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Samenvatting
Carbidschieten
Op vraag "1 Bent u zelf liefhebber van carbidschieten op oudjaarsdag?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Ja, ik ga kijken/meedoen". Zie pagina 5.
Op stelling 2 'Het carbidschieten is een traditie die niet verloren mag gaan in onze gemeente'
antwoordt in totaal 62% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 28% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens". Zie pagina 8.
Op vraag "3 Vindt u dat hij een verstandige keus gemaakt heeft?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Ja, als het schieten verboden wordt, is het niet te handhaven". Zie pagina 10.
Op vraag "4 Maakt u zich zorgen over de (corona-)veiligheid op de locaties waar geschoten gaat
worden?" antwoordt 28% van de respondenten: "Ja, het wordt al snel te druk, waardoor de
maatregelen moeilijk te handhaven zijn". Zie pagina 14.
Uw eigen jaarwisseling
Op vraag "5 Hoe overweegt u om de jaarwisseling te vieren?" antwoordt 44% van de respondenten:
"Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren". Zie pagina 17.
Vuurwerk
Op vraag "6 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende
jaarwisseling?" antwoordt in totaal 46% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt
42% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal". Zie pagina 21.
Aan de hand van vraag "6.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" komt de volgende top drie naar voren
1. Vuurwerk is een traditie (68%)
2. Het is leuk om naar te kijken (40%)
3. Verbod is lastig te handhaven (35%)
Zie pagina 24.
Aan de hand van vraag "6.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" Komt de volgende top 3 naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (71%)
2. Het ontlast de zorg in tijden van corona (68%)
3. Beter voor het milieu (59%)
Zie pagina 26.
Op vraag "7 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod, om vuurwerk af te gaan steken
tijdens de komende jaarwisseling?" antwoordt 58% van de respondenten: "Nee, ik ga geen vuurwerk
afsteken. Ik steek (bijna) nooit vuurwerk af en komende jaarwisseling ook niet.". Zie pagina 28
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek Tipkampen, waarbij 628 deelnemers zijn geraadpleegd.

2

1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tipkampen
Carbidschieten
Uw eigen jaarwisseling
Vuurwerk
Tot slot
1 december 2020 tot 10 december 2020
11
628
3,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10 december 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±3,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•

Op 2 december 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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1.3 Vergelijking van respons met populatie

Respons en populatie naar leeftijd

(n respons = 572)

19%

> 65 jaar

20%

49%

40 tot 65
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39%
0%

10%

20%

30%
respons

40%

50%

60%

populatie

In bovenstaande grafiek zien we de afspiegeling op basis van leeftijd. In de grafiek is in de
respons een oververtegenwoordiging te zien in het percentage respondenten tussen de 40 jaar
en 65 jaar. In de grafiek is in de respons een onvertegenwoordiging te zien in percentage jonger
40 jaar oud.
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2. Resultaten
2.1 Carbidschieten
Door de komst van het coronavirus gaan we een jaarwisseling tegemoet zonder tradities.
Geen vuurwerk, geen gezoen, niet op bezoek bij familieleden. Eén traditie gaat als het aan
burgemeester Koelewijn ligt in Kampen wel door: Het carbidschieten.
Toponderzoek is benieuwd hoe u de jaarwisseling gaat doorbrengen en wat u vindt van het
carbidschieten in coronatijd.

1 Bent u zelf liefhebber van carbidschieten op oudjaarsdag?
Ja, ik ga kijken/meedoen

(n=628)

43%

Nee, maar het hoort erbij in Kampen

23%

Nee, van mij mogen ze het verbieden

29%

Anders

5%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Bent u zelf liefhebber van carbidschieten op oudjaarsdag?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Ja, ik ga kijken/meedoen".

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen als het BUÏTEN bebouwde wordt gedaan.
Burgemeester kan wel schutters inzetten om schieten binnen de perken te houden
Het hoort bij Kampen, of ik ga kijken weet ik nog niet!
Het is leuk maar doe zelf niet mee.
Hoewel het echt wel een traditie is in Kampen moeten we er dit jaar toch anders mee omgaan
Ik ben er een liefhebber van, maar het past niet meer in deze Coronatijd
Ik vind het prima. Ik gun hen hun plezier
Ik vind het wel leuk, maar ik ga er niet naar kijken en ik doe het ook niet. Wel hoort het bij
Kampen.
Ja wel liefhebber, ik ga niet kijken of meedoen, maar ik vind het extra sfeer geven en zo
duidelijk oudejaarsdag gevoel
Ja, deze traditie hoort bij deze streek; IJsselmuiden/Kampen maar ik ga niet meedoen of kijken
Ja, het hoort erbij in Kampen. Ik schiet niet en kijk meestal ook niet.
Ja, ik erger me niet aan de knallen
Ja, maar niet per se kijken. De geluiden op afstand horen ook bij het oud en nieuw gevoel.
Hoewel het soms voelt of je extra op moet passen op straat als je een bocht om gaat.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jazeker, helaas geen mogelijkheid tot kijken/meedoen
Kijken en horen
Kijken wel, niet meedoen. Op afstand, desnoods uit het slaapkamerraam.
Laat het veilig gebeuren in in weiland voorkomt veel onnodig burger geld
Liefhebber, maar doe er zelf niet mee
Mijn honden houden er niet van, verder vind ik het mooi voor de jeugd
Moet buiten bebouwde kom
Nee, beleid moet omgebogen worden. Veel te veel overlast in de stad
Nee, vooral omdat nu iedereen in Kampen carbid wil schieten wat uitmond tot zeer onveilige
situaties
Nee. Verbieden Er zal geen afstand bewaard worden . Vuurwerk en carbid schieten is hetzelfde
. Ook hier doen zich ongelukken voor . Teveel jeugd die de straat opgaat
Niet echt een liefhebber, maar ik ga waarschijnlijk wel even kijken (zoals bijna elk jaar)
Niet, ik ben geen liefhebber, maar om de rust te bewaren ...
Of anders weilanden aanwijzen waarin carbid geschoten mag worden, maar niet in woonwijken
Verbieden hoeft niet maar toestaan op oudejaarsdag en slechts enkele plekken en dan ook
handhaven
Verbieden in de bebouwde kom
Verbieden, elk jaar een drama begint soms al 6 uur in de ochtend!
Vollop voorstander om gewoon te behouden mits er maar opgelet wordt elk jaar met alles
Voor dit jaar overslaan,word te onrustig in kampen
Zelf vind ik het een leuke traditie, mijn katten zijn geen fan.

Toelichting
Ja, ik ga
kijken/meedoen

•
•
•
•

Nee, maar het
hoort erbij in
Kampen

•
•
•

•
•
Nee, van mij
mogen ze het
verbieden

•
•

Al jaren trouw schutter, en blij het nog jaren hoe dan ook doen!
Tradities die in goed overleg gaan met gemeente en waar de schutters (op
een paar uitzonderingen na) zich altijd netjes aan houden moet je niet
aankomen.
We hebben maar 1 traditie en die moet niemand van ons kunnen af willen
pakken klaar.
Zonder dat geknal geen oud en nieuw
Alleen op de toegestane tijd.
Ben er nu helemaal aan gewend.
Het is veel veiliger dan vuurwerk en zeker illegaal vuurwerk. Burgemeester
heeft goed contact met de schutters. Goede afspraken maken en direct
optreden (niet praten maar bekeuren en zo nodig arresteren en afvoeren)
bij overtreding. Dat moet het schuttersgilde duidelijk zijn, maar er moet
ook voor gewaakt worden dat de goede niet onder de kwaden lijden, als
jongeren die niet bij de schutters horen, de zaak proberen te verzieken.
Het schuttersgilde moet daarin ook een rol op zich nemen, door die
jongeren (die ze doorgaans kennen) aan te spreken en te corrigeren.
Is niet te handhaven
Maar geen party tenten met snuivers en zuipers
Als ze voor je huis schieten en de schilderijen van de muur vallen door de
enorme druk, is dat niet leuk. Van ellende gingen we vaak uit logeren.
Kinderen konden niet slapen
Dat geknal in een woonwijk hoort niet. Hoort buiten woonwijken
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•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Anders

