de toegestane tijden.

1/7/2020 10:44 PM

305 Deze traditie (zelf vuurwerk afsteken) mag van mij afgelopen zijn, maar wat betreft die andere
traditie : zwarte piet moet zwart blijven !!

1/7/2020 10:44 PM

306 Ik zou graag zien dat er beter gehandhaafd wordt. Een dag knallen is meer dan genoeg. Ook
zou ik graag zien dat iedereen z'n eigen rommel op zou ruimen.

1/7/2020 10:43 PM

307 N.v.t. 1/7/2020 10:40 PM

308 Deze regel is onzin! 1/7/2020 10:38 PM

309 je word bekogeld met vuurwerk achter je en voor je. veel te eng. en gevaarlijk. 1/7/2020 10:35 PM

310 Nvt 1/7/2020 10:34 PM

311 . 1/7/2020 10:34 PM

312 Ik vind dat er heel veel vuurwerk werd afgestoken al dagen van tevoren en nog dagen erna.
Kan hier meer op worden gecontroleerd?

1/7/2020 10:33 PM

313 stoppen met het toestaan dat partikulieren/consumenten vuurwerk,of op zijn minst vuurwerk uit
een bepaalde klasse als van groter knal en vuurpijlen zelf mogen afsteken, in bezit mogen
hebben, kunnen kopen of verkopen (te koop aanbieden).

1/7/2020 10:33 PM

314 Totaal vuurwerk verbod. 1/7/2020 10:32 PM

315 Ja 13 vragen beantwoord en enquête blijft zeggen dat er nog een vraag is .nu 6 x gedaan ,nu
weer niet dus 7x

1/7/2020 10:32 PM

316 nvt 1/7/2020 10:29 PM

317 Als voorstander van een verbod wordt ik al jaren lastig gevallen door het afsteken van
vuurwerk. Een minderheid denkt hier recht op te hebben. Een groot deel van de inwoners moet
dit tot nu toe accepteren. Hopelijk komt hier een eind aan.

1/7/2020 10:28 PM

318 Nvt 1/7/2020 10:27 PM

319 Nee 1/7/2020 10:26 PM

320 Er is momenteel een discussie gaande over een vuurwerkverbod en er spelen hierbij een
aantal redenen voor een verbod: - Vandalisme - Ongelukken - Overlast door harde knallen -
Bekogelen van o.a. onze hulpverleners. Het gaat echter hierbij een gedragsprobleem wat niet
met een vuurwerkverbod is op te lossen. Het overlast van harde knallers zijn te danken aan de
illegale cobra knallers. Deze zijn dus al verboden en dan is handhaven de enige oplossing. Het
zou eenvoudig moeten zijn, want buiten de reguliere afsteektijden is het al verboden. De
ongelukken met vuurwerk komen ook voornamelijk door illegaal vuurwerk en het verkeerd
gebruik van vuurwerk. Als ik in de straat kijk, dan zie ik met oud en nieuw 99.99% van alle
gezinnen die netjes en veilig met het legale vuurwerk omgaan en iedereen geniet hier ook van.
Vele gezinnen dragen ook vuurwerkbrillen, maar als ik dan hoor dat niemand met een oogletsel
een vuurwerkbril op had, dan denk ik dat dit ook dat onze gemeente hier meer aandacht aan
kan besteden. Ik hoop dat er een verstandige keuze wordt gemaakt. Een verbod op
consumentenvuurwerk lijkt geen oplossing te bieden op bepaald gedrag (Vandalisme,
bekogelen, misbruik, vroegtijdig afsteken van illegaal vuurwerk).

1/7/2020 10:25 PM

321 Nvt 1/7/2020 10:21 PM

322 Nee 1/7/2020 10:20 PM

323 Nvt 1/7/2020 10:19 PM

324 Centrale vuurwerkshow wel buiten woonkernen houden ivm schade aan ruiten van woningen. 1/7/2020 10:19 PM

325 Neem het voorbeeld van Rotterdam over. Zet door. Afschaffen en handhaven. 1/7/2020 10:18 PM
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326 Nvt 1/7/2020 10:17 PM

327 Geen. 1/7/2020 10:17 PM

328 n.v.t. 1/7/2020 10:17 PM

329 Het is echt noodzaak samen te werken met de RET en Rotterdam zodat de metro doorrijdt tot
en met Berkel westpolder.

1/7/2020 10:16 PM

330 Zie antwoord bij vraag 9 1/7/2020 10:14 PM

331 Nvt 1/7/2020 10:13 PM

332 nee 1/7/2020 10:12 PM

333 Nee 1/7/2020 10:10 PM

334 . 1/7/2020 10:10 PM

335 Goed initiatief om te peilen hoe inwoners denken over belangrijke onderwerpen 1/7/2020 10:10 PM

336 Het liefste geheel vuurwerkvrij en 1 show van een half uurtje ergens. 1/7/2020 10:08 PM

337 Nee 1/7/2020 10:08 PM

338 X 1/7/2020 10:04 PM

339 Graag op een afgelegen stuk grond een vuurwerkshow op 31 december 1/7/2020 10:02 PM

340 Nvt 1/7/2020 10:00 PM

341 STOPPEN MET VUURWERK 1/7/2020 10:00 PM

342 Laat klimaat en milieu ook een rol spelen in de beslissing over hoe om te gaan met vuurwerk. 1/7/2020 9:54 PM

343 Ik zou trots zijn om in een gemeente te wonen die volgende jaarwisseling vuurwerkvrij zou zijn,
heel trots!!!!

1/7/2020 9:54 PM

344 Nee 1/7/2020 9:49 PM

345 Ik heb het afsteken van vuurwerk altijd gedoogd, was er zelf geen liefhebber van. Maar het
wordt met het jaar meer, harder, langer en gevaarlijker. Ondanks de inperking van tijd. Ik vind
het wel een x genoeg zo.

1/7/2020 9:49 PM

346 Wat moet er nog gebeuren voordat het afgeschaft wordt! Er vallen doden en gewonden, de
hulpverleners worden aangevallen, er zijn voor miljoenen schade aan gericht in het land! Maar
toch laten jullie het ieder jaar weer gebeuren, onbegrijpelijk!

1/7/2020 9:49 PM

347 Zonde geld, alle vernielingen en vandalisme. Verbieden en gecentraliseerd afsteken bij
georganiseerde evenementen

1/7/2020 9:48 PM

348 -- 1/7/2020 9:48 PM

349 Mensen moeten eens ophouden met zeiken op het leven. Zo slecht hebben we het niet in NL. 1/7/2020 9:48 PM

350 Slechte vragenlijst. Als iets nvt is moet je toch vervolgvraag beantwoorden. Jammer Mis vraag
over opruimen vuurwerk

1/7/2020 9:40 PM

351 Niets 1/7/2020 9:40 PM

352 Belachelijk dat in deze tijd,waarin we proberen een schonere wereld te krijgen, in twee weken
een gigantische bende word gemaakt.

1/7/2020 9:39 PM

353 Zie vraag 10. Ik pleit voor een algemeen vuurwerkverbod. 1/7/2020 9:38 PM

354 Nvt 1/7/2020 9:37 PM

355 De maat is vol . 1300 gewonden de laatste jaarwisseling! 1/7/2020 9:37 PM

356 Ik vindt dat vuurwerk zoals het nu afgestoken wordt absoluut uit de tijd. Zwarte piet kan niet
meer en dit mileu en schade veroorzakende feest kan ongelimiteerd doorgaan. Laatste
opmerking alles valt of staat met handhaving deze handhaving is ver te zoeken op alle gebied
in Lansingerland

1/7/2020 9:36 PM
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357 Afschaffen dat vuurwerk! 1/7/2020 9:35 PM

358 De restanten van het vuurwerk worden niet opgeruimd 1/7/2020 9:33 PM

359 Nee 1/7/2020 9:29 PM

360 Het hele vuurwerk afschaffen in lansingerland zou beter zijn voor het milieu en geldverspilling
door schade. En niet te vergeten letsel.

1/7/2020 9:28 PM

361 Nee 1/7/2020 9:25 PM

362 Er wordt vaak gezegd dat dieren stressen van vuurwerk. Maar dat hetzelfde voor kleine
kinderen. En daar zijn er erg veel van in woonwijken zoals in Lansingerland. Daar zou ook wel
aandacht naar mogen gaan.

1/7/2020 9:22 PM

363 Nct 1/7/2020 9:22 PM

364 Er is de dagen voor 31 december zoveel vuurwerk af gestoken , en zo veel echt harde knallen
savonds laat soms , we hadden niet het idee , dat er ook maar enige handhaver er naar om
keek

1/7/2020 9:22 PM

365 nee,de vragen waren zeer doelgericht opgesteld. 1/7/2020 9:20 PM

366 Ben voorstander van algeheel verbod op knalvuurwerk. Siervuurwerk ben ik niet op tegen. Gaat
er vooral om dat wat er ook besloten wordt het gehandhaafd kan worden en en er ook
gehandhaafd wordt.

1/7/2020 9:18 PM

367 Nee 1/7/2020 9:16 PM

368 Bij de windas zou een mooie locatie zijn 1/7/2020 9:16 PM

369 Kies alstublieft niet voor half/half oplossingen die niet te handhaven zijn. Wees moedig en
progressief: ga voor een vuurwerkverbod en ondersteun de handhavers.

1/7/2020 9:10 PM

370 VUURWERK MOET BLIJVEN! 1/7/2020 9:01 PM

371 de overlast was dit jaar heel erg 1/7/2020 9:01 PM

372 nvt 1/7/2020 9:00 PM

373 - 1/7/2020 8:58 PM

374 Dit is geintje: Als vuurwerk verboden wordt ivm overlast , dan graag honden ook verbieden ivm
overlast. Ik vind de betutteling te ver gaan

1/7/2020 8:57 PM

375 Neen 1/7/2020 8:57 PM

376 Gemeente moet show geven en helemaal afschaffen 1/7/2020 8:56 PM

377 Vuurwerkverbod 1/7/2020 8:54 PM

378 Nvt 1/7/2020 8:50 PM

379 -- 1/7/2020 8:50 PM

380 Prullenbakken waren afgesloten, maar hondeneigenaren snappen dat niet en leggen de zakjes
met uitwerpselen er op. Misschien mee naar huis nemen.

1/7/2020 8:50 PM

381 Ik hoop van harte dat wij niet achter de meute aan hollen en een unieke gemeente blijven 1/7/2020 8:49 PM

382 Dit zijn wel erg suggestieve vragen!!!! En dan alle antwoorden van de mensen zeker
interpreteren als dat er overlast is geweest van vuurwerk.

1/7/2020 8:49 PM

383 Nee 1/7/2020 8:46 PM

384 Graag betere vragenlijst (vraag 16 en 19) 1/7/2020 8:46 PM

385 nvt 1/7/2020 8:45 PM

386 Vuurwerk geeft overlast aan mensen die er niet van houden, dieren, hulpverleners,
vluchtelingen die zich hier hebben gevestigd (lawaai door "bommen"). Het brengt veel
vernielingen met zich mee aan vooral overheids eigendommen zoals prullenbakken. Het geeft
veel overlast aan milieu omdat er veel plastic in de lucht en in het milieu terecht komt. Hier in

1/7/2020 8:43 PM
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de straat ligt er ondanks het opruimen door de buren nog steeds vele plastic hulzen en dopjes
op de straat. Als je daar dan ook nog alle ongelukken bij optelt, die vaak jarenlange invaliditeit
met zich meebrengt denk ik waar zijn we toch mee bezig. Wij zelf en veel vrienden van ons
zien zich genoodzaakt om ergens in een vuurwerk arm gebied de week rond oud en nieuw door
te brengen.De overlast start nl al zodra het vuurwerk verkocht mag worden. Daarom mag er
een algeheel verbod komen, omdat dat het beste te handhaven is.

