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Aanleiding
Peiling inwonerpanel over vuurwerk in aanloop naar besluitvorming over de Algemene Plaatselijke 
Verordening in de raadsvergadering van 18 februari 2020.

Informatie
Bij deze raadsinformatiebrief treft u de rapportage van de resultaten van de peiling over vuurwerk. 
Deze peiling is uitgezet onder leden van het inwonerpanel en is als open hyperlink gedeeld via 
www.heusden.nl, de e-mailnieuwsbrief en sociale media. 

In totaal hebben 2.660 mensen de enquête ingevuld. Het grootste deel van hen, 91%, bracht de 
jaarwisseling in de gemeente Heusden door. 

Ondanks dat het college niet vooruit wil lopen op de kijk van de gemeenteraad op de resultaten van 
de peiling, valt ons een aantal zaken op:

 Ouderen voelen zich onveiliger dan jongeren
 Over een vuurwerkverbod zijn de Heusdenaren verdeeld; ruim een derde is tegen, ruim een 

derde wil een verbod op consumentenvuurwerk en alleen professioneel vuurwerk op een 
centrale plek en één op de zes wil een totaalverbod op vuurwerk. 

 Over carbidschieten zijn de Heusdenaren eveneens verdeeld, al is hier een grote groep (40%) 
voor een totaalverbod. Eén op de vijf vindt dat carbidschieten gewoon moet kunnen en één op 
de vijf wil het alleen toestaan buiten de bebouwde kom. 

Gezien de respons en de vele discussies op bijvoorbeeld sociale media, moge duidelijk zijn dat 
vuurwerk en carbid onderwerpen zijn die onze inwoners bezig houden. Dit is een duidelijke 
verandering ten opzichte van vorig jaar, toen beide onderwerpen niet tot zichtbare maatschappelijke 
discussie leidden.

In de ogen van het college is dan ook gerechtvaardigd dat uw gemeenteraad bij de behandeling van 
de Algemene Plaatselijke Verordening een bewuste afweging maakt over de bepaling in de APV rond 
vuurwerk en carbid.

Bijlagen:
Rapportage peiling inwonerpanel over vuurwerk, resultaten peiling inwonerpanel over vuurwerk (open 
antwoorden), persbericht
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Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.
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1.1 Inleiding

In opdracht van gemeente Heusden heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek, over vuurwerk in de
gemeente Heusden, uitgevoerd onder de leden van het Inwonerspanel Heusden en via een open link verspreid door gemeente
Heusden.

1.2 Uitvoering van het onderzoek

1.3 Responsoverzicht

Steekproef Inwonerspanel Heusden

Methode Online

Uitnodiging Per e-mail

Veldwerkperiode Vrijdag 17 januari – zondag 9 februari 2020

Herinnering 1 keer

N

Bruto steekproef 496

Complete vragenlijsten 390

Respons 79%

Open link 2270
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1.4 Weging

Als de respons afwijkt op de variabelen leeftijd en/of kern, is er een weging toegevoegd, zodat de resultaten een juiste 
afspiegeling vormen van de werkelijke bevolking. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen 
in ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat. 
Personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1 waardoor ze minder zwaar mee tellen. 
Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van een niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. 
Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 gehanteerd.

1.5 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

Het betrouwbaarheidspercentage geeft de kans aan dat bij herhaling van het onderzoek hetzelfde uit het onderzoek komt. Bij 
een betrouwbaarheidspercentage van 95% is er 95% kans bij herhaling dat de antwoorden hetzelfde zullen zijn met andere 
respondenten binnen de doelgroep. 