•
•

De negatieve effecten op mens en dier zijn erg groot: gehoor, ongevallen,
psychische nood en wat te denken van medelanders die hier vanuit
oorlogsgebied een veilig heenkomen hebben gezocht. Zij worden opnieuw
ondergedompeld in stress en angst.
De onverwachte, harde knallen veroorzaken veel angst bij mens en dier.
Het is enorm gevaarlijk dat carbidschieten in woonwijken en zorgt voor
veel vernieling alleen al die vreselijke witte stankvlekken die maanden
blijven zitten.
Het kabaal wat het met zich meebrengt geeft veel overlast voor kleine
kinderen, ouderen en dieren.
Het kan wel een traditie zijn maar onze hond is enorm bang voor schieten
en de geluidnormen worden overschreden
Hoogsensitief dus bijzonder veel last van
Ieder jaar weer is ons huisdier kapot van die oorlogsgeluiden. En ook ik
schrik, ondanks dat ik me erop instel. Het is gewoon té heftig, het lijkt wel
of er oorlog is als er geschoten wordt. Over straat gaan looend of met de
fiets is niet te doen. Maar ook als ik met de auto langs die schuttersclubjes
rijd, voel ik me geïntimideerd en ben ik altijd weer bang dat ze toch mijn
auto raken.
Ik ben het er wel mee eens als er eens aan de regels wordt gehouden. En
dat gebeurt elk jaar nog steeds niet.
Ik vind dat het verboden moet worden wanneer mensen zich niet aan de
regels houden. zoals midden in de nacht schieten de dagen of weken
ervoor.
er moet toezicht zijn en alleen schieten op de daarvoor bestemde tijden.
helaas gebeurt dat niet altijd. dit zou een reden voor mij kunnen zijn om
het te verbieden. Ik ben wel vaker door de week om 5 uur morgens uit bed
geknald.
Ik vind het vreemd dat iemand die verantwoordelijk is voor openbare orde
veiligheid hier reclame voor gaat zitten maken. De bedoeling achter het
vuurwerkverbod lijkt me nogal duidelijk, vreemd om hier de grens op te
zoeken. Dit was een fantastische gelegenheid om deze extreem overlast en
angst veroorzakende ' gewoonte'. over te slaan. Deze traditie wordt maar
leuk gevonden door een zeer kleine groep mensen die hier overigens al
VER voor de jaarwisseling mee bezig is.
Indien toegestaan dan: niet bij /in woonwijken..maar in buitengebieden ver
weg van woningen. Waar veilig en op afstand door liefhebbers geschoten
en gekeken kan worden.
Overlast voor bewoners en vooral voor (huis)dieren).
Slecht voor mijn luchtwegen
Vroeger wel en ook zelf geschoten, maar tot het inzicht gekomen dat
carbidschieten in de huidige tijd niet thuis hoort. Zeker niet binnen de
bebouwde kom.
Wat mij betreft wordt aan een kleine groep veel aandacht gegeven m.b.t.
het carbidschieten en wordt de overlast voor velen genegeerd. Denk aan
ouderen, kinderen, veteranen en niet te vergeten huisdieren.
Er worden ons al heel veel tradities afgenomen door een paar
"schreeuwers"(denk aan zwarte piet) dus laten we deze traditie toch vooral
in ere houden
Zorg voor andere activiteiten desnoods digitaal .
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2. 'Het carbidschieten is een traditie die niet verloren mag
gaan in onze gemeente'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=626)

49%

Mee eens

13%

Neutraal

10%

Mee oneens

8%

Zeer mee oneens

20%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op stelling 2 'Het carbidschieten is een traditie die niet verloren mag gaan in onze gemeente'
antwoordt in totaal 62% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 28% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

Neutraal

•
•
•
•
•
•

Mee
oneens

•
•
•

Al aangegeven met niet te handhaven
Het word hier al jaren gedaan, ook zonder ongelukken en met goede begeleiding
van de burgemeester
Ik ben er een groot liefhebber van, maar het past niet meer in deze Coronatijd
Alleen op de toegestane tijd.
Alles verandert. Dit zal dus ook veranderen.
Het hoeft niet te verdwijnen, maar moet wel gereguleerd worden ivm
veiligheidsrisico’s en overlast.
Ik kan me voorstellen dat schutters hier blij van worden. Maar, traditie of niet,
schieten in woonwijken is gevaarlijk, vervuilend en geeft overlast. Schieten zou
buiten de stad voor mij geen probleem zijn.
Op een weiland buiten de stad mag het van mij. Niet in woonwijken . Te veel
overlast, ook ver voor en na de jaarwisseling,
Waarom wordt het in de stad zelf gedaan en niet bij voorbeeld in open weiland
waarcanderen er geen hinder van ondervinden. Zelf werk in thuiszorg in brunnepe
en het gaat vaak prima maar kost mij meer tijd om veilig om de locaties heen te
rijden.Collega s gaan toch met meer spanning aan het werk.
Alleen op oudjaar avond en 2 uur in nieuwjaar maar niet week van te voren en de
hele dag
Carbid schieten prima, maar niet in een woonwijk.
Door dit verzinnen de schutters wel weer iets anders zoals het neerzetten van een
muziekinstallatie die boven de knallen uit komt. En daardoor als niet liefhebber
die thuis blijft elkaar daar niet kan verstaan.
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•

•
•
Zeer mee
oneens

•

•

(Eerst naar eens een definitie van ''traditie'' vaststellen). Eeuwenoude tradities zijn
over het algemeen maar 2 of 3 generaties oud. Dat is nog geen 100 jaar. Ook
tradities horen zich aan te passen aan een veranderende samenleving.
Carbid schieten? Waarom? Eventuele traditie zou slechts toegestaan moeten
worden rondom de jaarwisseling en niet een week van tevoren tijdens enkele
avonduren. Dan schiet je de traditie voorbij.
De zwarte Piet discussie bewijst, evenals andere gewoontes en tradities, dat die
aan verandering onderhevig zijn. Denk ook aan milieu/klimaat. We praten onze
tong blauw t.a.v. o.a. stikstof en CO2, kijk eens wat er jaarlijks aan vervuiling de
lucht in geschoten wordt.
Er verdwijnen meer tradities,
Er zijn meer tradities die zijn verdwenen. Je moet met je tijd mee gaan en niet al
het oude in stand houden.
Het is een extreem overlast gevend gebeuren, direct mee stoppen. Verzin maar
een nieuwe die geen overlast veroorzaakt een leuke drone show of iets dergelijks.
Het is een gevaarlijke traditie die veel overlast geeft
Het is geen traditie. Het wordt gedoogd omdat anders oorlog uitbreekt tussen de
militaire politie en de schieters
Het is niet meer van deze tijd. niet alle tradities blijven eeuwig bestaan (denk aan
zwarte piet). per gemeente 1 groot siervuurwerk waar men naar kan gaan kijken
als men wil. de rest die dat niet wil heeft dan minder overlast.
Ik heb dit altijd een vervelende "traditie" gevonden. Wij ontvluchten vaak op deze
dag Kampen.
Helemaal te gek dat ze de hele week al op de Noordweg mogen schieten.
Ik zou het op prijs stellen als het buiten de bebouwde kom gebeurde, zoals in de
meeste plaatsen het geval is.
Is geen traditie, daarvoor is het pas veel te laat gebruik geworden. Er wordt nog
helemaal niet zo lang geschoten in Kampen
Je kunt het traditie noemen, maar met hetzelfde recht een slechte gewoonte
Teveel overlast in de straten. Locaties aanwijzen op weiland, industrie terrein.
Tijden veranderen
Traditie die veel overlast geeft.
Veel onzinnige vernielingen .En dat bij een armlastige gemeente.
Traditie het is gekomen omdat het veel goedkoper is dan vuurwerk.
Voor mij mag de traditie langzamerhand afnemen, maar dat zal nog jaren duren,
lijkt me.
Ze mogen wel schieten maar niet in een woonwijk

•

Het schijnt pas 50 jaar of zo te bestaan in Kampen. Is het dan echt een traditie?

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

Een traditie zou zijn dat ze alleen op oudejaarsavond carbit schieten tussen 00.00
en 2 uur. Nu mogen ze een week van te voren al elke avond en is op oudjaarsdag
de hele dag oorlog omdat ze overal al schieten. Binnen de bebouwde kom is het
ook nog eens zoveel,overlast voor mens en dier!! Verschrikkelijk!
Tradities veranderen, dat zie je ook aan carbidschieten in de afgelopen decennia.
Verandering kun je ook bijsturen.
Tradities zijn een excuses om andere inwoners lastig te vallen
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Net zoals vorig jaar gaat burgemeester Koelewijn plekken aanwijzen waar met de melkbus
geschoten kan worden. Hij wil hiermee een balans vinden tussen '(corona-)veiligheid' en
'handhaafbaarheid'.

