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Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl 
Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl is een initiatief van een aantal lokale GroenLinks-fracties. Het is een 
reactie op de elk jaar toenemende vuurwerkoverlast. Het gaat over de overlast door het voortijdig 
afsteken van vuurwerk, waardoor veel mensen en dieren zich onveilig voelen. Maar ook over de 
tientallen gewonden, miljoen euro’s schade en duizenden kilo’s afval waar het nieuwe jaar mee wordt 
ingeluid. Tijdens de oudejaarsnacht is het bovendien op sommige plekken gevaarlijk om te ademen: de 
zware metalen die verwerkt zijn in het siervuurwerk kunnen dan voor een giftige smog zorgen. 
 
In de 12 dagen dat het meldpunt online was, zijn er ruim 80.000 meldingen van vuurwerkoverlast 
binnengekomen op het  meldpunt. Veel overlast kwam door het voortijdig afsteken van vuurwerk en 
de keiharde knallen van vuurwerkbommen. Maar ook veel meldingen gingen over vuurwerkschade, 
onveilige situaties op straat en angst en stress bij huisdieren.  
De meldingen worden gebundeld en overhandigd aan de Tweede Kamer.  Daarnaast worden de lokale 
meldingen eruit gehaald en aan de lokale politiek aangeboden. 
Deze eindrapportage gaat over de meldingen die in Nieuwegein zijn gedaan. 
 
Bij het invullen van een melding moesten 7 velden ingevuld worden: 

- Type melding (dropdown menu met 9 keuzen, waaronder Anders) 
- Mogelijkheid op toelichting bij Anders (open tekstveld) 
- Naam (open invulveld, in de verwerking geanonimiseerd en losgekoppeld van de melding) 
- Emailadres (open invulveld , in de verwerking geanonimiseerd en losgekoppeld van de 

melding) 
- Plaats (open invulveld) 
- Algemeen opmerkingen veld (open tekstveld) 
- Mogelijkheid om op de hoogte gehouden te worden (aanvinkvakje) 

Daarnaast is ook automatisch ook datum, tijd en ipadres van een melding toegevoegd aan de melding. 
Deze zijn losgekoppeld van de melding opgeslagen waardoor een analyse van datum/tijd in combinatie 
met type melding lastig te maken is.  

Korte analyse van de Nieuwegeinse meldingen 
Voor Nieuwegein waren in eerste instantie  499 meldingen gedaan.  Omdat echter de plaatsnaam een 
open invulveld was, hebben mensen niet altijd de correcte plaats ingevuld, of met spelfouten 
waardoor deze niet altijd goed gegroepeerd zijn.  Na gedetailleerde screening bleken een aantal 
meldingen niet bij Nieuwegein gezet te zijn terwijl anderen ontrecht bij Nieuwegein zijn 
ondergebracht.  Ook was er sprake van dubbele meldingen. Na het opschonen van de resultaten kwam 
het totaal aantal daadwerkelijke meldingen voor Nieuwegein op 434 meldingen. Deze zijn bijgevoegd 
in bijlage 1 waarbij in sommige gevallen het opmerkingen veld zwart is gemaakt, omdat de informatie 
dusdanig specifiek was dat dit naar een individuele bewoner te herleiden zou kunnen zijn.  
 
Het algemene opmerkingenveld is heel vaak ingevuld, hierdoor was het mogelijk een betere analyse te 
maken en ook bij een aantal meldingen de specifieke locatie te herleiden.  Ook bleek uit de 
opmerkingen in dit veld dat de keuzemogelijkheid van het type melding voor veel mensen te beperkt 
was en veel meldingen onder verschillende categorieen ondergebracht kunnen worden.  Ook waren 
veel meldingen een ‘melding in 1’: in 1 melding werden meerdere momenten en situaties van overlast 
aangegeven.  
 