387 Verbod heeft allen zin als de wordt gehandhaafd 1/7/2020 8:42 PM

388 Hoop dat er duidelijk besluit komt en een adequate handhaving 1/7/2020 8:41 PM

389 Afschaffen die verontreinigende troep! Bizar in deze tijd waar we zoveel over duurzaamheid
praten.

1/7/2020 8:41 PM

390 ik neem aan dat een totaalverbod ook voor de politie eenvoudiger te handhaven is. 1/7/2020 8:39 PM

391 Nog maar eens: energie steken in het realiseren van een totaalverbod van
consumentenvuurwerk met handhaving. Samen met andere gemeenten optrekken en druk
uitoefenen op de landelijk politiek om dit te bereiken. In het nieuws komt zojuist voorbij dat
Rotterdam als eerste grote stad voorlopig inzet op een totaalverbod totdat het landelijk beter
geregeld is.

1/7/2020 8:38 PM

392 Buurman hondje doodsbang ik slaap heel slecht ging dag en nacht door vanaf half november
achter bij rivierenstraat

1/7/2020 8:37 PM

393 Het verbieden heeft weinig nut, cocaïne is ook verboden en word ook veel gebruikt in de buurt.
Betere opvoeding en minder tolereren of vuurwerk voorlichting bv. Als een buurtgenoot de hond
uitlaat en vraagt of er even niks gestoken kan worden dan moeten de gene daar respect voor
hebben maar mensen heb geen respect meer voor elkaar en daar zit het probleem. We kunnen
alles verbieden naar dat gaat niet helpen ..

1/7/2020 8:36 PM

394 Ik vond vooral de week voor 31 december dat er veel overlast was van knallen. Ik snap dat
mensen het leuk vinden maar voor mijn hond was het echt een hele stressvolle periode

1/7/2020 8:35 PM

395 Voor de helderheid: een vuurwerkevenement hoeft voor mij niet. Een vuurwerkloze gemeente
of land wil ik wel graag.

1/7/2020 8:35 PM

396 Slecht voor klimaat 1/7/2020 8:34 PM

397 Zou het erg fijn vinden dat het gebied Speeltuin Romenpad/Havenstraat en het gebouw de
Zilveren Schakel aan de Muiderstraat. Vuurwerkvrije zone gaat worden. Bedankt.

1/7/2020 8:30 PM

398 hetvuurwerk is de afgelopen 70 jaar niet veel verandert 1/7/2020 8:30 PM

399 Nvt 1/7/2020 8:29 PM

400 Het zou fijn zijn als er een geheel vuurwerk verbod zou kunnen komen , het is niet alleen
vuurwerkoverlast het is ook vandalisme overal. Alsof ze vrijspel hebben. Er wat van zeggen
heeft totaal geen nut, je wordt hard uitgelachen

1/7/2020 8:28 PM

401 Nee 1/7/2020 8:27 PM

402 nee 1/7/2020 8:25 PM

403 Ik hoop dat jullie de Rotterdamse gemeenteraad volgen en een algeheel vuurwerkverbod
instellen vanaf 2020

1/7/2020 8:24 PM

404 Nvt 1/7/2020 8:24 PM

405 Nee 1/7/2020 8:24 PM

406 Handhaven en meer surveillance in burger auto en of lopend of fiets. Sluit de mensen op die
het verzieken tot na 7 januari in een container of bij de politie Niet zo slap met een
waarschuwing

1/7/2020 8:24 PM

407 Vuurwerk is anno 2020 echt verleden tijd. 1/7/2020 8:23 PM

408 Geen 1/7/2020 8:22 PM

409 Stoppen met die waanzin. Een mooi georganiseerd siervuuwerk organiseren in het amg park.
Hapje, drankje, muziek erbij.

1/7/2020 8:20 PM
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410 Het in bezit hebben en het afsteken van vuurwerk in de categorie knal en vuurpijlendoor
consumenten niet meer toestaan.

1/7/2020 8:17 PM

411 De vraag: wil je dat privevuurwerk afsteken nog wordt toegestaan, ontbreekt. Veelal zijn de
vragen diergerelateerd, maar veel personen hebben juist een opinie over het effect van
vuurwerk op anderen (hulpverleners/ voorbijgangers/ rommel maken van andermans of
algemeen terrein/ vernielingen etc).

1/7/2020 8:16 PM

412 Vroeger hadden de kinderen vuurwerk meestal sier maar ook de knallers en herrie makers en
plezier

1/7/2020 8:14 PM

413 - 1/7/2020 8:12 PM

414 Algemeen verbod, 1/7/2020 8:12 PM

415 Geen 1/7/2020 8:11 PM

416 . 1/7/2020 8:08 PM

417 Overlast wordt veroorzaakt door mensen die zich niet kunnen gedragen en illegaal vuurwerk.
Dat moet aangepakt worden in plaats van steeds maar iets verbieden wat sowieso niet
gehandhaafd kan worden.

1/7/2020 7:59 PM

418 Gemeente Rotterdam heeft een vuurwerk verbod. Het zou wensbaar zijn als Lansingerland het
voorbeeld van Rotterdam volgt.

1/7/2020 7:58 PM

419 Graag een algeheel vuurwerkverbod in de gemeente! 1/7/2020 7:57 PM

420 Misschien goed om inwoners het beeld te schetsen dat vergroenen en verduurzamen niet
samen gaat met deze periode. Standpunt veranderen naar algehele afschaffing op korte termijn
zouden veel mensen in mijn omgeving zeggen.

1/7/2020 7:57 PM

421 Siervuurwerk prima maar die bommen die hier af en toe afgingen,nooit meer ajb. Ze werden
ook in putten gegooid en daarbij spoot t water omhoog. Helaas is er na een knal niemand te
bekennen dus kan ik ook geen melding doen. Of toch beter van wel ik stond in dubio wat te
doen. Het meldpunt was op dat moment ook dicht. Misschien moet die altijd te bereiken zijn.
Zeker 3 weken voor 31 dec.

1/7/2020 7:56 PM

422 Geen particulier gebruik van vuurwerk, dat is het best te handhaven. Duidelijk voor iedereen. 1/7/2020 7:48 PM

423 X 1/7/2020 7:43 PM

424 nee 1/7/2020 7:42 PM

425 ik hoop dat er landelijk wat aan het vuurwerk word gedaan want het is nu 7 januari en ik hoor
nog vuurwerk klappen

1/7/2020 7:41 PM

426 Vuurwerkmoment is kort, hevig en ja, mijn hond is bang. Maar ik weet dat de hond veilig is.
Jammer dan dat íe het zelf niet snapt. Op 2 januari is die hond het weer vergeten hoor. Dus
dierenangst vind ik geen reden om het af te schaffen. Gevaarlijk? Alleen voor de dommerds die
stunten. Tsja... eigen verantwoordelijkheid. Van 18.00 uur tot 2.00 uur, met inachtneming van
een half uur stilte om die honden te laten piesen okay... en ook respect voor vuurwerkvrije
zones zoals bij het hospice. Maar een voetbalevenement vind ik gevaarlijker.

1/7/2020 7:41 PM

427 Nee 1/7/2020 7:36 PM

428 Gemernteraad, neem ook de milieu-aspecten en de vernielingen aan de openbare ruimte mee.
Daar wordt niets over gevraagd in de lijst.

1/7/2020 7:36 PM

429 Goed initiatief! 1/7/2020 7:36 PM

430 Omdat wij 1 hond hebben die helemaal panisch is van vuurwerk gaan wij na Kerst al naar een
vuurwerkvrij vakantiehuisje in Nederland. Het wordt tijd dat het afgeschaft wordt teveel mensen
en dieren ondervinden heel veel overlast door het vuurwerk.

1/7/2020 7:31 PM

431 Voorkeur voor volledig vuurwerkverbod. 1/7/2020 7:31 PM

432 Nee 1/7/2020 7:29 PM

433 Het zal vooral een oproep zijn aan mensen die ertegen zijn. dat zie je zelfs terug in de
vraagstelling.

1/7/2020 7:26 PM
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434 Siervuurwerk ziet er mooi uit. Neem ook aan, dat daar minder "baldadig" mee wordt omgegaan. 1/7/2020 7:24 PM

435 NEE 1/7/2020 7:23 PM

436 Infoavond voor ouders: hoe om te gaan met kinderen met vuurwerk. 1/7/2020 7:23 PM

437 Nee 1/7/2020 7:22 PM

438 Geen opmerkingen 1/7/2020 7:22 PM

439 goed dat enquete plaats vindt 1/7/2020 7:21 PM

440 Maak 1 vuurwerkbommen per dorp waar geknald mag worden, in berkel bijvoorbeeld
parkeerplaats cambers windas. Dan kun je daar tussen 23 en 01 uur je suf knallen.

1/7/2020 7:20 PM

441 Siervuurwerk prima. Mag een feestje zijn! 1/7/2020 7:19 PM

442 N.v.t. 1/7/2020 7:19 PM

443 Succes! 1/7/2020 7:18 PM

444 Nee 1/7/2020 7:15 PM

445 We zouden echt heel erg blij zijn met een lokale mooie vuurwerkshow. Dat juichen we van
harte toe.

1/7/2020 7:15 PM

446 Neem 1/7/2020 7:14 PM

447 Q 1/7/2020 7:13 PM

448 Succes! 1/7/2020 7:12 PM

449 Deze enquête doet mij goed. Ik kan mijn persoonlijk standpunt ventileren; ik kijk uit naar een
volgende enquête.

1/7/2020 7:11 PM

450 Rook pverlast voor klimaat en de natuur. Al de vuurwerk rommel in de Groen Zoom en
vergelijkbar gebieden is duidelijk dat er vuurwerk verboden zijn afgestoken. Enige
mogelijkheden is verkoop verbod

1/7/2020 7:11 PM

451 . 1/7/2020 7:10 PM

452 Ok 1/7/2020 7:09 PM

453 Ik ben voor een vuurwerkverbod. Beter voor milieu, gezondheid, portemonnee, mens en dier 1/7/2020 7:08 PM

454 wat er afgestoken wordt is geen vuurwerk meer maar zijn complete bommen, is echt niet meer
normaal.

1/7/2020 7:07 PM

455 NA 1/7/2020 6:59 PM

456 Vorig jaar en dit jaar schade aan de kozijnen door vuurpijlen. 1/7/2020 6:57 PM

457 Geen 1/7/2020 6:56 PM

458 Ik weet haast wel zeker dat eventuele maatregelen toch niet nageleefd worden. Het
knalvuurwerk zal nog wel jaren doorgaan buiten de officiële tijden.