3 Vindt u dat hij een verstandige keus gemaakt heeft?
Ja, als het schieten verboden wordt, is het niet te
handhaven

(n=618)

48%

Ja, je moet de Kampenaren aan het einde van het
jaar ook hun verzetje gunnen

15%

Nee, de gemeente moet handhaven. Corona
tegengaan is op dit moment het belangrijkste

10%

Nee, als er geen vuurwerk afgestoken mag
worden, moeten ze dit ook verbieden

21%

Anders

5%

Weet niet

1%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Vindt u dat hij een verstandige keus gemaakt heeft?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Ja, als het schieten verboden wordt, is het niet te handhaven".

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Alleen onder begeleiding in een buitengebied. Zonder alcohol !!!!
Als Corona tegen gaan belangrijkste is kun je alles wel sluiten waar het drukker is gewoon elke
dag temperaturen misschien en binnen blijven na oud en nieuw bij klachten
Als het verboden wordt, wordt het oorlog hier in Kampen; ik vrees dat de burgemeester geen
andere keuze kan/durft te maken. Niet meer gedogen in de week vooraf, maar alleen toestaan
met oudjaarsdag zou m.i. een mogelijke (en voor mij wenselijke) keuze zijn.
Bestrijding van corona gaat boven 'een verzetje'
Beter plekken aanwijzen dit jaar waar het niet mag..geen groepsvorming
Carbid wordt geschoten verbod of geen verbod. Laten we het dan zo regelen dat het
toelaatbaar is
Combi van eerste 2 antwoorden. Mensen gaan het doen hoe hard je het ook verbieden zou.
Alleen houd ik mijn hart vast over de 1,5 meter regels
Dit is vragen om grote groepen mensen / jeugd die hier hun vertier gaat zoeken . Het is niet uit
te leggen dat dit wel kan
Er wordt teveel rekening gehouden met de carbid schieters. VEEL minder rekening met de
gemiddelde Kempenaar die de jongelui het schieten gunt maar er zelf alleen maar lawaaioverlast van ondervindt!! Waarom niet alleen toestaan in het buitengebied of op plaatsen
dichtbij de kern waar amper mensen wonen. Velen in by de Achterhoek staan er van te kijken
dat carbid schieten hier binnen de bebouwde kom mag!!
Gaan jullie problemen krijgen en gaan we rellen met ze allen
Gewoon vrij schieten
Helemaal verbieden in bebouwde kom, alleen in buitengebied
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is sowieso niet te handhaven, maar in vastgelegde (buiten) gebieden is er rust en overzicht
voor de bewoners. Overlastgevers zullen dan extra opvallen.
Ik vind dat het net als vroeger overal toegestaan moet worden, behalve bij ouderencomplexen
en begraafplaatsen. Zeker dit jaar, zodat iedereen gewoon met zijn eigen gezin kan schieten en
je geen grote groepen bij elkaar krijgt i.v.m corona. En ik zou voor volgende jaren voorstellen
dat de jeugd een cursus moet volgen over hoe je veilig en verantwoord moet schieten en daar
een certificaat tegenoverstellen. Zodat we zeker weten dat de jeugd ook net als ons
verantwoord leert schieten
Ik vind het neandertalergedrag, maar als het perse moet, dan buiten woonwijken in een
weiland.
Ja (2x)
Ja om te voorkomen dat er overal en nergens geschoten gaat worden. Ik ben wel voor een
verbod op het schieten naast kerken tijdens de oudejaarsdiensten en een moment op de avond
om zonder knallen de hond uit te kunnen laten!
Ja, laat ze. Als kind/ jongere kon je mij niet blijer en tevredener maken dan met vuurwerk en
knallen. Ik geloof dat we minder 'kwajongensstreken' bedachten en uitvoerden dan.
Laat ze het buiten de stad in een weiland doen waar niemand er last van heeft
Nee handhaving is er niet en er word overal geschoten! Dat zag je vorig jaar al
Nee het is te gevaarlijk!
Nee, laat iedereen lekker op zijn eigen plekken schieten die je vooraf moet aanmelden. zo
voorkom je grote groepen en kunnen ook kinderen voor de deur schieten.
Schieten kan veilig op een aangegeven plaats met toeschouwers maar wel op 1’5METER afstand
Streng controlleren en beboeten bij die carbidschietplekken!
Tegen beter weten in. Je kunt nu al voorspellen dat het te gezellig wordt vanuit Coronaperspectief.
Vrij schieten dan ook geen grote groepen
Wel een paar plekken asnwijzen maar BUITENde bebouwde kom!
Wel schieten, geen alcohol
Wel verbieden in bebouwde kom
Ze moeten zeker ook handhsven alleen denk ik dat er meer plekken moeyen komen zodat de
1.5 maatregel beter na te leven is

Toelichting
Ja, als het
schieten
verboden
wordt, is het
niet te
handhaven

•
•
•
•
•
•

Als er maar wel goed op de 1,5 meter gelet wordt
Behave dat het een traditie is dat veilig moet blijven, is de toezegging wel een
manier om ongeregeldheden zoals in andere plaatsen voorkomt te
voorkomen. Hoe wel de relschoppers blijven bestaan.
De burgemeester weet dat men juist verkeerde dingen gaat doen als het
verboden wordt hier in Kampen. Dan is de handhaafbaarheid nul. Uitstekende
keus!
Eens met de bovenste stelling van vraag 3
Hij had geen keus. Dit is de enige manier om rellen te voorkomen. Dat geeft
aan hoeveel macht de carbid schieters inmiddels hebben.
Ik vind dit een goede oplossing. Zorg voor geregistreerde melkbussen. Er
wordt geloot welke bussen mee mogen doen, met een maximum aantal. Zo
voorkom je een rush van buiten Kampen. Grote sticker erop zodat politie van
afstand kan zin of het om een registreerde bus gaat. natuurlijk mogen mensen
ook wel de bus van een ander gebruiken, maar je houdt het zo in de hand.
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•

Zoals gezegd ben ik voorstander van een verbod, maar ik ben realistisch
genoeg om te beseffen dat dat niet te handhaven is en dat de ellende bij een
verbod nog veel groter is.

Ja, je moet de
Kampenaren
aan het einde
van het jaar
ook hun
verzetje
gunnen

•

Het is niet de vraag of iets 'handhaafbaar' is. Als dat het criterium is om
wel/geen regels te stellen of iets te verbieden, kunnen we alle regels en geen verboden afschaffen. Alles is handhaafbaar, als er een wil is om te
handhaven. Wordt iedere overtreding/overtreder dan gestraft? Nee,
natuurlijk niet: iedere snelheidsovertreding wordt toch ook niet bekeurd
evenals het niet brandende achterlicht? Op de aangewezen plekken kan het
schuttersgilde zich houden aan de gestelde regels en is er goed oog op te
houden.

Nee, de
gemeente
moet
handhaven.
Corona
tegengaan is
op dit moment
het
belangrijkste

•

Als er een landelijk vuurwerkverbod is moet Kampen geen uitzondering willen
zijn. Bovendien waren er vorig jaar te veel plekken waar het onveilig was en
de geluidsoverlast te erg. Ik denk aan hoek Winde/Wederiklaan. In een smalle
straat, midden tussen woonhuizen en tegenover de Heemhof waar veel
oude(re) mensen wonen.
En de Noordweg is net totaal vernieuwd, ik denk dat je het 1 januari weer
opnieuw vernieuwd moet worden. Duur kostenplaatje.
Geen vuurwerk
Geen geschiet dit jaar, het zijn volwassen mensen
Ik ben er een liefhebber van, maar het past niet meer in deze Coronatijd
Ik geloof er niet in dat de anderhalve meter gehandhaafd kan worden met
deze activiteit. Door het lawaai van de melkbussen, drankgebruik en de
gezelligheid die er ontstaat, gaan schieters en ook kijkers dit vergeten.
Moeten er echt zoveel plekken aangewezen worden?
Zolang als er nog geen goed medicijn of vaccin is goedgekeurd niet.