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. De 
foutmarge is het percentage dat het antwoord kan afwijken van de werkelijkheid. Als de foutmarge 4% is, en 47% van 
steekproef een bepaald antwoord geeft, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 4% boven of 4% onder deze 47%, dus 
tussen de 43% en 51% (een lagere foutmarge vereist een grotere steekproef). Een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een 
foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief onderzoek.
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1.6 Samenstelling respons

De steekproef is, uitgesplitst naar leeftijd, als volgt samengesteld:

1.7 Leeswijzer

Daar waar de som van de resultaten niet precies op 100% uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer
dan één antwoord toegestaan. Waar in de grafieken ongelijke N-en (aantal respondenten) te zien zijn, wordt dit veroorzaakt door 
het uitsluiten van de antwoordcategorie ‘geen mening/niet van toepassing’ en/of routing in de vragenlijst. In de rapportage wordt 
de ongewogen N weergegeven.

Als in de rapportage over verschillen wordt gesproken, betekent dit dat dit statistisch niet aan toeval toe te schrijven is en dus 
betekenisvol kan zijn. In deze rapportage is gekeken of er (significante) verschillen zijn en zijn de opvallende zaken benoemd.

De open antwoorden worden letterlijk en onbewerkt opgeleverd en indien er opvallende resultaten zijn, worden deze verwerkt in de
rapportage. 

Voor deze peiling hebben wij gecontroleerd of er een afwijking is ten opzichte 
van de werkelijkheid op basis van de variabele leeftijd.

In dit geval zijn met name de leeftijdsgroep 16 t/m 34 jaar 
ondervertegenwoordigd en krijgen hier een weegfactor groter dan 1.

De respondenten van 35 t/m 49 jaar zijn oververtegenwoordigd en krijgen 
een gewicht kleiner dan 1.

Met het aantal respondenten dat heeft deelgenomen (=2660) kan met een 
betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 1,8% uitspraken gedaan 
worden op totaalniveau.

Doordat de jongeren (16 t/m 34) jaar zijn ondervertegenwoordigd en de 
respondenten van 35 t/m 49 jaar zijn oververtegenwoordigd, zijn de 
resultaten niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de 
inwoners van Heusden, maar geven wel een goede indicatie.

Leeftijd N % N %

16 t/m 34 jaar 510 19% 667 25%

35 t/m 49 jaar 762 29% 598 23%

50 t/m 64 jaar 775 29% 712 27%

65 jaar en ouder 572 22% 642 24%

Onbekend 41 2% 41 2%

ONGEWOGEN GEWOGEN
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Resultaten

91%

9%

Ja Nee
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Hoe heeft u de laatste oud- en nieuwviering ervaren in de gemeente Heusden? 
(N=2444/2404*)

1 2 3 4 5

Onrustig 20% 17% 17% 16% 29% Rustig

Onveilig 17% 16% 19% 16% 31% Veilig

Bijna iedereen (91%) was de afgelopen oud- en nieuwviering in de 
gemeente Heusden.

Bijna de helft heeft de afgelopen oud- en nieuwviering als rustig (45%) en 
veilig (47%) ervaren. Bijna vier op de tien (37%) vond het onrustig en een 
derde (33%) heeft het als onveilig ervaren.

Respondenten van 65 jaar en ouder voelden zich vaker onveilig en 
ervoeren meer onrust dan respondenten jonger dan 65 jaar.

Was u de laatste oud- en nieuwviering in de gemeente 
Heusden? (N=2660)

* De antwoordcategorie ‘Niet van toepassing’ is niet meegenomen in deze tabel



Heeft u rondom de afgelopen jaarwisseling overlast ervaren van vuurwerk in de gemeente Heusden? (N=2660)

Resultaten

58%

31%

27%

7%

34%

Ja, de dagen vóór de jaarwisseling

Ja, tijdens de jaarwisseling

Ja, de dagen na de jaarwisseling

Anders

Nee, ik heb geen overlast ervaren in de gemeente
Heusden
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Twee derde (66%) heeft overlast van vuurwerk ervaren rondom de 
afgelopen jaarwisseling in Heusden. 