1/7/2020 6:55 PM

459 Als er geen algeheel vuurwerk verbod komt. Dan graag de zone uitbreiden en de oude jumbo
garage in berkel en Rodenrijs toevoegen. Uiteraard dan ook handhaven. Ze staan er vaak uren
bommen on de garage te gooien en er wordt niet gehandhaafd.

1/7/2020 6:54 PM

460 Stop verkoop en afsteken consumentenvuurwerk! 1/7/2020 6:52 PM

461 - 1/7/2020 6:51 PM

462 niets 1/7/2020 6:51 PM

463 - 1/7/2020 6:49 PM

464 Nvt 1/7/2020 6:49 PM

465 Prima initiatief.. Dit onderzoek 1/7/2020 6:49 PM

466 Deze enquête zit zeer slecht in elkaar. Dit is duidelijk niet goed bekeken door de 1/7/2020 6:49 PM
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eindverantwoordelijken.

467 Voorlichting op scholen geven over vuurwerk 1/7/2020 6:48 PM

468 De aandacht wordt nu bij de dueren gelegd, maar die zijn goed te trainen. Denk eerder aan de
ouderen die de oorlog hebben meegemaakt. Die schikken van die extreme knallen. De
luchtkwaliteit is ook een onderwerp. Misschien moet het produceren wereldwijd worden beperkt
met geluidsnormen.

1/7/2020 6:48 PM

469 Er moet sowieso iets veranderen. 1/7/2020 6:45 PM

470 een vuurwerk show op 1 of 2 locaties lijkt mij een prima oplossing om van alle ellende af te zijn 1/7/2020 6:43 PM

471 Prima initiatief om mening te inventariseren. 1/7/2020 6:42 PM

472 goed besluit dit onderzoek te doen 1/7/2020 6:42 PM

473 ?? 1/7/2020 6:40 PM

474 / 1/7/2020 6:39 PM

475 Nee 1/7/2020 6:37 PM

476 Dit is een eenzijdige enquête. Geen een vraag over pro vuurwerk. 1/7/2020 6:35 PM

477 Graag alle vuurwerk afschaffen! Dus niet meer verkopen. De hulpdiensten worden ook erg
gehinderd. Al die mensen die ernstig aan hun ogen gewond raken.

1/7/2020 6:35 PM

478 Vuurwerkverbod per eerstvolgende jaarwisseling invoeren. 1/7/2020 6:34 PM

479 Meer handhaving tijdens deze periode. Niemand ruimt zijn rommel op. Afschaffen! 1/7/2020 6:32 PM

480 Afschaffen a.u.b. 1/7/2020 6:29 PM

481 Vuurwerk kan niet meer in deze tijd van milieu vriendelijke gemeente. Ook slecht voor longen.
Milieu kwaliteit gaat zeer achteruit in 1 nacht terwijl we het hele jaar ons best doen zo’n schoon
mogelijk milieu te behouden. Ongelooflijk dat deze overlast maar doorgaat.

1/7/2020 6:29 PM

482 Nvt 1/7/2020 6:24 PM

483 Een landelijk verbod op knalvuurwerk is echt nodig. 1/7/2020 6:18 PM

484 Vuurwerk geeft overlast, qua geluid, maar ook qua rommel. Beide vormen van overlast zijn erg
vervelend. Van mij mag het consumenten vuurwerk afgeschaft worden.

1/7/2020 6:17 PM

485 Ik zit zelf in het vuurwerk waar nu de hele discussie weer over is wordt de laatste jaren al vele
malen minder verkocht. Dus de hele discussie gaat niet over het kleine knal werk en vuurpijlen,
het lijkt langzaam op dat we over alles moeten zeuren.We kunnen niet iedereen tevreden
houden

1/7/2020 6:15 PM

486 Misschien met de jongeren om de tafel om over dit onderwerp te discussiëren bereik je veel
meer mee dan dom weg te verbieden en dan met de jongeren van de straat de politie weet
precies wie het zijn.

1/7/2020 6:15 PM

487 De huidige aanpak is onvoldoende! 1/7/2020 6:14 PM

488 Ik ervaar veel overlast van vuurwerk, met name vanwege het lawaai, de achtergelaten rommel
en niet in de laatste plaats de luchtvervuiling. Daarnaast wordt al dagen vóór 31 december
gestart met afsteken en dat gedurende de hele dag.

1/7/2020 6:14 PM

489 Het lijkt tegenwoordig wel de dag van het vandalisme. 1/7/2020 6:13 PM

490 Nvt 1/7/2020 6:12 PM

491 Maak een vuurwerk vrije zone op het schoolplein stampioendreef en landmeter plein. 1/7/2020 6:09 PM

492 Invullen van open velden lukte niet op de iPad . Wij ontwijken al jaren oud en nieuw en vluchten
dan naar Portugal waar het heerlijk rustig is

1/7/2020 6:08 PM

493 Nu steekt ieder bij zijn eigen huis voor zich vuurwerk. Een alternatief kan zijn om een heel
aantal afsteek'gebiedjes -pleintjes aan te wijzen waar dan een 'woonwijkje' haar eigen vuurwerk
met elkaar kan afsteken. 1. Dan is er minder rommel OVERAL op straat. Is het risico van
dwaalvuurwerk meer geconcentreerd. 2. Dat komt als het voorkomt alleen van een centrale

1/7/2020 6:07 PM
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plaats, wat voor de toeschouwers veel veiliger is. 3. Sociale controle van toeschouwers en
'meer-volwassen' vuurwerkstokers zorgt wellicht voor veiliger afsteken van van vuurwerk. 4.
Het eigen risico blijft gewoon bij de inwoners zelf en hoeft niet verplaatst naar een profesioneel
bedrijf of naar de gemeente. 5. Hulpdiensten weten de aangewezen locaties. 6. Op heel veel
plekken in de gemeente ontstaan dan mogelijk pleinfeestjes wat straatverbinding brengt.

494 Geen 1/7/2020 6:06 PM

495 Ja alleen al bij ons op de Beukenlaan brievenbus, prullenbakken gesloopt. 1/7/2020 6:06 PM

496 mijn katten zitten binnen en hebben geen last van vuurwerk 1/7/2020 6:06 PM

497 Ondanks ik geen huisdieren heb ben ik wel groot natuurliefhebber en geef ik ook gul aan
diverse natuurorganisaties. Ik vergelijk vuurwerk zelf met een flinke onweersstorm, daar heeft
de natuur ook niet zo’n last van, wel is het zo dat het afsteken zo massaal is dat de weinige
groene plekken als aangewezen vuurwerkvrije zones zouden moeten zijn voor o.a. vogels.

1/7/2020 6:06 PM

498 Nvt 1/7/2020 6:02 PM

499 Ik zie nooit boa's in Bleiswijk 1/7/2020 6:01 PM

500 Ik ben voor een verbod 1/7/2020 5:56 PM

501 Ik ben voor een vuurwerkverbod en in elke dorpskern of op 1 centrale locatie een
vuurwerkshow of - nog beter- een lichtshow om het nieuwe jaar in te luiden

1/7/2020 5:55 PM

502 Let op de explosieve stijging ziekte en gemeentekosten 1/7/2020 5:55 PM

503 Nvt 1/7/2020 5:54 PM

504 Liefst afschaffen vuurwerk 1/7/2020 5:54 PM

505 Nvt 1/7/2020 5:51 PM

506 De borden vuurwerkverkoop hangen slecht te hoog , niet goed zichtbaar. De hospice heeft veel
last gehad, bange mensen die niet durfde te gaan slapen.

1/7/2020 5:51 PM

507 Er wordt vanaf oktober knalvuurwek afgestoken. Ik hoor dan al harde knallen. Waar is de
controle

1/7/2020 5:50 PM

508 Je kunt vraag 10 niet invullen. Ik antwoord daarom hier. De meerderheid van de bevolking wil
dat het zelf afsteken van vuurwerk verboden zou moeten worden. Veilig vuurwerk bestaat
immers niet. Neem uw verantwoordelijkheid houdt uw rug recht en schaf het zelf afsteken in
onze gemeente per direct af. Bij moeilijke beslissingen houden jullie wel eens een loting. Ik zou
het met dit onderwerp niet doen. Gewoon afschaffen.

1/7/2020 5:47 PM

509 De vragenlijst werkt niet goed, het was niet mogelijk om bij de invulvakjes tekst in te vullen. 1/7/2020 5:46 PM

510 succes! 1/7/2020 5:46 PM

511 Wij moeten met oud en nieuw naar een huisje omdat thuis er teveel overlast is van vuurwerk.
Geheel landelijk verbieden en vuurwerk shows organiseren.

1/7/2020 5:45 PM

512 Compliment dat de gemeente Lansingerland deze peiling houdt ! 1/7/2020 5:45 PM

513 Graag zelf vuurwerk afsteken verbieden 1/7/2020 5:44 PM

514 X 1/7/2020 5:44 PM

515 Het zou erg fijn zijn als de periode van vuurwerk afsteken beperkt zou blijven tot Oud en Nieuw! 1/7/2020 5:43 PM

516 Stoppen met vuurwerk. Als je iets miet doen, die dan een lichtshow met lasers oid. Geen
vuurwerk!!

1/7/2020 5:42 PM

517 Nee 1/7/2020 5:42 PM

518 Het zware illegale knal vuurwerk in de aanloop naar oud en nieuw is vooral vervelend.
Daarnaast het letsel en ongelukken dat er bij alle soorten vuurwerk gepaard gaat.

1/7/2020 5:41 PM

519 Nee 1/7/2020 5:35 PM

520 De schade aan mens,dier en natuur eist duidelijke afspraken die goed handhaafbaar zijn. 1/7/2020 5:35 PM
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521 Luister nu eens naar bewoners de jeugd die op het maliveld in Denhaag stonden voor een
schoner klimaat hebben het meeste vuurwerk afgeschoten lagleve het milieu

1/7/2020 5:34 PM

522 Verbieden dat vuurwerk alleen maar narigheid 1/7/2020 5:32 PM

523 Allemaal een gelukkig nieuwjaar 1/7/2020 5:30 PM

524 nvt 1/7/2020 5:30 PM

525 ik hoop zo dat hulpverleners met respect behandelt zullen worden! 1/7/2020 5:30 PM

526 Hoewel het in Lansingerland nog “relatief” rustig was in vergelijking met andere gemeenten
moet het m.i. toch anders. Vooral door drank en drugsgebruik zijn er figuren die volkomen de
weg kwijt zijn en bv brand stichten en zich keren tegen hulpverleners.

1/7/2020 5:29 PM

527 Nee 1/7/2020 5:27 PM

528 geen opmerking 1/7/2020 5:27 PM

529 Mijn hond is vorig jaar overleden maar het was elk jaar een probleem voor hem, niet alleen op
31 dec, maar de hele week ervoor en erna. Dat zie ik nu bij andere huisdieren en alle
buitendieren, droevig en zinloos leed.