•
•
•
•
•
•

Nee, als er
geen vuurwerk
afgestoken
mag worden,
moeten ze dit
ook verbieden

•
•

•

•

Als het dan perse moet doe het dan VER buiten de bebouwde kom en bij
normale mensen vandaan.
De burgemeester komt wel ongeloofwaardig over. Toen mensen met Pasen
op veilige afstand van elkaar in een straat samen zongen veroordeelde hij dit,
vanwege de risico’s met betrekking tot de verspreiding Corona. Bij
carbidschieten staan mensen dichter bij elkaar. Ook word er vaak een biertje
bij gedronken
Er zullen zeker groepen ontstaan met teveel mensen te dicht op elkaar. en er
is geen capaciteit om te gaan handhaven. dus verbieden. we kunnen het niet
maken tegenover de horeca, die verplicht al zo lang dicht zijn (terwijl daar het
besmettingsgevaar geeneens was).
Het is kunstmatig om dit geen vuurwerk te noemen. Bovendien moet je nu
echt vrezen voor het waterbedeffect.
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•

•
•
•

Anders

•
•
•
•
•

Het is vreselijk balen, maar het is nu eenmaal zo. Als mw-er in de zorg zie ik
dagelijks de consequenties. Je kunt niet het ene verbieden en het andere
toestaan (net als kroegen dicht en black-friday door laten gaan). Daarnaast
kost het handhaven en daarna repareren enorm veel geld, wat we nu heel
goed anders kunnen gebruiken. Liever een bloemetje voor de mantelzorgers
die nu met risico toch allerlei medeburgers ondersteunen in deze periode.
Daarnaast zijn er nu ook locaties aangewezen zonder dat de direct
omwonenden hier gebruik van maken en het dus ook zeker niet waarderen.
Er moet meer rekening gehouden worden met mensen die er geen prijs op
stellen.
Ik vind het superdom om het niet verbieden. Ziet u het al voor u? Met
busladingen komen ze uit het land om hier te schieten.
Ik verwacht een enorme chaos
Jammer van de mooi aangelegde Noordweg waar waarschijnlijk nu veel
schade aan stoep en weg zal ontstaan door het carbid schieten
Toestaan van carbidschieten betekent dat er ook ongestraft vuurwerk
afgeschoten kan worden. Zo valt er dus niets te handhaven. Overigens wordt
er op alle andere dagen van het jaar in Kampen ook vuurwerk afgestoken en
carbid geschoten en ook dan is men niet in staat om te handhaven. Op
Oudjaarsdag houdt men zich ook niet aan de afgesproken tijden. Dus de
handhaving is altijd al een wassen neus.
Er zouden dit jaar veel minder plekken aangewezen moeten worden. Beter te
handhaven en veiliger voor gezondheid.
Geeft veel overlast. Mensen dicht op elkaar, gevaar
Snap dat dit een zwaar dilemma is. Maar hoop dat we hier geen piek door
krijgen in de besmettingscijfers. Hoe groot mag de groep zijn en mag ik dan
ook met mijn hele straat oud/nieuw onder de partytent vieren?
W
Winkels blijven open op dagen zoals black friday. Daar is meer kans op
besmetting dan bij carbid schieten in de openlucht en publiek op gepaste
afstand.
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4 Maakt u zich zorgen over de (corona-)veiligheid op de
locaties waar geschoten gaat worden?
Ja, het wordt al gauw te gezellig

(n=616)

14%

Ja, het wordt al snel te druk, waardoor de
maatregelen moeilijk te handhaven zijn

28%

Nee, het is de buitenlucht

23%

Nee, voor één avondje moet het kunnen

4%

Nee, ik vertrouw erop dat de schutters zich aan de
regels houden

27%

Anders

3%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 Maakt u zich zorgen over de (corona-)veiligheid op de locaties waar geschoten gaat
worden?" antwoordt 28% van de respondenten: "Ja, het wordt al snel te druk, waardoor de
maatregelen moeilijk te handhaven zijn".

Anders
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Als het aan de schutters ligt denk ik dat t wel mee zal vallen (en t is in t buitenlucht. Maar de
bezoekers... kan soms wel eens teveel gaan worden, vooral nu er geen vuurwerk afgestoken
mag worden.
Drank gaat een rol spelen , drukte , te gezellig , risico op relletjes , niet te handhaven
Het is in de buitenlucht en alternatieven zijn al snel gevaarlijker
Het is voor hun eigen risico en verantwoordelijkheid
Het wordt al gouw te druk op plekken dat is een ding wat zeker is. En ik met mijn vrienden
groep hebben geen plek kunnen krijgen voorgaande jaren dus ga ik langs m'n oude vrienden
groep om eerst te schieten. En daarna door naar m'n eigen groep waar we maar maximaal 3
bussen hebben en we eigenlijk wel gewoon schieten. We hebben er nooit problemen mee
gehad en het is wel net zo fijn om tijdens corona een rustige plek te hebben zonder
buitenstaanders want dat is ook altijd een ding. Bij jongeren kan je niet opeens 2 of 3
verschillende groepen plaatsen dan krijg je gewoon gezeik onderling of we mogen elkaar al niet
in eerste instantie.
Het zal waarschijnlijk snel te druk worden en velen zullen zich niet aan de regels houden. Maar
ja, om de rust te bewaren ...
Hopelijk houden de schutters zich aan de regels
Ik denk dat de schutters zich aan de regels zullen houden, maar hoeveel volk komt er op af?
Met andere woorden hoe gedragen omstanders zich?
Ik denk dat het overal te gezellig gaat worden. Niet specifiek op de schietlocaties.
Ik voel me verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid. Dat ligt niet aan schieten, schutters of
de locatie.
Ja vooral in de woonwijken, je schrikt je elke keer een ongeluk.
Ja, het wordt te gezellig (alcohol!!), het is moeilijk handhaven en het is NIET maar 1 avond, het
is 4 avonden van 19-22 uur gedoogbeleid in Bruneppe, waarvoor wij elk jaar wegvluchten (net
als veel anderen).
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•

•

•
•
•
•
•
•

Ja, maar dat is aan een ieder zelf om rekenschap mee te houden. Wellicht specifieke gebieden
duidelijk aangeven dat daar extra gelet wordt op de onderlinge afstand zodat men weet dat
daar ‘corona veilig’ geschoten kan worden en gebieden waar daar duidelijk en bewust niet op
gelet word zodat het aan de mensen zelf ligt in hier rekenschap mee te houden.
Misschien gaan de besmettingen wel wat omhoog, maar ik denk dat jongeren hoe en waar dan
ook wel bij elkaar gaan komen. Dan lijkt mij dat beter gereguleerd met melkbusschieten en in
de buitenlucht, dan met rellen of grote groepen in kleine locaties. Kampenaren zijn trots op
deze traditie....goed dat het door gaat
Nee, er vanuit gaande dat er mensen aangewezen worden die verantwoordelijk zijn en het is
buiten
Per locatie max aantal toeschouwers vaststellen en handhaven
Waarom zou je je druk maken over iets dat al is besloten, de gemeente was bij voorbaat op de
hand van de schutters. Te idioot om verder op in te gaan.
Ze gaan hoe dan ook samen klieken!nu houd je het gespreid
Zodra er alcohol bij komt, gaan de regels snel aan de kant. Nee dus. Ik vind het ook richting de
horeca niet kunnen.
Zorgen dat het zeker niet alleen op de avond zal knallen, men zich niet aan de regels houdt ...