Bijna zes op de tien (58%) noemt de dagen vóór de jaarwisseling en drie 
op de tien zegt overlast te hebben ervaren tijdens de jaarwisseling (31%) 
en de dagen na de jaarwisseling (27%). 

Respondenten van 50 jaar en ouder hebben op alle momenten meer 
overlast ervaren dan respondenten jonger dan 50 jaar.



Welk soort overlast heeft u ervaren in de gemeente Heusden? (N=1785*)

Resultaten

87%

83%

47%

44%

24%

7%

4%

11%

Afsteken buiten afsteektijden om

Geluidsoverlast

Onveilig gevoel doordat vuurwerk dichtbij werd
afgestoken

Mijn huisdieren hadden er last van

Vernieling buitenruimte

Schade aan persoonlijke eigendommen

Brand

Anders
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Bijna negen op de tien (87%) respondenten noemt het afsteken buiten de 
afsteektijden om, als ervaren overlast. Ruim acht op de tien (83%) noemt 
geluidsoverlast. Respondenten van 50 jaar en ouder noemen vaker 
geluidsoverlast dan respondenten jonger dan 50 jaar.

Bijna de helft (47%) van de respondenten had een onveilig gevoel doordat 
er vuurwerk dichtbij werd afgestoken. Ruim vier op de tien (44%) 
respondenten gaf aan dat hun huisdieren er last van hadden.

* Selectie: respondent heeft rondom de afgelopen jaarwisseling overlast ervaren van vuurwerk in de gemeente Heusden

➢ Afval/rommel op straat
➢ Luchtvervuiling/rook



Vindt u dat consumentenvuurwerk rondom de jaarwisseling afgestoken mag worden binnen de gemeente Heusden? (N=2660)

Resultaten

36%

9%

34%

16%

4%

1%

Ja, dit moet zeker kunnen

Ja, maar alleen in vastgestelde zones

Ja, maar alleen professioneel en op een centrale
plek in de gemeente Heusden (dus geen

consumentenvuurwerk meer)

Nee, liever helemaal geen vuurwerk meer in de
gemeente Heusden

Anders

Weet niet/geen mening
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Ruim een derde (36%) vindt dat het afsteken van 
consumentenvuurwerk rondom de jaarwisseling binnen de 
gemeente Heusden zeker moet kunnen. 

Een nagenoeg gelijk deel (34%) vindt dat er alleen 
professioneel (dus geen consumentenvuurwerk) op een 
centrale plek in de gemeente Heusden vuurwerk afgestoken 
mag worden. Respondenten van 65 jaar en ouder noemen dit 
vaker dan respondenten jonger dan 65 jaar.

Eén op de zes (16%) wil liever helemaal geen vuurwerk meer 
in de gemeente Heusden.

➢ Alleen siervuurwerk 
(geen knalvuurwerk)

➢ Per dorp/kern één 
centrale plek



Wat vindt u van carbidschieten rondom de jaarwisseling in de gemeente Heusden? (N=2660)

Resultaten

20%

16%

21%

40%

1%

2%

Ja, dit moet zeker kunnen

Ja, maar alleen in vastgestelde zones

Ja, maar niet in de bebouwde kom

Nee, liever helemaal geen carbidschieten in de
gemeente Heusden

Anders

Weet niet/geen mening
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Vier op de tien (40%) wil liever helemaal geen carbidschieten meer in de 
gemeente Heusden. Respondenten van 65 jaar en ouder noemen dit vaker dan 
respondenten jonger dan 65 jaar.

Eén op de vijf (20%) vindt dat carbidschieten rondom de jaarwisseling binnen de 
gemeente Heusden zeker moet kunnen. Een nagenoeg gelijk deel (21%) vindt 
dat carbidschieten mag, maar niet in de bebouwde kom.