1/7/2020 5:27 PM

530 Graag een betere handhaving op vuurwerk afsteken. 1/7/2020 5:26 PM

531 n.v.t. 1/7/2020 5:25 PM

532 Nee 1/7/2020 5:24 PM

533 je zou de vraag verwachten: vindt u dat er een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod moet komen 1/7/2020 5:24 PM

534 Heb in deze periode nooit politie of boa’s gezien 1/7/2020 5:24 PM

535 Fijn dat jullie dit polsen. 1/7/2020 5:20 PM

536 Afschaffen die handel, de knallen worden jaarlijks harder, 
 bij ons gaat de vlag uit als het verboden wordt, we gaan al jaren niet uit huis op

31/12 en 1/1

1/7/2020 5:20 PM

537 Behalve huisdieren hebben ook veel andere dieren last van vuurwerk 1/7/2020 5:19 PM

538 Nee 1/7/2020 5:19 PM

539 Graag een algeheel verbod 1/7/2020 5:18 PM

540 Landelijk wettelijk verbieden!! 1/7/2020 5:17 PM

541 niets toe te voegen 1/7/2020 5:16 PM

542 Laat niet de goede onder de kwade lijden! 1/7/2020 5:16 PM

543 Doe er wat mee 1/7/2020 5:13 PM

544 Wordt een soort HSL fiasco, hoop gepraat en geschrijf maar geen oplossing. 1/7/2020 5:12 PM

545 Ja straffen van het belemmeren van het werk van politie, ambulance personeel tijdens deze
periode moet strenger.

1/7/2020 5:10 PM

546 Nope. 1/7/2020 5:03 PM

547 letsel dat door vuurwerk is veroorzaakt door de verkopers van het vuurwerk te laten betalen
ook de branden die daar door ontstaan en niet bij de premie betaler neer te leggen misschien
stoppen ze dan met die troep en het milieu is er mee gebaat als het word verboden

1/7/2020 5:03 PM

548 . 1/7/2020 5:02 PM

549 Wees wijs en verbiedt immense overlast die steeds erger wordt 1/7/2020 5:00 PM

550 Ik ben voor een verbod op het afsteken van vuurwerk en houden we het alleen op vuurwerk
categorie 1. Scheelt een hoop lichamelijk letsel, dierproef, vervuiling en schade in de wijk.

1/7/2020 5:00 PM

551 Ok 1/7/2020 4:50 PM

552 Wij zijn voor een particulier vuurwerk verbod. Niemand houdt zich aan de afsteek tijden. Er zou 1/7/2020 4:45 PM
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meer toezicht moeten zijn ook in november en december.

553 Mocht een totaalverbod niet haalbaar zijn: dan zeker knalvuurwerk verbieden en alleen
siervuurwerk toestaan.

1/7/2020 4:44 PM

554 ik heb niet de indruk dat de gemeente tot nu toe overlast van hard knalvuurwerk buiten
oudejaarsdag serieus heeft genomen.

1/7/2020 4:39 PM

555 De rommel die ze niet opruimen maar aan andere laten doen 1/7/2020 4:38 PM

556 Ouders aanspreken op hun verantwoordelijkheid kinderen te wijzen op afgesproken regels en
zo niet dan op te treden.

1/7/2020 4:33 PM

557 Het zou ook een feest voor politie en brandweer zijn als zij normaal hun werk zouden kunnen
doen en niet voortdurend belaagd worden door vuurwerk.

1/7/2020 4:19 PM

558 De komende jaren komen steeds meer mensen in Lansingerland wonen. Meer mensen
betekent ook kans op meer overlast. Nu een algeheel verbod invoeren geeft voor de toekomst
duidelijkheid en rust. Succes!

1/7/2020 4:15 PM

559 Ik ben zelf onwijs fan van consumentenvuurwerk, maar het moet wel voor iedereen een feest
zijn. Wij steken met de buren altijd vuurwerk af en maken er een gezellige avond van. De
volgende dag ruimen wij met z’n allen alles op en tevens zwerfafval. Toen ik jong was vond ik
afsteken ook al fantastisch en wij ruimden toen ook alles al op en hadden vaak vaste plek waar
wij afstaken. Dit zou een mooie oplossing kunnen zijn.

1/7/2020 4:03 PM

560 Zonde van alle vernielingen, overlast en slachtoffers. Vuurwerk afschaffen en evt show houden. 1/7/2020 4:01 PM

561 geen 1/7/2020 3:33 PM

562 - 1/7/2020 3:29 PM

563 Nvt 1/7/2020 3:28 PM

564 Deze vragenlijst gaat vooral over Lansingerland, maar in het algemeen vind ik vuurwerk zo'n
grote verspilling en zo'n sterke luchtverontreiniging dat die meer verantwoord is in deze tijd.

1/7/2020 3:25 PM

565 neen 1/7/2020 3:25 PM

566 NVT 1/7/2020 2:37 PM

567 Nee 1/7/2020 2:31 PM

568 Hele gemeente vuurwerkvrij 1/7/2020 2:28 PM

569 Aanvulling op vraag 6 (vindt u dat de gemeente een vuurwerkshow zou moeten organiseren?):
nee dat vind ik niet, dat geld kan wel beter besteed worden en dan is er nog steeds schade
voor het milieu en dieren (huisdieren en wilde dieren); tegen betaling van een toegangsprijs
eventueel wel, maar alleen als een vuurwerkverbod zonder show geen optie zou zijn. En wel op
dusdanige afstand van de bewoonde wereld dat er geen schade door terugvallende onderdelen
kan optreden en er weinig natuur in de omgeving is.

1/7/2020 2:14 PM

570 Het is hypocriet vuurwerk toe te staan terwijl er een co2 probleem is. Men klaagt ook over te
weinig geld, waarom wel uitgeven aan vuurwerk. Ik zal nooit kunnen begrijpen wat er leuk aan
is om dingen in de hens te steken of dingen op te blazen en vernielen

1/7/2020 2:11 PM

571 Visite was bang om naar huis te gaan. Durfde de deur niet uit. Er was een feestje met pubers
zonder toezicht van volwassenen in de straat. Er kwam steeds meer jongelui op af.

1/7/2020 1:46 PM

572 Nee 1/7/2020 1:21 PM

573 Ik begrijp niet waarom iedereen altijd zo loopt te klagen naar elkaar. Laat iedereen toch lekker
ze eigen keuze maken om te doen wat die leuk vind.

1/7/2020 12:45 PM

574 Nee 1/7/2020 12:31 PM

575 Niks 1/7/2020 12:30 PM

576 Nee 1/7/2020 12:26 PM

577 Goed dat er aandacht aan wordt besteed! 1/7/2020 12:25 PM



Vuurwerk in Lansingerland

179 / 191

578 Kinderen steken hier al vuurwerk af wanneer het niet mag, wanneer ik boodschappen wil doen
bij Jumbo Esdoornlaan zijn er kinderen onder die onderdak vuurwerk aan het afsteken.

1/7/2020 11:38 AM

579 Bedankt 1/7/2020 10:48 AM

580 Nvt 1/7/2020 10:44 AM

581 n.v.t. 1/7/2020 10:28 AM

582 Fijn dat de gemeente deze peiling treft. Hopelijk dat er landelijk ook iets zal veranderen en de
gemeente zich daar ook voor zal in zetten.

1/7/2020 10:25 AM

583 Wij hadden meer dan 2000 euro vuurwerkschade en gestreste honden dus ik ben voor een
verbod.

1/7/2020 10:12 AM

584 Niets 1/7/2020 9:56 AM

585 Meer handhaven vuurwerkvrije zone 1/7/2020 9:55 AM

586 Vanuit mijn veterinaire vakgebied adviseer ik een vuurwerkverbod. Huisdieren raken echt
gestresst tot wel getraumatiseerd van vuurwerk. Overigens ervaren eigenaren hierdoor ook
stress.

1/7/2020 9:49 AM

587 Nvt 1/7/2020 9:24 AM

588 Nee 1/7/2020 9:23 AM

589 Nvt 1/7/2020 9:15 AM

590 Het is erg zuur dat we 750 euro uit moeten geven om te vluchten met onze honden terwijl we
liever thuis zouden blijven. En de knallen zijn ruime tijd rond oud en nieuw overal te horen. Het
zorgt voor ernstig dierenleed. En als longpatient word ik er zelf ook niet blij van.

1/7/2020 9:10 AM

591 Mensen met honden moeten niet zo zeuren, want wij hebben elke dag last van de hondenpoep
en milieu is een slechte reden om het te verbieden, want het stoot net zoveel uit als dat je
hamburgers verbied.

1/7/2020 9:04 AM

592 Bij een totaal er is is het makkelijker te handhaven Vuurwerk slecht voor het milieu. Brengt veel
verdriet Nazorg, vernielingen moet door de gemeenschap opgebracht worden, dus de burger

1/7/2020 8:55 AM

593 schade aan auto door vuurwerk 1/7/2020 8:48 AM

594 Graag een vuurwerkverbod ivm veiligheid 1/7/2020 8:45 AM

595 Ik vind dat iedereen in zijn waarde moet worden gelaten. De een heeft last van dit en de ander
van dat. Laten we wat meer van elkaar tolereren dat maakt het leven een stuk aangenamer. Ik
vind de overlast van de voetbalvelden niet fijn, dat is mijn probleem. Ik zal ook nooit gaan
zeggen stop met voetballen. Zo heeft iedereen zijn ding waar hij/zij/X plezier (of juist niet) aan
beleefd.

1/7/2020 8:41 AM

596 Meer controle op straat. 1/7/2020 8:37 AM

597 Schroom niet om het verbod in te voeren, er is nu niet voldoende draagvlak meer dus hoogste
tijd, en laat je niet afleiden door de vuurwerkbranche die met leugens komt om het goed te
praten..afschaffen! dank dat u naar uw bevolking wilt luisteren.

1/7/2020 8:23 AM

598 Een iets minder subjectieve enquête had misschien beter op zijn plaats geweest. De vragen in
deze enquête zijn sturend en geven geen ruimte voor een tegengeluid. Wat mij betreft is het
besluit al genomen wn is deze vragenlijst slechts voor de vorm.

1/7/2020 8:11 AM

599 Geen 1/7/2020 8:03 AM

600 Nee 1/7/2020 8:02 AM

601 Vuurwerk moet blijven Vernietig overlast 1/7/2020 7:58 AM

602 Ok 1/7/2020 7:41 AM

603 Geen opmerkingen 1/7/2020 7:29 AM

604 Geen 1/7/2020 7:20 AM

605 Nee 1/7/2020 7:03 AM
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606 Slecht in elkaar gezette enquette 1/7/2020 6:56 AM

607 Bedankt 1/7/2020 6:48 AM

608 Nee 1/7/2020 6:34 AM

609 Zie vraag 9 1/7/2020 6:34 AM

610 Vooral voor kleine kindjes zijn de knallen soms ook erg heftig en worden er wakker van 1/7/2020 6:31 AM

611 Laten we iets verzinnen om het nieuwe jaar anders te beginnen ipv vuurwerk. 1/7/2020 6:15 AM

612 Zoiezo is het voor vogels en poezen buiten en huisdieren een enorme stressvolle tijd. En het
hele milieu belasting door enirme rook en troep lijkt me ook niet bepaald onbelangrijk!!

1/7/2020 3:57 AM

613 Nvt 1/7/2020 1:30 AM

614 Laat ieder zijn eigen feestje vieren dan is het verspreid over het dorp. Ga je het concentreren
komt er gedonder

1/7/2020 1:06 AM

615 Last het feest vooral een feest zijn. Last de mensen die dit verknallen door zich te misdragen
beter voorlichting krijgen wat vuurwerk ook kan doen.blijkbaar is daar gewoon vraag naar.