Toelichting
Ja, het wordt al •
gauw te
gezellig
•
•
•
•
•
Ja, het wordt al •
snel te druk,
waardoor de
maatregelen
moeilijk te
•
handhaven zijn •
•
•
•

Door het carbidschieten wel toe te staan gaan ook mensen die normaal ander
vuurwerk afschieten ook carbid gaan gebruiken. En dan blijft de kans op
ongelukken groot.
Ik denk dat de schieters en omstanders er verstandig mee om kunnen gaan. Ik
vrees wel dat als de avond vordert en er meer alcohol in de man zit dit een
probleem gaat worden.
In de flow van het schieten denkt niemand meer aan afstand, zeker niet
omdat doorgaans veel alcohol in het spel is.
Ja natuurlijk, je ziet het toch overal gebeuren, waar meer mensen bij elkaar
komen, worden de regels overtreden.
Ja, de prijs zullen we betalen na 3 weken. Net als in Urk, Verplicht qaurantaine
na melkbusschieten lijkt me geen optie...
Kom kijken bij de noorderkerk zou ik zeggen
Bij het schieten hoort ook een biertje. En na een biertje of meer vertroebelt
de blik. Zo is het nu eenmaal. En ga dan maar eens handhaven. Ondoenlijk
voor politie en stadswachten en niet te doen voor de buurt-/stadsgenoten die
er geen prijs op stellen.
Bovendien wordt er meestal te veel alcohol gedronken .
En er zal sowieso niet gehandhaafd worden want durft politie niet
Gegarandeerd dat men met te veel mensen dicht bij elkaar staat.
Ik ben er een liefhebber van, maar het past niet meer in deze Coronatijd
Je houd jezelf echt voor de gek als je denkt dat deze types zich aan wat voor
maatregel dan ook gaan houden.. Overlast veroorzaken en regels overtreden
is zo ongeveer de bedoeling van dit hele gebeuren.(ik heb ze vroeger wel zien
staan die groepen met bussen gericht op het politiebureau) Ik heb intens
medelijden met de handhavers en of hulpverleners op oudejaarsavond.
Helemaal nu nog meer van die figuren hier naar toe komen omdat iemand zo
'verstandig en verantwoordelijk' is geweest dit te promoten.
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•

Maar ook te gezellig vooral wanneer er alcohol en andere verdovende
middelen in het spel zijn.

Nee, het is de
buitenlucht

•

Er komen wel bezoekers van buiten de stad om te kijken. Daardoor zal het
drukker worden.

Nee, ik
vertrouw erop
dat de
schutters zich
aan de regels
houden

•
•

En Mondkapjes verplichten
Geef de schutters een stuk eigen verantwoordelijkheid. Tevens zal onderzoek
aantonen dat het virus niet bestand is tegen de (giftige) carbiddampen :)
Ik denk dat het bestuur van de Schuttersgilde de zaak goed in hand hebben,
alleen excessen kunnen voor komen

Anders

•

•

Eigen rekenschap is in deze tijden extra belangrijk, al zijn er ook diegenen die
sturing willen. Geef ze de optie en wees daar uitgesproken en duidelijk in. Dit
zal overzicht bieden en schutters en nieuwjaars vierders weten waar ze aan
toe zijn. 1 gebied voor schutters waar wél en 1 gebied waar níet stellig op de
rivm regels wordt gelet. Als de informatie hierin uitermate duidelijk is, zullen
schutters die zich erbij prettig voelen zelf een keuze kunnen maken. Dan zal
het voor de handhaving ook een stuk overzichtelijker worden en kan er ook
met een duidelijke verklaring gereageerd en opgetreden worden.
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2.2 Uw eigen jaarwisseling
Het einde van het jaar nadert, een maand met feestdagen en de jaarwisseling. Het is nog
onzeker met hoeveel mensen we de feestdagen kunnen vieren.

5 Hoe overweegt u om de jaarwisseling te vieren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=609)

Ik overweeg om met alleen het huishouden te
vieren

44%

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

42%

8%

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

1%

Ik overweeg naar een klein, georganiseerd
evenement te gaan

2%

Ik overweeg om op vakantie of wintersport te
gaan

1%

Ik ga (waarschijnlijk) werken

1%

Ik overweeg om het niet te vieren

4%

Anders

6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Hoe overweegt u om de jaarwisseling te vieren?" antwoordt 44% van de respondenten:
"Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren".

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij onze dochter en kleinkinderen
Bij schoonouders met gezelschap kleiner dan 4 extra gasten.
Eigen huishouden plus 2
Gaat je niks aan
Gewoon thuis en binnenblijven met eigen gezin
Heb nog geen plannen, zie wel hoe het gaat
Hele dag carbid schieten
Ik ben genoodzaakt om wederom weg te gaan omdat oudjaar voor mijn hond ondragelijk is.
Ik ben gewoon thuis in mijn uppie (en met de vingers in de oren waarschijnlijk)
Ik blijf bewust thuis.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik blijf thuis om op mijn huis en auto te passen. Heb geen goed gevoel bij dat carbid schieten
Ik ga het geknal ontvluchten, om rustig oud en nieuw te vieren.
Ik ga naar familie of vrienden
Ik moet ivm mijn handicap uit Kampen wegvluchten
Ik ontvlucht de stad.
Ik overweeg met gezin ook uitwonend te vieren
Ik overweeg om naar het buitenland te vluchten. Doe ik elk jaar, op mijn eigen kosten.
Ik sluit mij op in huis
Ik weet het nog niet, of alleen thuis, of mss bij fam waarbij ik dan de enige gast zou zijn.
Ik wordt elk jaar de mogelijkheid ontnomen om thuis oud en nieuw te vieren
Ik zie het wel maar dit moet niet te overdreven worden kwa grote etc want nu gaan ook veel
dingen door op oudejaarsavond gewoon ook de boel vanuit gemeente boa etc rustig houden
misschien een tip om juistum in zo’n situatie kleine groepjes alchol vrij wel in horeca binnen te
laten snap de moeilijkheid daarin maar is ook lichtpuntje zelfs open ruimte op plantage of
whatever
Ik zie wel wat de avond me brengt
Met vrienden lekker buiten op de melkbussen
Met z'n tweeën gewoon thuis.
Na carbietschieten kijken
Naar schoonouders om de herrie te ontvluchten. Mijn vrouw heeft hyperacusis. Onze
huisdieren moeten ook elders worden ondergebracht om extreme stress te voorkomen.
Net als alle andere jaren; gewoon met ons gezin
Net als altijd, gewoon met eigen gezin
Nog geen concrete plannen; of alleen met echtgenoot of kleine setting thuis.
Om zoveel mogelijk buitenshuis op straat mensen te treffen.
Overweeg wederom een hotelovernachting
Samen eten met een vriendin
Vier het nooit
Wacht de maatregelen af en ga dan een beslissing maken
Wij gaan denk ik naar onze caravan normaal gaan we naar Duitsland maar ivm het corona kan
dat niet
Wij gaan met onze 2en en hond met de camper weg tot 2 januari geen geknal . Maar wel bizar
dat er veel mensen weg moeten om dat er anderen op los moeten kunnen gaan
Wij gaan naar een camping of hotel om het extreme geluidsoverlast te ontvluchten zoals elk
jaar
Wij vieren het met een klein gexelschap buiten bij de overkapping
Zoals elk jaar. Heel kampen door sjouwen

Toelichting
•
•

Al manden wordt er met name ‘s avond zwaar vuurwerk afgeschoten. Voor honden die angstig
zijn, zijn deze tijden dramatisch. Erg jammer dat er niet meer gehandhaafd wordt!
Dat moet kunnen
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