Eén op de zes (16%) vindt dat carbidschieten alleen in vastgestelde zones mag. 
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Datum   : 14 februari 2020 

Grote respons inwonerspeiling vuurwerk
In totaal hebben 2.660 mensen de enquête over vuurwerk ingevuld. Het grootste deel van hen, 
91%, bracht de jaarwisseling in de gemeente Heusden door. De resultaten van de peiling zijn 
door het college overgedragen aan de gemeenteraad. Dinsdag 18 februari staat de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) ter besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. Met de 
resultaten van de inwonerpeiling kan de gemeenteraad tot een afweging komen over de bepaling 
in de APV rond vuurwerk en carbid schieten. 

Ondanks dat het college niet vooruit wil lopen op de kijk van de gemeenteraad op de resultaten van de 
peiling, valt ons een aantal zaken op:

 Ouderen voelen zich onveiliger dan jongeren
 Over een vuurwerkverbod zijn de Heusdenaren verdeeld; ruim een derde is tegen, ruim een 

derde wil een verbod op consumentenvuurwerk en alleen professioneel vuurwerk op een 
centrale plek en één op de zes wil een totaalverbod op vuurwerk. 

 Over carbidschieten zijn de Heusdenaren eveneens verdeeld, al is hier een grote groep 
(40%) voor een totaalverbod. Eén op de vijf vindt dat carbidschieten gewoon moet kunnen 
en één op de vijf wil het alleen toestaan buiten de bebouwde kom. 

Vuurwerk en carbid houden mensen bezig
Uit de hoge respons op de peiling en de vele discussies op bijvoorbeeld sociale media, blijkt dat 
vuurwerk en carbid onderwerpen zijn die onze inwoners bezig houden. Dit is een duidelijke verandering 
ten opzicht van vorig jaar, toen beide onderwerpen niet tot zichtbare maatschappelijke discussie leidden.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Communicatie gemeente Heusden, telefoon: (073) 
513 12 95. 



Open antwoorden

20200109.01 Gem Heusden Peiling 1 2020 Vuurwerk
V02

- voor en na de jaarwisseling

- Alleen de 31ste, zware knallen

- Vóór , tijdens ,  én erna af en toe

- niet in heusden

- Zelfs op 7 febr nog vuurwerk gehoord

- rotzooi die niet opgeruimd wordt

- Ik heb een huis in het buitenland gehuurd om de overlast van de laatste jaren te ontvluchten.

- De gruwelijk harde knallen

- al eind november tot ver in januari wordt er nog regelmatig geknald.

- ook vuurkorven

- zelfs vandaag, 25 jan. werd er nog vuurwerk afgestoken

- Al ‘n maand ervoor en nog steeds

- DE rommel die niet wordt opgeruimd

- Weken vóór de jaarwisseling al.

- heel laat nog veel knallen

- Als het verantwoord is zeg ik laat de jeugd ze kijken er het hele jaar naar uit.En ik heb zelf meegemaakt dat ik op de fiets 

was en dekids zeiden stop even en laat die mevrouw er eerst even voorbij gaan.Dan zeg ik top hoor kids, goed bezig

- Op de dag zelf de hele dag door heel nare knallen

- Er wordt nu nog afgestoken

- Hoewel het in onze wijk meevalt

- in ik vind vuurwerk niet leuk

- Ja. Vanaf begin december tot heden.

- Hele jaar door bij gelegenheden

- niet normaal mensen gaan vluchten uit de straat vanwege vuurwerkoverlast

- Zeker 2 tot 3 weken voor de jaarwisseling, en zeker 2 weken na de jaarwisseling nog vuurwerk knallen!