1/7/2020 1:04 AM

616 . 1/7/2020 12:41 AM

617 Nvt 1/7/2020 12:18 AM

618 Siervuurwerk prima. Die ontzettende knallen verbieden! 1/7/2020 12:10 AM

619 In de bomenwijk en wijken rondom het centrum en in het centrum veel jongeren gezien met
vuurwerk, geen enkele handhaver of politie gezien in de wijken

1/7/2020 12:04 AM

620 Zelf vuurwerk afsteken is beter en als de mensen problemen heb dan gaan gaan ze voor paar
dagen weg is er ook geen gezeur

1/6/2020 11:43 PM

621 Dat er nog veel glas op fietspaden en parkjes ligt vd ontplofte vuurwerk flessen oostersingel en
parkje bij de oostersingel( hondenuitlaatveld is dat parkje ). Vriendelijke groet. En gezond en
gelukkig nieuwjaar fam van Beek

1/6/2020 11:40 PM

622 Voorstander van één centraal feest/ vuurwerkshow met muziek 1/6/2020 11:12 PM

623 Stoppen met vuurwerk ! 1/6/2020 11:07 PM

624 Hoe kan je kinderen duidelijk maken dat honden en andere dieren het knallende vuurwerk niet
prettig vinden. Als je al heb gevraagd gezegd dit niet te doen voor je huis

1/6/2020 10:59 PM

625 Vond antwoord mogelijkheden bij de vragen erg kort en geen plek voor uitleg bij mijn antwoord. 1/6/2020 10:57 PM

626 Door de stijging van "gevaarlijk" vuurwerk en de toenemende gewonden en zelfs doden (niet in
Lansingerland) + de agressie richting hulpverleners is de maat wel vol.

1/6/2020 10:57 PM

627 Verbieden zou zonde zijn. Verantwoord zelf en je kinderen er mee om gaan en hierop
controleren door de Politie. Voedt je kinderen op ipv IPad kijken of naar buiten sturen met
vuurwerk, om van ze af te zijn. Wees een voorbeeld en hou jezelf en je kinderen aan de regels.

1/6/2020 10:54 PM

628 Wat mij betreft moet dit probleem landelijk worden aangepakt 1/6/2020 10:49 PM

629 Geen 1/6/2020 10:37 PM

630 Nvt 1/6/2020 10:33 PM

631 Jongeren die dit jaar hebben gesloopt of gepakt zijn met vuurwerk, volgend jaar met oud en
nieuw vastzetten. En hele jonge kinderen, het vuurwerk de volgende dag overal op laten
ruimen

1/6/2020 10:26 PM

632 Schat knal vuurwerk af, siervuurwerk is prima.. 1/6/2020 10:24 PM

633 Nvt 1/6/2020 10:18 PM

634 Nogmaals, eerst handhaven van bestaande wet- en regelgeving. Deze energie had ook in
handhaving gestoken kunnen worden.

1/6/2020 10:15 PM

635 De vervuiling die er fout ontstaat, de stress en aantasting van het milieu zijn het niet waard. 1/6/2020 10:15 PM
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Mensen kunnen blijkbaar niet verantwoord met vuurwerk omgaan naast de risico’s die het
gewoon al met zich meedraagt.

636 Verbod op knalvuurwerk. Bij voorkeur landelijk. 1/6/2020 10:12 PM

637 Helemaal klaar mee gaat meer stuk dan heel blijft kinderen kunnen durven dagen niet buiten te
spelen

1/6/2020 10:08 PM

638 Niet de goede onder de kwade laten leiden 1/6/2020 10:06 PM

639 Fijn dat jullie dit doen ! Ben daar blij mee ,en hoop echt dat hier wat mee gedaan kan worden
naar de politiek,en naar d burgers toe !

1/6/2020 10:00 PM

640 Nee 1/6/2020 9:54 PM

641 Goed initiatief deze lijst 1/6/2020 9:52 PM

642 Niet van toepassing 1/6/2020 9:50 PM

643 Laat iedereen zijn ding doen. Anders krijg je nog meer rottigheid in de wijken. En het is maar 1x
per jaar.

1/6/2020 9:47 PM

644 Nee 1/6/2020 9:36 PM

645 Een vuurwerkshow bij de gemeente is leuk, maar verbod zou teleurstelling zijn. Een groot feest
Ala festival op die avond is denk ook een uitkomst.

1/6/2020 9:34 PM

646 Minimum leeftijd invoeren voor de koop van vuurwerk (dat moet voor alcohol ook dus raar dat
dit nog niet voor vuurwerk het geval is)

1/6/2020 9:33 PM

647 Geen huisdieren, maar wel jonge kinderen die vuurwerk eng vinden. 1/6/2020 9:30 PM

648 Bleiswijk moet meer voor jeugd ondernemen vinden wij. Al jaren drama en daarom zwerft de
jeugd

1/6/2020 9:29 PM

649 Nvt 1/6/2020 9:25 PM

650 Een consumenten vuurwerk verbod zal er alleen maar voor zorgen dat er meer illegaal
vuurwerk afgestoken gaat worden. Wat zal resulteren in gevaarlijker vuurwerk afsteken, meer
en ernstigere verwondingen en vernielingen. De pak-kans op het bezit en afsteken van
(illegaal)vuurwerk is zeer klein, dus probeer ook zeker niet iets te verbieden wat niet te
handhaven zal zijn.

1/6/2020 9:25 PM

651 Niet verbieden 1/6/2020 9:14 PM

652 Niks 1/6/2020 9:13 PM

653 Nee 1/6/2020 9:11 PM

654 Wat ik al eerder heb gezegd beter handhaven 1/6/2020 9:06 PM

655 Nee 1/6/2020 9:01 PM

656 Heel vervelend dat een lange periode ervoor plus nog dagen erna jongens lopen te knallen.
Onze hond heeft zoveel stress gehad dat we komend oudjaar niet anders meer kunnen dan
een paar weken weg te gaan uit Lansingerland.

1/6/2020 8:59 PM

657 Een vuurwerk show zou ik aanraden en graag wil zien. 1/6/2020 8:58 PM

658 Nee 1/6/2020 8:55 PM

659 Nvt 1/6/2020 8:52 PM

660 Stoppen met die onzin. Gevaar voor mens en dier. 1/6/2020 8:52 PM

661 Beter handhaven op straat en geef jongeren een alternatief voor oud en nieuw. 1/6/2020 8:48 PM

662 Nvt 1/6/2020 8:47 PM

663 - 1/6/2020 8:47 PM

664 Voor de mensen die het vuurwerk niks vinden iets organiseren in een geluids dichten ruimte.
Zodat ze daar gezellig kunnen klagen.

1/6/2020 8:46 PM
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665 Nee 1/6/2020 8:38 PM

666 Nee 1/6/2020 8:38 PM

667 En anders gewoon een verbod! Jammer dan, maar er zijn te veel mensen die duidelijk niet met
vuurwerk, in combi met de huidige wetgeving, om kunnen gaan! Als burger heb ik me tussen
kerst en oud en nieuw, mn hele leven, in dit land, nooit veilig gevoeld. Ik ben er klaar mee!

1/6/2020 8:35 PM

668 In onze straat valt de overlast erg mee. Het is een gezellige traditie. Om 0.00 uur zorgt het
vuurwerk afsteken voor een mooi moment om de mensen uit de straat elkaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen. De volgende dag ruimen we keurig ons stukje straat op. Dit jaar waren
we zelfs te laat, want toen hadden onze buren dat al gedaan.

1/6/2020 8:34 PM

669 Heb wel een hond maar die is absoluut niet angstig dus daar gaat het me niet om. Het is een
lastig verhaal want er is nu een verbod voor en na 31 december maar in die periode ervaart
iedereen volgens mij de meeste last. Je kunt wel verbieden maar de controle en dus pakkans is
er nauwelijks dus er wordt flink geknald met zwaar illegaal oorlogsmateriaal, zo lijkt het.
Siervuurwerk en normale knallen zijn geen probleem, daar hebben maar weinig mensen moeite
mee. Waar iedereen zich mateloos aan stoort is het zware, in NL verboden geknal, de
brutaliteit, totaal respectloos en asociaal gedrag, de zinloze vernielingen en vooral het
hinderen, bedreigen, bespugen, uitschelden en aanvallen van hulpverleners. Dit alles
waarschijnlijk vaak onder invloed van drank, drugs of andere middelen en door groepsdruk. Ik
zie absoluut geen uitvoerbare oplossing en wens eenieder heel veel succes om hier met alle
partijen uit te komen

1/6/2020 8:33 PM

670 - 1/6/2020 8:26 PM

671 Nee 1/6/2020 8:22 PM

672 Gebruik het geld om de ellende te herstellen voor dingen voor de jeugd 1/6/2020 8:20 PM

673 Nee 1/6/2020 8:12 PM

674 Nee 1/6/2020 8:12 PM

675 Wat mij betreft graag een verbod op al het vuurwerk dat alleen bedoeld is om te knallen, zonder
siereffect (in de lucht).

1/6/2020 8:10 PM

676 Nvt 1/6/2020 8:10 PM

677 Nee 1/6/2020 8:02 PM

678 Erg vervelend dat alle prullenbakken al op 23 december dicht gedaan worden en pas op 6
januari weer geopend worden. Dat is dus 2weken!!! Dat dit is om vernieling te voorkomen is
natuurlijk onzin. Nu moeten de hondeneigenaren met een gevuld poepzakjes blijven lopen of
het wordt “netjes” bij een prullenbak gelegd. Alternatief is om de poep niet op te ruimen. En dit
terwijl wij al genoeg betalen aan hondenbelasting waar we niets van terug zien. Waar het geld
blijft weet ik niet maar zeker het wordt zeker niet geïnvesteerd Waar het voor bedoeld is!

1/6/2020 8:02 PM

679 Alleen siervuurwerk!! 1/6/2020 8:01 PM

680 Vuurwerk moet niet verboden worden omdat enkelen er verkeerd mee omgaan... er worden
ook geen messen verboden omdat er mensen zijn die er mee dreigen of steken!!! Ga
handhaven, zorg dat er normaal mee omgegaan wordt. Vuurwerkvrije zones... prima

1/6/2020 7:58 PM

681 Nvt 1/6/2020 7:57 PM

682 Geen 1/6/2020 7:52 PM

683 De goed moeten niet onder de kwaden lijden, maar de kwaden moeten worden aangepakt! 1/6/2020 7:49 PM

684 . 1/6/2020 7:46 PM

685 Ik zou de vuurwerk vrije zones nu houden zoals ze zijn. En misschien een sociale plek met een
kerst boom verbranding ergens organiseren in elke gemeente 1 plek. Dit is leuk voor de jeugd
en voor oudere ook om sociaal naar toe te gaan. Maar ik zou geen vuurwerk op 1 punt gaan
afsteken, dit is voor gezinnen geen doen om hier savonds naar toe te gaan. Sommige kinderen
slapen door het vuurwerk heen, dan kan er altijd maar 1 iemand van het gezin gaan. Hier
genieten we altijd van al het mooie vuurwerk. Onze zoon van 3 jaar heeft zijn ogen uit gekeken
in de straat zoveel moois en mooie knallen. Hij en wij waren enorm aan het genieten van

1/6/2020 7:44 PM
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iedereen die blij is en zijn of haar vuurwerk aan het afsteken was. Iedereen bij ons in de straat
liep met veiligheidsbrillen, alle ouders letten goed op hun kinderen.