De corona maatregelen staan allang niet meer in verhouding tot het risico van ziek worden en al
helemaal niet meer tot het risico op overlijden. Het wordt tijd dat alle maatregelen gestopt
worden. We worden compleet beperkt door een test die niets anders aantoont dan dat je er
ooit mee in aanraking bent geweest. Groepsimmuniteit dus. Ik zit in de risico groep met
meerdere onderliggende aandoeningen, maar dit slaat werkelijk nergens op. Ik ga liever aan de
ziekte dood dan dat ik de rest van mijn leven opgesloten wordt of een - niet werkendmondkapje op moet. Sterven hoort bij het leven en kan niet uitgeband worden door deze
onzinnige maatregelen! Denk daar maar eens aan als je weer meedenkt te moeten doen met
nog meer onzin van het doorgesnoven kabinet!
Deze kerst moeten mensen ook tradities laten gaan vanwege corona. Dus melkbus schieten
moeten ze ook loslaten. Dit jaar is het gewoon allemaal anders voor iedereen. We moeten het
samen doen de strijd tegen corona. Een rechte lijn trekken . En dan de nieuwe Noordweg . Het
is zo zonde dat dat dan weer vernield wordt.. iedereen moet zich al maandenlang aanpassen
dus .
Dit doen wij altijd al
Doen we toch altijd al.
Door mijn handicap ben ik genoodzaakt Kampen, op eigen kosten, te verlaten tussen kerst en
nieuwjaar. Ik voel dat als weggeschopt worden. Voor mij een bewijs dat Kampen alles behalve
een inclusieve gemeente is
En natuurlijk schieten!
Enig idee hoe angstig dieren zijn voor dat kabaal? Schandalig dat dit anno 2020 nog mag!
Gasten zijn mijn eigen kinderen
Hopelijk zonder het lawaai van de melk bussen
Laat ieder zijn verantwoording nemen
Ieder jaar gaat een deel van onze straat op vakantie vanwege dat onmogelijk harde
melkbusgeknal.
Ik ben bang dat het melkbusschieten uit de hand gaat lopen omdat er meer mensen carbid gaan
schieten en dus meerdere plekken aangewezen zouden moeten worden vanwege de 1.5 meter
regel. Daarom blijf ik veilig in huis.
Ik ben een liefhebber van, gezelligheid en veel visite, maar het past niet meer in deze Coronatijd
Ik ga elk jaar langs meerdere vrienden en bij meerdere schietplekken te kijken
Ik ga naar een boshuis waar ik geen last heb van vuurwerk!
Ik heb een late dienst op oudejaarsavond. Daarna hoop ik thuis met man en kinderen het jaar
uit te gaan. Evt met ouders/schoonouders.
Ik zou graag weg gaan voor mijn honden. Maar wil mijn huis ook niet achterlaten met
melkbussen, vuur en dronken lui voor mijn deur.
Ik zou het wel eens op prijs stellen dat de gemeente de schutters er op aan spreekt om de lege
flessen niet stuk te gooien van de alcohol die ze nuttigen tijdens het schieten Elk jaar kom he
kweet niet hoeveel glas overal tegen Het gras de wandelpaden overal liggen glasscherven En
soms ligt het er na meedder berichten aan de gemeente er nog Mijn hond heeft al diverse
keren zijn voetzolen bezeerd Met als gevolg dierenarts Wat denk je van deze kostenpost Ik
vraag hier niet öm maar heb dit wel te danken aan de jeugd en de gemeente kampen Omdat
jullie niets opruimen Of er veel te laat mee zijn Laat de burgemeester zich daar ook maar eens
in verdiepen ipv populair te doen
Karbiedschieten in een wijk met vo9ral ouderen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat is een
nachtmerrie voor mij en mijn hond, dus zoek ik een rustig hotel op.
Knallend het nieuwe jaar in
Net als vorig jaar en reken niet op enige steun van de slappe burgemeester
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

Normaliter ontvlucht ik Kampen een paar dagen voor de jaarwisseling om van dat hele melkbus
schieten gedoe af te zijn. Helaas is het niet veilig om te reizen naar het buitenland dus blijf ik
thuis en vier ik dit niet. U onderschat denk ik hoe vervelend en angstig sommige mensen deze
traditie vinden.
Nou wel een Corona toelichting of signaal los van deze vragen niks met oud en nieuw te maken
vanaf 13 mondkapje ofzo op en vanaf 14 verplicht id kaart combineer dat ff ofzo met een losse
oproep aan bv ggd of b en w boa’s
Uiteraard in goed overleg, en goed checken bij elkaar of we geen klachten hebben.
Vanwege gezondheidsredenen. Teveel klappen in de wijk van carbidschieten
We durven met de jaarwisseling niet eens te straat op.
Enigste optie is dus thuis zitten.
Wij blijven het heel apart vinden dat Hubert Bruls van het veiligheidsberaad zegt dat er geen
carbid geschoten mag worden in de bewoonde gebieden vanwege geluidsoverlast of
milieuoverlast en dat Kampen zich hier dus gewoon niks van aantrekt. Elk jaar moeten wij met
onze kinderen ( die autisme hebben ) uit Kampen weg naar het buitenland omdat ze recht voor
ons huis 24 uur schieten. Wat gewoon te zot voor woorden is. We hebben hier natuurlijk ook
helemaal geen weilanden waar je dit kan doen, zodat de mensen met autisme ook een normaal
uiteinde kunnen vieren en dat iedereen dan dus blij is. Helaas vind onze burgemeester, de
carbidschutters belangrijker dan deze mensen. Dit jaar kunnen wij dus nergens na toe vluchten
vanwege Corona, dus burgemeester Koelewijn, ontzettend bedankt dat u zo begaan bent met
de carbidschutters en niet met de mensen die autisme hebben.
Fijn uiteinde burgemeester!!!!!!!
Wij en 2 gezinnen van 2 en 4 personen
Wij gaan elk jaar van 27 dec t/m 1 januari weg, omdat we op 50 meter van de “gedoogplek” op
de Noordweg wonen. Ik vind het ronduit absurd dat het carbid schieten dit jaar door mag gaan
terwijl zoveel andere dingen niet mogen!!!
Zou het eens een jaarwisseling gewoon stil kunnen zijn in en om kampen. Steek dan later
paasvuren of vreugdevuur
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2.3 Vuurwerk
Traditiegetrouw mag op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk af
worden gestoken, maar dat is komende jaarwisseling anders. Onlangs besloot het kabinet
over een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk tijdens de komende
jaarwisseling. Dit betekent dat het overal in Nederland verboden is om vuurwerk af te steken
tijdens de komende jaarwisseling. Dit om de druk op de zorg (in tijden van corona) te
ontlasten. Alleen vuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes en knalerwten mogen dan nog
worden afgestoken.
De politie, de zorgsector en de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zijn voorstanders van
een algeheel vuurwerkverbod. De vuurwerkbranche is daarentegen tegenstander om dit jaar
een algeheel vuurwerkverbod in te stellen.

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

(n=608)

32%

Positief

14%

Neutraal

11%

Negatief

14%

Zeer negatief

28%

Weet niet
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Op vraag "6 Hoe staat u tegenover het instellen van een algeheel vuurwerkverbod tijdens komende
jaarwisseling?" antwoordt in totaal 46% van de respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt
42% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Zeer positief". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•
•

Achterlijke gewoonte.
De zorg wordt al genoeg belast. Zou wel mooi zijn als de gemeente een
vuurwerkshow verzorgt. Dat lijkt me een mooi alternatief.
Eigenlijk is het bizar dat er ieder jaar voor zo veel geld zo veel ellende, schade en
luchtvervuiling wordt geproduceerd. Afschaffen en vervangen door centraal
georganiseerde vuurwerkshows.
Heb dienst gedaan tijdens oud en nieuw op eerste hulp. Dat dit toegestaan wordt,
kinderen die vingers ogen etc verliezen
Hopelijk minder patiënten met brandwonden enz.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Positief

•

•

•
•
•
•
•
Neutraal

•
•
•
•
•

Ik heb nooit echt van vuurwerk gehouden, en wat erger is; de volgend dag stinkt
het buiten gigantisch nog naar vuurwerk... lekker gezond :(
Minder geluidsoverlast en luchtvervuiling.
Niet alleen vanwege corona, maar ook hier weer; denkend aan mens en dier.
Niet nodig, kost een hoop, brengt armoede naar boven.
Ongelukken uitsluiten en milieuvervuiling tegengaan
Ontlasten van de zorg
Teveel gewonden en dat kan ziekenhuizen niet gebruiken
Want het het past niet meer in deze Coronatijd
Wij proberen nu al zo lang het virus te remmen , moeten we niet met viering weer
verpesten
Zie eerdere toelichting
Corona heeft op mijn standpunt geen invloed. Professioneel vuurwerk is welkom,
Astmapatiënten kunnen sommige winkelcentra niet benaderen. Het gaat de hele
dag door, en is het 5 minuten rustig, dan weet je niet hoelang je in de winkel moet
blijven.
Ik hoop zelfs dat dit verbod blijvend is!:
Ik ben altijd groot tegenstander geweest om vuurwerk te verbieden, omdat ik het
een mooie traditie vind. Ik heb nu echter honden, die zo bang voor vuurwerk zijn,
dat ze niet meer naar buiten durven of op de vlucht slaan als ze (in de verte) een
knal horen. Ik vind de overlast van vuurwerk erg toegenomen: veel te harde knallen
en mensen steken het hele jaar door vuurwerk af. Mocht het afsteken van
vuurwerk echt strikt beperkt blijven tot een week rondom de jaarwisseling (dus
zeer strenge handhaving/hoge boetes bij overtreding, en dan ook graag minder
harde knallen) dan zou ik een algeheel vuurwerkverbod jammer vinden. Dan gaat
bij mij traditie vóór de honden. Maar zo niet dan zou ik blij zijn als vuurwerk
helemaal verboden zou worden!
Ik zou "zeer positief" willen zeggen, maar volgens mij zal er genoeg ingeslagen zijn
in Belgie en Duitsland, dus reken maar dat men de straat op gaat. Na 1 januari
zullen we zien wat bereikt is met een algeheel vuurwerkverbod.
Maar ik denk dat er nu veel meer branden en rellen komen.
Maar zeer moeilijk te handhaven
Minder slachtoffers
Zeker dit jaar is het de allerbeste oplossing
Er word toch naar mijn inziens vuurwerk afgestoken deze matregel is moeilijk zo
niet te handhaven
Ik vind het vuurwerk om 24 uur prima. Al dat geknal de dag(en) ervoor vind ik niet
fijn. En mijn hond al helemaal niet. Van carbidschieten hebben wij allebei geen last:
dat gaat veel gecontroleerder. Komt ook niet ineens ergens vandaan geschoten.
Moet toch voor 1 keer kunnen. We kunnen ons toch wel een beetje
inhouden/aanpassen.
Persoonlijk houd ik niet van vuurwerk toch lijkt het me onmogelijk het te
handhaven
Vuurwerk hoort bij oud en nieuw! Maar ik vind het verbazingwekkend hoeveel er
ieder jaar de lucht in word geschoten. Niet normaal! Belastend ook voor het
milieu!
En voor de zorg ook beter dat er dit jaar geen vuurwerk geschoten mag worden en
ook voor samenscholingen beter het te verbieden.
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Negatief