- Er werd vuurwerk naar mij gegooid

- voor,tijdens en na de jaarwisseling heel vervelend voor huisdieren

- Dagen voor de jaarwisseling werd er al vuurwerk afgestoken, maar echt laat heb ik er niet van gehad

- paar een hele flinke knal in het breeveld park

- 2weken overlast

- vanaf begin december tot nu nog steeds

- Ruim voor de jaarwisseling was er een vuurwerk incident achter mijn woning op de Priemsteeg in Vlijmen. Het was aslsof er 

een bom ontplofte, de klap was zo groot dat alle bewoners van de Schaepmanlaan de straat op kwamen lopen uit hun 

woning. Ik heb vervolgens de politie gebeld en ben samen met de politie langs de priemsteeg waar de rook vandaan kwam 

naar sporen gaan zoeken. we hebben de eacte plek niet kunnen vinden. Dit was niet zomaar illegaal vuurwerk dit was echt 

abnormaal zwaar vuurwerk.

- Al weken voor de jaarwisseling knallen.

- soms onrustig

- Kapotte bushaltes, prullenbakken en brievenbussen etc

- Weinig overlast

- Tijdens oudejaarsavond was de van Deelenstraat in Oudheusden oorlogsgebied met ongelooflijk bedreigende harde dreunen, 

gevaarlijk en zeer intimiderend.

- Zelfs nu word er nog geknald

- Brand gehad door afgestoken vuurwerk

- Lang van tevoren, tijdens en de  jaarwisseling

- Heel veel last tot ver in januari

- Oudjaar overdag

- Op oudjaarsdag begin men smorgens en toen ook smiddags en in de avond vuurwerk af te schieten!!!!

- Soms bij de gele harde knallen

- al vanaf november werd er regelmatig vuurwerk afgestoken

- nu nog

- Er werd al geknald vanaf oktober

- onderweg langs de weg

- voor, tijdens, na de jaarwisseling

- op nieuwjaarsdag

- Voor de jaarwisseling is het bijna onmogelijk om met je hond gaan te wandelen en in de maand januari ligt er overall afval 

van vuurwerk op de stoep waar je hond ziek van wordt en veel aan de diarree is, elk jaar hetzelfde gekloot

- Honden zijn dagen bang rond oud en nieuw

- Kom nu pas wonen in Heusden

- Heel jaar door hier

- Weken voor de jaarwisseling

- Op oudjaarsdag veel ovelast in everardus van goch str

- Was niet thuis tijdens jaarwisseling

- Voor en tijdens

Heeft u rondom de afgelopen jaarwisseling overlast ervaren van vuurwerk in de gemeente Heusden? - Anders, 

namelijk: 

Antwoord
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- heel veel overlast voor en na de jaarwisseling vanaf october veel knalvuurwerk waardoor ik met oudjaar met mijn hond 

ergena op vakantie moet

- Was er niet

- ik heb persoonlijk geen overlast ervaren , maar kan me heel goed voorstellen dat dat bij andere wel het geval is in de dagen 

ervoor. ook heel veel dieren hebben hier last van.

- De weken ervoor

- Heel veel restanten van vuurwerk en brandbaar materiaal

- teveel weken voor de jaarwisseling en te lang erna! Geluidsoverlast en vernielingen met vuurwerk!

- Al maanden voor de jaarswisseling van die harde knallen dat je hart overslaat

- Dat er al maanden van tevoren al vuurwerk wordt afgestoken

- Het harde knallen was niet fijn voor mijn huisdieren

- overdag 31-12-2019

- Ik heb geen honden meer dus daar had ik geen overlast van maar wel van de bende die nog wekenlang voor de schakel 

heeft gelegen, die mensen die het niet opruimen mogen van mij wel een flinke boete krijgen

- Oudjaarsdag

- Rotzooi in de van Gochstraat en bij de schakel moet opgeruimd

- dagen voor, tijdens en na de jaarwisseling

- Ik vind het niet storend alleen de harde knallen ben ik geen fan van

- afval

- Alle dagen

- 31 dec de hele dag

- overlast is een groot woord, maar er is wel sprake van knalvuurwerk rondom de jaarwisseling

- Voornamelijk erg vervelend voor onze huisdieren.