686 Helaas is niet alles te voorkomen, de politie kan niet overal tegelijk zijn. Vooral waren er in de
dagen voor oud en nieuw "bomnen" te horen bij de Rottemeren bij Bleiswijk. En als ik dan de
vernielingen zie die er in het dorp zijn, daar wordt ik zo boos en verdrietig van. Cliché, maar
waar zijn de ouders? Of doen die vrolijk mee....

1/6/2020 7:42 PM

687 Vuurwerkschade verhalen op de afsteker(s) en niet op alle burgers van de betreffende
gemeente. Meer toezicht en handhaving is nodig om dit te kunnen toepassen.

1/6/2020 7:42 PM

688 Nee 1/6/2020 7:41 PM

689 - 1/6/2020 7:39 PM

690 - 1/6/2020 7:38 PM

691 Heb een longziekte !!! 1/6/2020 7:38 PM

692 Ik hoop dat het stopt namens mijn hondjes ook 1/6/2020 7:37 PM

693 Knal vuurwerk afschaven dat zal al schelen 1/6/2020 7:36 PM

694 Op tablet waren velden met Anders nl.... niet door mij in te vullen? Ik zou zeggen, probeer dat
zelf thuis eens.

1/6/2020 7:34 PM

695 Ik vind het niet belangrijk of Ik een man of vrouw Ben en welke leeftijd Ik heb. 1/6/2020 7:34 PM

696 Een vuurwerkverbod, hoeft van mij opzich niet door dat er heel de avond wat te horen is
wennen de dieren er wel aan merk ik. Wel zou ik een strengere controle houden op de
vuurwerk vrije zones, en een vuurwerk show lijkt mij sowieso een goed iniatief.

1/6/2020 7:32 PM

697 Alle soorten knal vuurwerk mag van mij verboden worden. Ze zorgen voor de meeste overlast.
Dat begint al in november en stopt pas half januari. Een verbod op al het knal vuurwerk lijkt mij
ook makkelijker te handhaven.

1/6/2020 7:32 PM

698 Misschien wel interessant om een centrale plaats op te zoeken voor een mooi groot vuurwerk 1/6/2020 7:31 PM

699 Ik zou graag op de hoogte willen worden gehouden van de uitkomsten van de gemeenteraad 1/6/2020 7:31 PM

700 Ik citeer nog even uit NRC 06-012020: Indien een groep burgers of bijvoorbeeld een stichting
die zich inzet voor een vuurwerkverbod naar de rechter stapt, dan kan de rechter vrijwel niets
anders doen dan deze burgers of organisaties in het gelijk te stellen. De vraag of levens in
acuut gevaar zijn in de oudejaarsnacht is een vraag die nauwelijks ter discussie staat. Zonder
vuurwerkverbod schendt de nationale overheid haar zorgplicht in aanzienlijke mate. Als de
politiek onwillig blijft, zal via de rechter een gebod tot een dergelijke maatregel zonder twijfel
worden afgedwongen. 

1/6/2020 7:31 PM

701 Ik hoop dat er meer door de politie gesurveilleerd wordt. 1/6/2020 7:28 PM

702 hopelijk doen ze er iets mee. 1/6/2020 7:28 PM

703 / 1/6/2020 7:27 PM

704 Een vuurwerkverbod is er al buiten de tijden om, en juist dan is de overlast het ergste omdat
het om illegaal vuurwerk gaat. Als er een algeheel verbod komt ben ik bang dat het illegale
vuurwerk alleen maar meer word want iets wat verboden is, is helaas voor jongeren juist alleen
maar leuk om toch te doen

1/6/2020 7:25 PM

705 Bekeur gewoon eens de mensen de week voor oud en nieuw. Bijvoorbeeld in het park bij de
jumbo bij de esdoornlaan..daar staan hele groepen dagenlang af te steken..het is verboden dus
kom er eens naar toe en bekeur die ettertjes

1/6/2020 7:19 PM

706 Ik hoop van harte dat u een verbod durft door te zetten. 1/6/2020 7:18 PM

707 Jonge kinderen en baby's schrikken ook van het vuurwerk 1/6/2020 7:16 PM

708 Een verbod mag van mij doorgevoerd worden , graag zelfs 1/6/2020 7:14 PM

709 Ik heb een parkiet in huis en zolang ik hem met rust laat is er niets aan de hand. Maar t is wel
meer een oorloggebied aan het worden ipv gezellig wat siervuurwerk

1/6/2020 7:14 PM
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710 Fijn dat jullie dit doen ! 1/6/2020 7:10 PM

711 Ik zie geen keuzemogelijkheid vaneen verbod op sommig vuurwerk. 1/6/2020 7:09 PM

712 Geen 1/6/2020 7:07 PM

713 Nvt 1/6/2020 7:06 PM

714 Nee 1/6/2020 7:05 PM

715 Organiseer een centrale plek waar ze vuurwerk kunnen afsteken waar niemand er last van
heeft.

1/6/2020 7:05 PM

716 Geen 1/6/2020 7:04 PM

717 - 1/6/2020 7:04 PM

718 Succes,met de peiling 1/6/2020 7:03 PM

719 Ik kan er wel mee leven en onze kat overleefd t ook wel, maar het valt gewoon op dat er dit jaar
behoorlijk werd geknald de dagen voor 31 december

1/6/2020 7:01 PM

720 Ik ben erg benieuwd naar het eind resultaat. 1/6/2020 6:59 PM

721 Nee 1/6/2020 6:59 PM

722 C 1/6/2020 6:58 PM

723 Ik hoop dat er echt iets verandert 1/6/2020 6:56 PM

724 Niets toe te voegen 1/6/2020 6:53 PM

725 Ik ben niet zo zeer tegen vuurwerk maar wel tegen vuurwerk dat geen vreugde opleverd zoals
knalvuurwerk (rotjes)

1/6/2020 6:50 PM

726 De schade zowel aan eigendommen van de gemeente als van bedrijven en particulieren
veroorzaakt door het vuurwerk zou verhaald moeten worden op verkopers van dit vuurwerk en
niet betaald moeten worden door de belastingcenten van of door de burgers zelf.

1/6/2020 6:49 PM

727 Nee 1/6/2020 6:45 PM

728 Fijn dat jullie een enquete uitdoen over het vuurwerk. Ik hoop van harte dat jullie een
vuurwerkverbod gaan instellen.

1/6/2020 6:43 PM

729 Stel een algeheel vuurwerk verbod in en handhaaf dit 1/6/2020 6:42 PM

730 Vuurwerk hoort bij oud en nieuw. Ook mijn zoontje met autisme kan hier zo intens van
genieten, maar naar een vuurwerk show gaan zou ivm drukte en prikkels niet mogelijk zijn voor
hem.

1/6/2020 6:40 PM

731 1 vuurwerkshow en weg met particulier vuurwerk ! 1/6/2020 6:38 PM

732 allemaal leuk bedacht, maar totaal geen handhaven zelfs vanmiddag (06-01-20) en
gisterenavond werd er nog veel vuurwerk afgestoken, politiue bellen heeft geen zin, geen
reactie

1/6/2020 6:38 PM

733 , 1/6/2020 6:37 PM

734 Afschaffen dat spul 1/6/2020 6:37 PM

735 Nee 1/6/2020 6:36 PM

736 Landelijk actie ondernemen op vuurpijlen. Minder/ geen vuurpijlen verkoop. 1/6/2020 6:35 PM

737 X 1/6/2020 6:34 PM

738 Bij de vraag hierboven kunt u dat zien 1/6/2020 6:33 PM

739 Ik roep de gemeenteraad op om duidelijk te kiezen voor een andere viering van de
jaarwisseling in relatie tot vuurwerk. Stop zo snel mogelijk met dit uit de hand gelopen
gebeuren.

1/6/2020 6:33 PM

740 Probeer het illegale vuurwerk aan te pakken 1/6/2020 6:33 PM
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741 Nee 1/6/2020 6:32 PM

742 Nee 1/6/2020 6:31 PM

743 Er worden vernielingen gepleegd met vuurwerk, en veel angst bij huisdieren,daarom geheel
verbieden.

1/6/2020 6:31 PM

744 Ik heb nooit eerder geklaagd , dit jaar heb ik voor het eerst zoveel overlast ervaren.......helaas... 1/6/2020 6:30 PM

745 Je bent als gemeente of als politie niet verantwoordelijk voor t gedrag van asociale jeugd en
asociale ouderen. En misschien de uitgaven aan vuurwerk niet anoniem maar koppelen aan
uitkeringen, toeslagen, enz

1/6/2020 6:28 PM

746 _ 1/6/2020 6:26 PM

747 Wij wonen naast de Hospice in Bergschenhoek, deze vuurwerk vrije zone was zonder
handhaving een lachertje en nodigde door de borden alleen meer uit om juist daar vuurwerk af
te steken...

1/6/2020 6:24 PM

748 Zie voorgaande opmerkingen 1/6/2020 6:24 PM

749 Een vuurwerkverbod a.u.b. ! het gaat tegenwoordig niet meer om het vuurwerk maar om het
slopen met enorm zwaar vuurwerk. Als je als burger er iets over zegt tegen gastjes van 13 en
14 jaar,terwijl je met je hond loopt, krijg je alleen maar dreigementen terug

1/6/2020 6:24 PM

750 Was vroeger geen tegenstander maar nu met de flatbranden, dierentuin in Duitsland waar alle
apen zijn verbrand, pony overleden etc stuit het me steeds meer tegen de borst. Ook is er altijd
schade aan gemeente eigendommen en of auto’s. Het afval zwerft weken door de straten.

1/6/2020 6:23 PM

751 Helemaal verbieden. Die knallen zijn echt zo vreselijk hard. En om 04:30 werd er nog
afgestoken.

1/6/2020 6:23 PM

752 Geen 1/6/2020 6:18 PM

753 Ja het gaat zo wel een klein beetje oneerlijk in mijn ogen dan. Mensen die van vuurwerk
houden en het geweldig vinden zouden deze vragenlijst minder snel invullen Dan de mensen
die het vuurwerk niet leuk vinden.

1/6/2020 6:18 PM

754 Onze hond heeft geen last van het vuurwerk;-) 1/6/2020 6:17 PM

755 Nvt 1/6/2020 6:17 PM

756 Hoop gezeur om een paar raddraaiers die het verpesten voor de rest Maar voor mij geen
vuurwerkverbod

1/6/2020 6:14 PM

757 Nct 1/6/2020 6:13 PM

758 Nee 1/6/2020 6:13 PM

759 Het invulveld bij vraag 10 werkte niet. Knalvuurwerk moet algeheel verboden worden ter
bescherming van alle dieren.

1/6/2020 6:13 PM

760 Nee 1/6/2020 6:12 PM

761 Wil graag weten wat er met de meldingen naar meldpunten gedaan wordt, als wij tegen de
kinderen van de buren dat zij vuurwerk in november niet mogen afsteken , zeker niet voor ons
huis/auto, worden wij uitgescholden. Hun ouders lijkt het ook niks te kunnen schelen. Dus wat
gebeurt eigenlijk met de meldingen?