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
Zeer
negatief

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Weet
niet

•

Bij vuurwerk afsteken , is de 1,5 mtr al automatisch gewaarborgd voor de veiligheid.
Denk dat er met een algeheel verbod meer (zwaar) illegaal vuurwerk zal zijn, dus
misschien is het beter om het verbod niet door te voeren
Denk dat het een zooitje word in het land nu
Ik denk niet dat je het in zijn geheel kan verbieden
Ik snap het wel maar vind het erg jammer
In algemeen mag wel gekeken worden naar de zwaarte van het vuurwerk.
In de toekomst worden we allemaal 94,6 jaar oud. We eten elke dag groente fruit
en havermout, drinken nooit alcohol, sporten 2 uur per dag en hebben gemiddeld
0,7 kinderen. Pleziervaart en zwemmen in open water is verboden.. U snapt mijn
punt. Let wel, ik ben tegen vuurwerk omdat het zo milieubelastend is en vreselijk
voor dieren.
Nu gaat men meer illegaal vuurwerk kopen in België Duitsland of Polen
Voor de jeugd is dit echt niet leuk, ( heb zelf jeugd die erg van vuurwerk houdt) ,
zet er iets tegenover, zo niet, ook geen carbid
Werkt illegaal vuurwerk in de hand, en zal zorgen voor zwaardere incidenten.
Zo krijg je nog meer ellende bij verbod
Afgelopen jaren was het aantal vuurwerkslachtoffers rond de 50 personen, de
meeste mensen die met oud en nieuw in het ziekenhuis belanden zijn zwaar onder
invloed van alcohol. Ook het argument dat het verbod is om ''de zorg te ontlasten''
ben ik het niet mee eens, een groot deel van de ongelukken gebeurt door mensen
die stunten, knutselen of illegaal vuurwerk afsteken. Ook een vuurwerkbril op doen
heeft veel effect! ik vind dat er misbruik word gemaakt van de corona
noodvordering. Als we zo doorgaan kunnen we wel alles gaan verbieden waar
mensen van in het ziekenhuis terecht kunnen komen. autorijden bijvoorbeeld, daar
gebeuren toch ook veel ongelukken mee?
Als.je het verbied gaat de jeugd 9 van de 10 x dr bende vernielen , omdat er dan
niks te doen is
Bij jaarwisseling hoort vuurwerk
Corona wordt door een aantal partijen slim gebruikt om het verbod er door te
krijgen. Legaal vuurwerk is absoluut niet het probleem. Laat ze dat aanpakken wat
de problemen veroorzaakt.
Heeft niets met Carona te doen ,is een smoes om volgende jaren het vuurwerk
alsnog te gaan verbieden voor particulieren
Heel slecht idee, want nu gaan mensen illegaal vuurwerk afsteken.
Ik denk dat doordat het legale vuurwerk verboden is, het illegale vuurwerk nog
meer overlast gaat geven dan andere jaren. (Want het illegale vuurwerk was het
vuurwerk dat meestal de overlast veroorzaakte, niet het legale vuurwerk)
Laten we onze tradities in ere houden. Er is al teveel
aangepast aan de van oorsprong Nederlandse autochtone feesten.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend meer.
Niet te handhaven
Nu gaat er straks overal in de straten levensgevaarlijk illegaal vuurwerk de lucht in
en komt er rottigheid. De meeste vuurwerkslachtoffers komen mijns inziens van
verkeerd gebruik, maar vooral illegaal en te zwaar vuurwerk wat nu in de hand
wordt gewerkt.
Vuurwerk is onze traditie en die kun je niet op zo'n korte termijn verbieden.
Ik denk dat er via via nog wel aan vuurwerk te komen valt. En ik vindt het vreemd
dat dit omwille van de natuur onder de noemer covid verboden wordt.
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Vraag 6.1 is alleen gesteld aan respondenten die bij vraag 6 antwoorde met: “(Zeer) negatief”.

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

68%

Het is leuk om af te steken

30%

Het is leuk om naar te kijken

40%

De verkoop van vuurwerk is goed voor de
economie

28%

Je kunt beter echte overlast aanpakken

32%

Verbod is een inperking van vrijheid

28%

Verbod is lastig te handhaven

35%

Anders
Weet niet

(n=257)

9%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "6.1 Waarom staat u negatief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" komt de volgende top drie naar voren
1. Vuurwerk is een traditie (68%)
2. Het is leuk om naar te kijken (40%)
3. Verbod is lastig te handhaven (35%)

Anders
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Als er met melkbussen geschoten mag worden begrijp ik het vuurwerk verbod niet
Als je het verbied, gaat iedereen met illegale zooi klooien
Corona is een drogreden
De reden is totaal niet relevant
De vuurwerkgewonden elk jaar vallen hoofdzakelijk door illegaal vuurwerk. Juist verbieden
stimuleert de verkoop van gevaarlijk illegaal vuurwerk. Knalvuurwerk was al verboden, wat ook
nergens op slaat. Onze jongste zoon gooide 2 jaar geleden het aanstelling weg in plaats van het
rotje. Het enige wat hij had was zere vingers en 30 minuten later was hij weer met vuurwerk
bezig. Ik houdt mijn hart vast als hij straks groter is en wellicht met of via vriendjes met illegaal
vuurwerk in aanraking komt....
Een leuke afsluiting voor kinderen van een vervelend saai jaar. kindervuurwerk is niet gevaarlijk
Er is nu meer illegaal vuurwerk wat onveilig is in omloop
Er zijn alternatieven. Je kunt het verplaatsen of afwachten hoe het op IC is. Als er nog bedden
zijn voor vuurwerkgekkies dan toestaan.
Gevaarlijke dingen zijn gevaarlijk en hopelijk veilige dingen veilig en vuurwerk mag /moet
blijven economisch gezien is er geen verhouding in winst of opruim kosten etc
Het is buiten en je moet bij het afsteken van vuurwerk sowieso voldoende afstand houden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Het is maar 1 keer in het jaar en er worden al zoveel tradities verboden
Het item 'zorg ontlasten' is zeer overdreven. De getallen vallen over het hele land gerekend
echt wel mee. Dit is een zoethoudertje voor de zorg, die malen zelf niet om een
vuurwerkverbod. Had ook echt wel gevallen dit jaar met ongelukjes.
Het verbod zorgt voor meer invoer van zwaar illegaal vuurwerk, wat weer zorgt voor meer
schade en ongelukken.
Het voelt alsof Corona misbruikt wordt om dit verbod er door te drukken ( er wordt immers al
langer over gesproken).
Het zou even een lichtpuntje kunnen zijn in de moeilijke corona tijd maar helaas is dat er nu ook
niet
Het zou fijn na zo een jaar als dit toch even een verzetje te kunnen hebben
Je werkt illegaal vuurwerk in de hand
Kerst wordt ook gedoogd
Pak het illegale vuurwerk aan ipv het legale
Veel meer illegaal vuurwerk en dus ook meerdere slachtoffers. Van lasten verlichting voor zorg
waar het om begonnen is is waarschijnlijk geen sprake. Verder is de toename van verkoop van
melkbussen en carbid geen goede zaak carbid schieten is geen kinderspel en je moet weten
wat je doet.
Verbod voegt te weinig toe
Zelfs niet handhaven, kijk maar eens naar de capaciteit bij politie en Boa’s die kunnen het nu al
niet aan