- Weken voor oudejaarsavond en dagen er na wordt er nog geknald

- alledrie bovenstaande

- Geen last maar zeker een week lang knallen gehoord

- Voor de jaarwisseling en tot zeker 10 dagen na de jaarwisseling

- Een maand voor de jaarwisseling.

- Alleen op oudjaarsdag

- Op sommige momenten was eriets overlast maar dat is te verwaarlozen

- Weken vooraf begint het knallen al

- vanaf oktober in het weekend was in de nacht al vaak vuurwerk te hoeren ook nu in het weekend is er nog rootjes te hoeren 

in het weekend

- dag na jaarwisseling in Oudheusden

- vuurtje stoken op Anton Pieckplein op oudjaarsdag

- Ja, VOOR EN NA de Jaarwisseling

- Gedurende een aantal weken nog steeds knallen van vuurwerk

- Vooral erna, omdat bewoners hun rommel niet opruimen

- alleen de hele harde knallen van het illegale vuurwerk

- Harde klappen

- mijn dieren  waren zeer onrustig

- Vooral tijdens de tijden dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken

- Ik zelf niet zoveel, maar kan me voorstellen dat mensen met honden niet blij waren.

- Oudjaarsdag

- Ik wil aangeven dat de "overlast" dit jaar stukken minder was dan vorig jaar.

- Zelfs een maand ervoor.

- al vaf een week voor oud en nieuw

- Week voor tot week na jaarwisseling

- Ca 3 dagen ervoor tot op heden 26 jan.

- 2 weken voor jaarwisseling

- Nu nog elke dag

- Ja, de dagen heel ver voor de jaarwisseling. Vroeger dan anders (al in november)

- Ik zelf niet maar hon en meervoudig gehandicapt dochter wel

- Te harde knallen

- Knal vuurwerk

- Carbid schieten

- Weken voor en na de jaarwisseling

- In de dagen voor de jaarwisseling vuurwerk gehoord en gezien, maar had er geen last van.

- Carbid schieten recht op grasveld voor de deur....

- Vanaf september t/m eerste weken van januari

- En ver voor oud en nieuw!

- Maanden voor en weken na de jaarwisseling. Vuurwerk afsteken begint hier in oktober al.

- de maanden voor de jaarwisseling

- Met name de hond vind het vervelend dat er af en toe een knal is de dagen voor oud en nieuw

- De vuil is pas vaandag opgeruimd

- Niet echt overlast, maar dat geknal 5 dagen voor oud en nieuw hoeft van mij niet. Tussen 18:00 en 2:00 tijdens 

nieuwjaarsnacht prima, maar daarbuiten mag van mij gehandhaafd worden

- De dagen voor en na de jaarwisseling

- Van het afval van de vreugdevuren. Ik ben ook van mening dat hier Heusden niet in gebreke is, maar wrl de veroorzakers.
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- Oudjaarsdag

- Ook in November al.

- Pas 20 januari zijn alle olievaten opgeruimd en de berg vreugdevuur afval bij de Schakel in OUDHEUSDEN

- Wel gehoord, geen last..

- af en toe een knalletje, maar Herpt was heel rustig

- Wel gehoord, maar geen overlast

- Soms wat kinderen die rotjes afstaken i. Het oude park dit was al begin november

- Op oudejaarsdag zelf in een bepaalde straat, konden de garages niet bereiken dat was slecht en niet normaal, tijdens 

jaarwisseling genoten en de dagen ervoor weinig last

- Voor en na de jaarwisseling

- Ja maar alleen om de hond die heel bang is

- Gewoon wat grover vuurwerk gehoord, verder geen last

- Veel schade zoals kapotte hondenpoepcontainers

- De weken voor de jaarwisseling

- In 1 van de straten staat de bende nu nog op straat, gevaarlijk voor kinderen, natuur en milieu en verkeer.