1/6/2020 6:09 PM

762 Waar is de vragenlijst over het verbieden van honden? Ik ervaar daar namelijk het hele jaar
door last van.

1/6/2020 6:09 PM

763 Nvt 1/6/2020 6:08 PM

764 Nvt 1/6/2020 6:08 PM

765 Heb geen huisdieren maar mijn schoondochter was hier uit Utrecht met haar hondje en die was
doodsbang

1/6/2020 6:07 PM

766 Ik zou graag willen weten wat er met de meldingen bij de meldpunt gedaan wordt. Als wij tegen
jongeren vragen niet in de buurt van ons huis te "spelen" buiten de toegestane vuurwerk

1/6/2020 6:06 PM



Vuurwerk in Lansingerland

186 / 191

periode worden wij uitgescholden...wat gebeurt er eigenlijk met onze meldingen naar de
meldpunt?

767 Waarom worden de afvalbakken vanaf 23/12 tm 6/01 afgesloten. Ruim 2 weken. Onacceptabel
voor honden bezitters.

1/6/2020 6:05 PM

768 Nvt 1/6/2020 6:04 PM

769 Vuurwerk moet pas afgestoken worden na 10.00 uur s'avonds en niet de dagen ervoor.Alleen
op oudejaarsdag pas verkopen.

1/6/2020 6:02 PM

770 Vanaf september heb ik al vuurwerk gehoord t/m 5 jan. Waarom wordt hier niet op
gecontroleerd?? Als je een verbod instelt, moet je het ook handhaven, anders heeft het geen
zin!!

1/6/2020 6:02 PM

771 Mij zou het een tof idee lijken dat er een vuurwerkshow wordt georganiseerd. 1/6/2020 6:01 PM

772 - 1/6/2020 6:00 PM

773 Nee 1/6/2020 6:00 PM

774 Nee 1/6/2020 5:56 PM

775 Zwarte piet is al uit het straatbeeld verdwenen, Sint versiering amper meer te zien in het
winkelcentrum. En nu het vuurwerk af willen schaffen...........nog even en er mag niets meer.

1/6/2020 5:56 PM

776 Vuurwerk moet blijven!!!!!! er moet meer controle zijn dan komt alles goed op het moment dat
het verboden woord koopt iedereen iligaal vuurwerk en gaat het juist fout

1/6/2020 5:54 PM

777 Handhaving blijft aandachtspunt 1/6/2020 5:54 PM

778 Nvt 1/6/2020 5:54 PM

779 Afschaffen veel minder zooi en minder slachtoffers van vuurwerk en een mooi show maken 1/6/2020 5:53 PM

780 Zoals ik al eerder meldde heb ik geen overlast en gaat deze enquête alleen over dat je overlast
ervaart.

1/6/2020 5:52 PM

781 Nee 1/6/2020 5:50 PM

782 X 1/6/2020 5:46 PM

783 Ik had op vraag 1 aangegeven dat ik GEEN overlast had ervaren, maar werd toch door de hele
vragenlijst geloodst.

1/6/2020 5:46 PM

784 . 1/6/2020 5:44 PM

785 Niet alleen knalvuurwwrk verbieden. Een totaal verkoop en afsteekverbod is beter te
handhaven.

1/6/2020 5:44 PM

786 Proberen strenger te handhaven op zwaar vuurwerk, buurtapp lijkt mij belangrijk in deze
periode van het jaar. Wellicht vrijwilligers in zijn of haar buurt.

1/6/2020 5:44 PM

787 Het zou zonden zijn als consumenten vuurwerk verboden word. Ik ben vooral bang waar nu
iedereen massaal de straat op gaat om elkaar te groeten dadelijk mensen alleen binnen zitten

1/6/2020 5:44 PM

788 Als er een centraal vuurwerk komt ontneem je vele mensen het genot van vuurwerk. Niet
iedereen kan naar de locatie gaan om te kijken.

1/6/2020 5:43 PM

789 Doe iets! 1/6/2020 5:41 PM

790 Nee 1/6/2020 5:41 PM

791 Geen 1/6/2020 5:39 PM

792 Bekend is dat er politie te weinig is. Denk dat daar misbruik van gemaakt wordt. 1/6/2020 5:39 PM

793 Er wordt niet aan de regels voldaan wat betreft afsteken. Ruim voor oudejaarsdag wordt er
geknalt met vuurwerk. Ook vind ik de verkoop van 3 dagen te veel. Waardoor men de
mogelijkheid krijgt om eerder vuurwerk af te steken. Ook illigaal vuurwerk gehoord.
Donderknallen.

1/6/2020 5:37 PM

794 Er ontstaat ook overlast door afgedekte prullenbakken. Mensen gooien daar hun afval 1/6/2020 5:36 PM
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naast/op.

795 Nee 1/6/2020 5:35 PM

796 Als wij mensen een beter milieu willen hebben voor mens en dier moeten we geen vervuiling de
lucht in schieten. Wat weer niet verteerd zoals al het plastic wat bij veel vuurwerk gebruikt
word. Een beter milieu begint bij je zelf maar met meer sta je sterker. We willen o.a. minder
plastic in de natuur, schiet het dan ook niet af.

1/6/2020 5:34 PM

797 Lang leven siervuurwerk 1/6/2020 5:33 PM

798 Ik ben voor een geheel vuurwerkverbod, maar ervaar nu al geen handhaving tijdens verbod. 1/6/2020 5:33 PM

799 Laat de verkoop later starten, bijvoorbeeld pas op 30 december. Hebben ze minder tijd om het
af te steken.

1/6/2020 5:33 PM

800 - 1/6/2020 5:29 PM

801 Doe iets aan de enorme puinhoop in het dorp. Inbraken overlast etc etc. Met een Rolex midden
in Rotterdam is veiliger!!

1/6/2020 5:27 PM

802 zodra jullie het gaan verbieden worden de gevolgen alleen maar erger neem ik aan. Zie den
haag als een mooi voorbeeld... je verbied iets en de gevolgen met schades worden alleen maar
groter. de vuurwerkvrije zones zijn meer dan terecht en na mijn inzien is hier ook geen
vuurwerk afgestoken. Bedenkt ook dat het maar 1dag is in het jaar wanneer het officieel mag,
dat is al verkort in tijd en daarom wordt het dus weken van te voren veel afgestoken naar mijn
inzien. Tegenwoordig hoor je alleen de klagende mensen en niet de mensen die ervan
genieten. onze jeugd is al niet meer zoals het was vroeger.

1/6/2020 5:27 PM

803 Nvt 1/6/2020 5:25 PM

804 Super vervelend dat je je een maand niet veilig voelt in je eigen gemeente 1/6/2020 5:25 PM

805 Ik verwacht er weinig van..... 1/6/2020 5:24 PM

806 Nvt 1/6/2020 5:24 PM

807 N.A. 1/6/2020 5:23 PM

808 Nee 1/6/2020 5:23 PM

809 We hebben verschrikkelijk veel jeugd, dat is natuurlijk super leuk voor een gemeente, maar
daarom is het nu de tijd om een andere ‘traditie’ in te voeren, boor er ongelukken gaan
gebeuren!

1/6/2020 5:23 PM

810 Ik vind de overlast veel te groot. Daarnaast geeft het zoveel overlast en verwondingen. Ik snap
niet dat het nog steeds verkocht wordt.

1/6/2020 5:22 PM

811 Nee 1/6/2020 5:21 PM

812 Lijkt me geen goed idee om het af te schaven het is als je er goed mee om gaat altijd goed 1/6/2020 5:21 PM

813 Los van wat er wordt besloten, handhaaf !!! 1/6/2020 5:17 PM

814 X 1/6/2020 5:17 PM

815 Nee 1/6/2020 5:15 PM

816 Pyro is not A crime 1/6/2020 5:14 PM

817 Fijn dat er iets mee gedaan wordt 1/6/2020 5:14 PM

818 Ik gun iedereen zn feestje, maar op de heftige “bommen” moet echt een straf komen... slecht
voor mens en dier die knallen

1/6/2020 5:13 PM

819 Goed initiatief 1/6/2020 5:12 PM

820 Tijdens oud en nieuw vind ik vuurwerk prima. Overlast ervaar ik vooral de dagen voor Oud en
nieuw, als ik buiten loop en er wordt (ook overdag) al vuurwerk afgestoken. Met oud en nieuw
heb ik de keuze of ik naar buiten wil of niet, maar ik kan moeilijk dagen van tevoren al binnen
blijven zitten.

1/6/2020 5:10 PM

821 - 1/6/2020 5:09 PM
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822 Nee 1/6/2020 5:08 PM

823 Nee 1/6/2020 5:07 PM

824 Geen 1/6/2020 5:06 PM

825 . 1/6/2020 5:06 PM

826 Afschaffen te veel schade door vernielingen en slachtoffers 1/6/2020 5:06 PM

827 Alsjeblieft, doe gewoon per dorp een mooie vuurwerkshow en verbiedt het particuliere vuurwerk
en ga enorm handhaven. Dan is het over een paar jaar normaal.

1/6/2020 5:04 PM

828 Dat vuurwerk ben ik zó zat!! Er is geen lol meer aan, lijkt wel oorlog of er bommen afgaan. 1/6/2020 5:04 PM

829 - 1/6/2020 5:01 PM

830 Nee 1/6/2020 4:59 PM

831 Gezien alle schade ieder jaar gewoon het consumenten vuurwerk helemaal afschaffen! 1/6/2020 4:59 PM

832 Strengere controle in de woonwijken tot 18uur 1/6/2020 4:58 PM

833 Nvt 1/6/2020 4:54 PM

834 Vuurwerk moet gewoon blijven De gene die zich misdragen harder aanpakken 1/6/2020 4:54 PM

835 Ik heb ook kinderen in huis die het hartstikke leuk vinden om samen met hun ouders vuurwerk
af te steken in de tuin. Siervuurwerk en wat vuurtolletjes. Het onschuldige werk dus, dit geef ik
graag op, als hiermee de overlast, kosten etc. voor de samenleving minder wordt.

1/6/2020 4:54 PM

836 Politie moet zich meer laten gelden en minder pikken van die asociale jeugd. Bij brutaal gedrag
ook direct optreden, geen grote mond tolereren. Opvoeden die handel.

1/6/2020 4:54 PM

837 Nee 1/6/2020 4:53 PM

838 Ik zou het vreselijk vinden als je dat vuurwerk gaat verbieden/ afschaffen. Vuurwerk hoort erbij. 1/6/2020 4:50 PM

839 Verbod niet vanwege honden. Wel vanwege steeds meer gevaarlijk illegaal vuurwerk en
arrogante jeugd met gevaarlijk gedrag. Zelfs vaders begrijpen niet hie gevaarlijk vuurwerk is!

1/6/2020 4:50 PM

840 Waarom is er altijd gezeik in dit land??? Blijf eens af van onze traditie! 1/6/2020 4:49 PM

841 Controle bij de weidebuurttunnel (in burger), zonodig flinke bekeuringen indien in overtreding
voor het afstekenvan vuurwerk buiten de gestelde tijden.