Toelichting
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dat hoort er bij
Doordat de regering het vuurwerk verbiedt, gaan veel mensen toch illegaal vuurwerk afsteken
en op deze manier kunnen er meer slachtoffers vallen
Een algeheel verbod werkt contra produktief: lokt uit tot afsteken gevaarlijk illegaal vuurwerk
waardoor er nog meer ongelukken gebeuren dan gewoonlijk
Een beperking of quotum op het vuurwerk juich ik wel toe, omdat de hoeveelheid vuurwerk de
laatste jaren wel veel te extreem was. dat is vooral slecht voor het milieu en mensen kunnen
het geld beter aan zinvollere dingen besteden.
Er is totaal geen reden voor dit paniekvoetbal wat er nu aan de hand is. Er steven niet meer
mensen aan C dan aan de normale griep. Er sterven nu wel meer mensen aan de maatregelen
dan aan de ziekte zelf, denk aan alle onbehandelde aandoeningen omdat mensen niet meer
terecht kunnen in de zorg. Niet omdat er geen plek is, maar omdat alles aan de kant geschoven
wordt. Maak maar meer ruimte op de IC's en gewone afdelingen ipv alles weg te bezuinigen en
daarna de burgers te bestraffen voor het wanbeleid van de regering.
Het is toch leuk.om samen met je kids en kleinkinderen het nieuwe jaar te vieren,
Het vuurwerkverbod is er doorheengedrukt door milieugekkies en heeft nauwelijks effect
(waarom word alcohol niet verboden), dit is een grove afbrokkeling van de kleine hoeveelheid
vreiheid die je als nederlander hebt en moet met alle kracht en energie bevochten worden.
Ik vind dit algehele verbod wel ver gaan. Daarnaast is het vest wel laat besloten.
Niet te handhaven
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Vraag 6.2 is gesteld aan alle respondenten die bij vraag 6 antwoorde met: “(Zeer) positief”.

6.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een
algeheel vuurwerkverbod?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=280)

Mensen en dieren hebben minder overlast

71%

Beter voor het milieu

59%

Minder rommel en afval op straat

54%

Vuurwerk is gevaarlijk

50%

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

29%

Vuurwerk is zonde van het geld

29%

Het ontlast de zorg in tijden van corona

68%

Anders
Weet niet
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Aan de hand van vraag "6.2 Waarom staat u positief tegenover het instellen van een algeheel
vuurwerkverbod?" Komt de volgende top 3 naar voren:
1. Mensen en dieren hebben minder overlast (71%)
2. Het ontlast de zorg in tijden van corona (68%)
3. Beter voor het milieu (59%)

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buiten corona ben ik een groot voorstander van centraal georganiseerde vuurwerkshow zoals
het ook in vele landen gebruikelijk is. Veiliger, minder belastend voor de omgeving en toch het
echte oud en nieuw gevoel
De jaarwisseling is voor velen een drama voor het pleziertje van anderen
Eindelijk een keer rust
Groepsvorming tegengaan
Heb er een bloedhekel aan
Ik zou voor allles een vinkje willen zetten
Met alles wat in dit rijtje wordt aan gegeven
Minder agressie op straat
Niet meer van deze tijd
Primitieve flauwekul met onevenredig veel overlast
Word er ook geen vuurwerk naar dieren gegooid

Toelichting
•
•
•

Een vriend stak zelf nooit vuurwerk af, maar werd toch getroffen en mist nu een oog, voor de
rest van zijn leven.
En minder kans op verspreiding
Er zijn dus aanzienlijk meerdere redenen om er tegen te zijn
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•
•
•
•
•

Geeft mensen aanleiding tot extra rellen vuurwerk zal helaas meer worden ingezet als wapens
en verzet
Het past niet meer in deze Coronatijd
Hulpverleners overbelast.
Het is eigen geld maar kan dat niet beter besteed worden?
Ontlasten van de zorg is #1
Vuurwerk is geen vuurwerk meer, het is oorlogsmaterieel geworden.
Te gek voor woorden.
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7 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod,
om vuurwerk af te gaan steken tijdens de komende
jaarwisseling?
Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik steek (bijna)
nooit vuurwerk af en komende jaarwisseling ook
niet.

(n=602)

58%

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

22%

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

7%

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

3%

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

2%

Anders

4%

Weet niet
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Op vraag "7 Bent u van plan, ondanks een algeheel vuurwerkverbod, om vuurwerk af te gaan steken
tijdens de komende jaarwisseling?" antwoordt 58% van de respondenten: "Nee, ik ga geen vuurwerk
afsteken. Ik steek (bijna) nooit vuurwerk af en komende jaarwisseling ook niet.".

Anders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beetje van dat schertsvuurwerk met mijn zoon die zeer teleurgesteld is.
Carbidschieten
Een beetje kindervuurwerk wat onze kinderen thuis afsteken
Gaat je niks aan
Gezien leeftijd, kijk ik liever
Helaas alleen catogorie 1 vuurwerk, dus alleen knetterballen en ratellinten dit jaar.....
Helaas heb ik geen vuurwerk, maar anders zou ik 1 mooi stuk siervuurwerk afsteken
Ik ga veel categorie F1 vuurwerk kopen en afsteken. de wondertollen, sterretjes etc
Ik steek geen vuurwerk af, nooit.
Ik steek nooit vuurwerk af. Ik ben een kijker!
Ik weet niet of je hier eerlijk antwoord op gaat krijgen tenzij je garandeert dat je het niet als
indicatie voor de politie doorspeelt ;-)
Ja
Ja categorie 1 vuurwerk
Ja steek categorie 1 vuurwerk af
Ja, koop het in Duitsland
Kinder vuurwerk
Minder vuurwerk afsteken
Misschien een rookbom maken zelf
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•
•
•
•
•
•

Nee. Ik steek nooit af. Maar hou er wel van naar te kijken.
Steek nooit vuurwerk af
Sterretjes e.d.
Vader woonde in Rotterdam havengebied tijdens oorlog e
Wellicht is er licht kindervuurwerk te koop die gaan we afsteken.
Zelf steken we geen vuurwerk af doen we nooit, helaas denkt onze zoon daar anders over.
Moeilijk om jeugd aan het verstand te brengen dat vuurwerk gevaarlijk is en dat ze dit beter
niet kunnen doen.

Toelichting
Nee, ik ga geen
vuurwerk
afsteken. Ik
steek (bijna)
nooit vuurwerk
af en komende
jaarwisseling
ook niet.

•
•
•
•
•
•

Het is mooi om er naar te kijken
Het mooi om na te kijken, zelf doen mee.
Ik ben er een liefhebber van, maar het past niet meer in deze Coronatijd
Ik steek het al een paar jaar niet meer af. Wel zeer leuk om naar te kijken.
Ik steek nooit vuurwerk af, maar kom wel heel erg in de verleiding zo....
Waar ik wel voorstander van ben is 1x per jaar mooi goed georganiseerde
vuurwerk show vanuit bijvoorbeeld de gemeente. Ben paar keer in de
jaarfeesten van rondom meer van Genève geweest en dat pakt prima uit(evt
op muziek)

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

•
•

Maar alleen omdat ik niet op een boete zit te wachten...
Mocht ik wel gepakt worden met vuurwerk dan raak ik mijn baan kwijt

•

Hij heeft elk jaar opnieuw herbeleving door knallen van vuurwerk door het
bombardement in 1940!
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3. TipKampen
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Groot Kampen en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Kampen vergroten.
Via het panel TipKampen.nl kunnen alle inwoners van Kampen hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipkampen.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipKampen is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen over dit
initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipKampen maakt het gemakkelijk om zonder
veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Bezuinigingen’, ‘Coronavirus’ en ‘Vuurwerk’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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