- Vanaf ca. september t/m een paar dagen na de jaarwisseling

- Ja maar minimaal

- In de irenelaan, vlijmen is het de 31e net een oorlogsgebied waar je met de auto niet doorheen kan komen

- De week vooraf veel knal vuurwerk

- Voor en na de jaarwisseling

- Overbuurpubers begonnen te gooien met vuurwerk richting anderen

- overdag van de jaarwisseling

- Al weken voor de jaarwisseling tot dagen erna

- Wel eens een keer een knaller gehoord, maar dat is altijd al geweest. Ik heb daar geen overlast van gehad.

- Zowel voor als na de jaarwisseling veel overlast

- Al weken voor oudjaar en nog zeker 2 weken erna

- De hoeveelheid rotzooi die niet opgeruimd is

- Ruim voor en ruim na de jaarwisseling.

- Die rot knallers.  Maar ook voor en na de jaarwisseling

- s nachts vuurwerk-bommen

- Ruim na 2.00u nog vuurwerk dat verderop werd afgestoken.

- Wel wat ontstuimigheid maar niet dat het zorgbarend was.

- irritante onopgevoede jongeren die zich misdroegen. Je zou hun ouders wel eens willen vragen of ze überhaupt aan 

opvoeding gedaan hebben.

- Ja, tuurlijk hoor je in de dagen voor de jaarwisseling knallen maar voor mij hoort het er gewoon bij. Ik ervaar dat niet als 

onrustig of onveilig. Ik heb er geen last van

- Al zeker 6 weken voor de jaarwisseling, vooral uit richting oudheusden en waalwijk

- Ik heb niet echt overlast ervaren maar er werd in onze buurt wel vuurwerk afgestoken buiten de toegestane tijden/dagen.

- Als sinds 1/2 november

- Zelfs tot aan 22 januari toe vuurwerk gehoord, en ook weken voor oudjaarsdag.

- Groepje jongeren die op oudjaarsdag voor 18:00uur vuurwerk afstak, ook zwaar knalvuurwerk

- Alleen karbiet in de wijk

- Ikvind afsteken van knalvuurwerk zeer hinderlijk, voor mezelf, mijn kinderen en de hond. Vooral in het breeveldpark vind ik 

het hinderlijk

- Geregeld harde knallen in de avonden voor de verkoopdagen van consumenten vuurwerk

- Rotzooi bij speeltuinen

- 2 weken voor de jaarwisseling al

- achterburen die carbid schieten in woonwijk en illegaal vuurwerk ook overdag al afsteken dagen voor en tijdens oudjaarsdag

- Als weken van te voren vuurwerk overlast.

- Paar weken ervoor al en erna

- Gisteren avond

- Voor tijdens en er na nog!!! Last

- weken voor oud en nieuw

- Dagen voor de 31ste en nu eind januari nog steeds af en toe klappen van vuurwerk

- Vanaf september/oktober tot zelfs nu februari nog regelmatig last van vuurwerk

- Oud jaars dag

- Ik stoor mij niet aan vroegtijdig geknal

- los van de overlast hebben we veel hinder gehad van de vuurwerk resten hier in de buurt (met name voor sporthal de Brug 

in Drunen) meer bezig geweest met alles uit de mond van onze hond te halen. Er werd niks opgeruimd daar.

- Voor en na de jaarwisseling veel vuurwerk

- Vooral overdag. Erg vervelend voor de hond en paarden

- Afgelopen week nog

- Weken ervoor en erna nog!!

- Wel voor de feestdagen vuurwerk gehoord, stoor mij hier niet aan

- Voor én na

- Voor en na de jaarwisseling

- Weken ervoor al zelfs, veel (illegaal) hard knalvuurwerk

- Al 3 weken voordat oud en nieuw begon
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- Vanaf eind oktober in de Egyptering en het Breedveldpark in Drunen

- 30/31/1/2 deze dagen waren er overlasten van vuutwerk

- Voor en na

- Minimaal 2 weken van tevoren last.

- Ja, zowel voor als na de jaarwisseling