1/6/2020 4:49 PM

842 Nee 1/6/2020 4:46 PM

843 Geen 1/6/2020 4:46 PM

844 De enguete steekt niet goed in elkaar met de opvolgende vraagstelling. Bijv "heeft u overlast
ervaren?", ik: "nee", volgende vraag: "welke overlast heeft u ervaren?"....

1/6/2020 4:46 PM

845 Als iedereen zich zou houden aan de afspraken (vuurwerkvrije zones, alleen op oudjaarsdag
vuurwerk afsteken, alleen legaal vuurwerk afsteken) dan zou ik het voor lief nemen om op
oudjaarsavond met een gestresste (zeg maar gerust getraumatiseerde) hond thuis te zitten.
Omdat er zoveel mensen zijn die zich blijkbaar niet aan deze regels kunnen houden ben ik
voorstander van een totaalverbod.

1/6/2020 4:46 PM

846 Misschien eens workshop van hoe verantwoordelijk met vuurwerk om te gaan 1/6/2020 4:45 PM

847 Luister naar de meerderheid, niet naar de relatief kleine groep die asociaal gedrag wil blijven
vertonen.

1/6/2020 4:43 PM

848 Jammer dat er niet meer gehandhaafd kan worden want ik hoor het hele jaar door wel vuurwerk
in de regio rond middernacht.

1/6/2020 4:42 PM

849 - 1/6/2020 4:40 PM

850 Ik heb een prima jaarwisseling gehad geen gezeur met buren of politie of brandweer. Lekker
vuur stroken in een grote bak. Muziek er bij biertje er bij vuurwerk er bij. Deze vragen lijst is wel
heel erg gemaakt voor mensen die last hebben van vuurwerk dus wel makkelijk scoren voor de
gemeente

1/6/2020 4:40 PM
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851 . 1/6/2020 4:39 PM

852 Bedankt hoop.dat er wat mee gedaan wordt 1/6/2020 4:38 PM

853 . 1/6/2020 4:38 PM

854 Als iedereen het afsteken op 31 december doet zou ik er geen problemen mee hebben. Maar
het begon hier al vanaf 1 november. Sinds toen kan ik mij hond niet uitlaten. Ze durft niet naar
buiten. Ik baal daar enorm van en hoop op meer surveillance.

1/6/2020 4:38 PM

855 voorgaande jaren waren de meeste prullenbakken afgesloten. dit jaar veel minder in mijn
omgeving en op plekken waar veel jeugd zich ophoudt. met gevolg opgeblazen prullenbakken.
jammer toch ...moet het allemaal weer vervangen worden van ons gemeenschapsgeld.

1/6/2020 4:38 PM

856 Bedankt voor het starten vd survey 1/6/2020 4:35 PM

857 Vuurwerk afschaffen. Men kan er tegenwoordig niet meer verantwoordelijk mee omgaan. 1/6/2020 4:34 PM

858 Je kan tegenwoordig overal wel over zeuren en elke traditie wordt weg gedrukt door een paar
mensen die beter op de hei hadden kunnen gaan wonen. Jammer maar laat dit dan in ieder
geval niet verdwijnen

1/6/2020 4:33 PM

859 X 1/6/2020 4:32 PM

860 Nee 1/6/2020 4:32 PM

861 Nee 1/6/2020 4:32 PM

862 Vuurwerk afschaffen 1/6/2020 4:30 PM

863 . 1/6/2020 4:30 PM

864 / 1/6/2020 4:30 PM

865 Nvt 1/6/2020 4:30 PM

866 Ik zou zeggen gewoon elk dorp zijn eigen vuurwerkshow van +_ half uurtje Gluhwein en
oliebollenkraam

1/6/2020 4:30 PM

867 Wat mij enorm gestoord heeft dit afgelopen oud en nieuw is dat ik me zéér regelmatig onveilig
heb gevoeld op straat Veel groepen jongeren met vuurwerk, open en bloot met vuurwerk
smijten Soms heb ik dat intimiderend ervaren

1/6/2020 4:30 PM

868 . 1/6/2020 4:29 PM

869 De handhaving eens op orde brengen harder en beter optreden en dan niet op lullige dingen
als loslopende hond terwijl je het opruimt, ruim je niet op bekeuren , criminaliteit eens
aanpakken etc etc etc

1/6/2020 4:28 PM

870 Ik ben voor afschaffing verkoop vuurwerk voor particulieren en voor één groot vuurwerk
evenement. Ik heb geen overlast ervaren, ik durf niet naar buiten als er vuurwerk wordt
afgestoken.

1/6/2020 4:28 PM

871 Nee 1/6/2020 4:26 PM

872 bord "vuurwerk liever niet", beetje zonde van het geld? 1/6/2020 4:26 PM

873 Ook zal de uitkomst 100% zijn voor een vuurwerkverbod en dit door de " gemeente" zal worden
georganiseerd dan is het weer gemeenschapsgeld en de handel die het op dit moment
verkoopt zal echt niet positief reageren gezien de kosten die ze hebben moeten maken om aan
de eisen te voldoen. Illegaal vuurwerk zal ook niet weg te denken zijn als het 100 kilometer
verder zo op te halen is. Kortom een leuk initiatief maar een verbod zie ik de komende jaren
niet gebeuren. Zal landelijk moeten gebeuren. Succes

1/6/2020 4:26 PM

874 Vuurwerk hup 1/6/2020 4:25 PM

875 Geen verbod op legaal vuurwerk. Wel hoge boetes op vuurwerk naar hulpverleners gooien of
vroegtijdig afsteken.

1/6/2020 4:25 PM

876 Omdenken: het aanwijzen van plekken waar vuurwerk afgestoken mag worden ipv
vuurwerkvrije zones maken... elke straat/wijk 1 grote plek. Maak er wat van met elkaar in plaats
van tegen elkaar.

1/6/2020 4:25 PM
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877 Nee 1/6/2020 4:24 PM

878 Hoop echt dat er is wat gaat gebeuren, ieder jaar is bij ons een hel oudejaarsavond, imdat de
buren zoveel overlast geven, en je niet bij het bedrijf weg durft vanwege schade, zo avond
moet feestelijk zijn nou voor ons niet!

1/6/2020 4:24 PM

879 - 1/6/2020 4:23 PM

880 Nee 1/6/2020 4:23 PM

881 Nee 1/6/2020 4:23 PM

882 Vreemde amateuristische vragenlijst. 1/6/2020 4:22 PM

883 Er had veel strenger gecontroleerd moeten worden op het vuurwerk. Het is schandalig hoeveel
illegaal vuurwerk. Op de verkeerde tijden is afgestoken!

1/6/2020 4:22 PM

884 Niks aan veranderen 1/6/2020 4:22 PM

885 Meer controle handhaving of buurttoezicht er bij betrekken omdat hun de buurt kennen en
politie en handhaving niet

1/6/2020 4:22 PM

886 wellicht een idee om een grote zone te maken waar de jongeren overdag (oudejaarsdag)
vuurwerk mogen afsteken met een leuke foodtruck of tent(je) met muziek en eten en drinken
voor een leuke prijs! (betaalbaar voor de jeugd). misschien dat de "overlast"in de wijken dan
minder wordt overdag en de jeugd elkaar hier opzoekt. wel enkele handhavers erbij natuurlijk,
er zijn er altijd die het niet netjes kunnen houden.

1/6/2020 4:22 PM

887 Nee 1/6/2020 4:21 PM

888 Dank dat jullie deze survey doen! 1/6/2020 4:21 PM

889 Vuurwerk is leuk mits iedereen zich aan de spelregels houdt en dat ook gehandhaafd wordt
door de driehoek.

1/6/2020 4:20 PM

890 Nvt 1/6/2020 4:20 PM

891 Ik zou wel hard optreden als ze vuurwerk voor 6uur in de avond afsteken 6 tot twee tijd genoeg 1/6/2020 4:20 PM

892 Nvt 1/6/2020 4:19 PM

893 Er werd al weken voor oud en nieuw regelmatig zwaar vuurwerk afgestoken. Direct straffen,
niet meer waarschuwen. Bureau halt of ouders aanspreken. Verbod elk jaar uitbreiden! Is echt
niet meer van deze tijd met al die ongelukken, vervuiling en angstige dieren!

1/6/2020 4:19 PM

894 Meer controle 1/6/2020 4:17 PM

895 Gemeente vuurwerk show alleen als een vuurwerk verbod er komt 1/6/2020 4:16 PM

896 Nvt 1/6/2020 4:15 PM

897 Nee 1/6/2020 4:14 PM

898 Handhaving lukt niet, dus stop aub met vuurwerk. 1/6/2020 4:13 PM

899 Nee 1/6/2020 4:12 PM

900 ok 1/6/2020 4:12 PM

901 neen 1/6/2020 4:12 PM

902 Nee 1/6/2020 4:11 PM

903 Nee 1/6/2020 4:09 PM

904 Fijn dat er cameratoezicht is geweest. Herl veel inwoners van Lansingerland zouden meer
vaste camera’s willen op meer plekken. Lansingerland wordt steeds groter en helaas ook
crimineler. Ik hoop dat de gemeente camera’s plaatst en ze dit keer ook laat staan. Vooral in
het Annie MG schmidt park.

1/6/2020 4:08 PM

905 Nee 1/6/2020 4:07 PM

906 X 1/6/2020 4:06 PM
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907 Nee 1/6/2020 4:06 PM

908 De overlast in onze wijk (oostmeerlaan) is nu nog aan de gang met behoorlijke klappen. Het
probleem is dat ik dan de politie wel kan bellen maar niet kan peilen waar het vandaan komt.
Wat hier ook veel gebeurd is dat mensen hier hun vuurwerk in de tuin afsteken.....

1/6/2020 4:06 PM

909 - 1/6/2020 4:05 PM

910 Gezien alle overlast, rommel, herrie en onveiligheid vind ik het NOODZAKELIJK dat er een
verbod gaat komen.

1/6/2020 4:05 PM

911 Ons hele gezin heeft gevoelige luchtwegen en veel last gehad van het vuurwerk, zowel het
illegale als legale deel.

1/6/2020 4:04 PM

912 Ik vind het absurd dat wij als bewoners de kosten moeten dragen van alle extra
werkzaamheden en reparaties die vuurwerk met zich meebrengt.

1/6/2020 4:03 PM

913 Nee 1/6/2020 4:02 PM

914 Geen 1/6/2020 4:02 PM

915 Nee 1/6/2020 4:02 PM

916 x 1/6/2020 4:01 PM

917 Nvt 1/6/2020 4:01 PM

918 Van mij mag het consumenten vuurwerk verboden worden en gewoon één vuurwerk show
organiseren. Wat door professionals worden afgestoken. Véél veiliger voor dier en mens.

1/6/2020 4:01 PM

919 Kijk paar berichten hierboven 1/6/2020 4:00 PM

920 X 1/6/2020 3:59 PM

921 Misschien een besloten enquette over dit onderwerp, want nu zullen alle debielen die niet in de
gemeente wonen en absoluut tegen een vuurwerkverbod zijn hem invullen, waardoor de
enquette totaal geen reeel beeld geeft over wat de inwoners echt vinden.

1/6/2020 3:59 PM

922 Niet alleen duren maar ook mensen hebben last van vuurwerk. 1/6/2020 3:59 PM

923 Afschaffen ! 1/6/2020 3:57 PM