In sommige meldingen leek of de melder verwachtte dat er actie op de melding ondernomen zou 
worden.  Dit is echter niet gebeurd, in verband met privacy is geen enkele melding  doorgegeven  aan  
de politie of anderszins.  
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Locatie specifieke meldingen 
Bij de meeste meldingen is niet aangegeven om welke wijken het gaat.  Omdat hier ook waardevolle 
informatie uitgehaald kan worden zal hier volgend jaar expliciet om gevraagd worden bij het doen van 
een melding. Op basis van locaties die gegeven zijn in het opmerkingen veld of is aangegeven bij 
plaatsnaam waren 54 meldingen te herleiden naar een wijk.  
In onderstaande tabel een overzicht van de meldingen waar wel een locatie is aangegeven: 
 

Galecop 11 

Blokhoeve 0 

Batau-Noord 4 

Zuilenstein / Huis de Geer  3 

Juthpaas / Wijkersloot 6 

Batau-Zuid 8 

Stadscentrum /Merwestein 3 

Doorslag 5 

Fokkesteeg 12 

Hoog-Zandveld / Zandveld / 
Lekboulevard 

1 

Vreeswijk 1 

Niet gespecificeerd of te 
herleiden 

389 

 
Tabel 1 Locatie specifieke meldingen 

Type meldingen 
Bij het doen van een melding moest er gekozen worden uit het 
type overlast. Hier was een keuze van 7 opties (zie boven).  In 
lijn met alle meldingen die landelijk gedaan zijn,  is hier het 
vaakst voor harde knallen en voortijdig afsteken gekozen. Bij de 
opmerkingen echter, werd vaak duidelijk dat het om een 
combinatie ging: harde knallen gingen vaak gepaard met 
vroegtijdig afsteken en andersom.  

 
 
Opvallend was ook hoe vaak stressvolle situaties voor dieren 
werd gemeld, zonder dat deze optie was gekozen (65 keer, 
naast de 44 expliciete meldingen over stressvolle situaties 
over dieren, totaal dus 109).  Veel van deze meldingen 
komen van hondenbezitters die hun hond niet meer kunnen 
uitlaten en dat het te lang duurt. 
Daarnaast is er ook een aantal keren melding gemaakt dat er 
vuurwerk bij de dierenweides is afgestoken terwijl dit gebied 
specifiek is aangewezen als vuurwerkvrijgebied. 

 
 
Daarnaast werd bij  7% van alle meldingen 
negatief commentaar gegeven over 
handhaving. Deze opmerkingen varieerden tot 
het niet zichtbaar zijn van handhavers tot aan 
klachten over het optreden van de politie zelf.  
 
 

veel en langdurig geknal waardoor ik niet 
met mijn honden naar buiten kan. 
Bovendien speelt dit al sinds vrijdag terwijl 
pas maandag geknald mag worden! 
 
Veel stress bij de hond, daar moet ik dure 
kalmerende pillen voor kopen 
 

 

Mooie stukjes in de krant maar als de buren ieder jaar tot 
zes uur sochtends bommen laten afgaan staat de politie er 
vrolijk naast en laten ze hen gewoon hun gang gaan 
 
Politie gebeld maar die kwam niet eens ondanks dat we 
een naam en adres hadden 

overlast geluid, gevaar voor mensen, kans 
op onnodig zwaar letsel (ik ben arts en heb 
te maken met de kwalijke gevolgen van het 
zware vuurwerk) 
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Ook werd, naast de specifieke keuze Vuurwerksmog, bij 
andere meldingen aangegeven dat overlast ook leidde 
tot gezonheidsproblemen en hierdoor belemmerd 
worden in bewegingsvrijheid. Juist omdat de 
vuurwerkoverlast over meerdere dagen verspreid is, 
leidt dit tot grote problemen.   
 
 
 

 
Bij de meldingen over Gevaarlijke situatie voor mensen werd 
meerdere malen aangegeven dat mensen  bekogeld werden 
met vuurwerk. Ook werd meerdere malen aangegeven dat 
kleine kinderen elke keer wakker schrikken van de knallen en 
ouders hierdoor  niet aan hun slaap toekomen.  
 

 
 
De schade aan publieke of private 
eigendommen lijken qua meldingen mee te 
vallen. Echter bij een aantal van deze 
meldingen is sprake van ernstige schade. 
Ook is bij andere type meldingen schade 
genoemd, vooral bij de meldingen Harde 
knallen kwam dit terug. 
 
 

Onder de categorie Anders zijn 5 expliciete meldingen gedaan door voorstanders van vuurwerk. De 
overige meldingenin deze categorie zijn serieuze meldingen van daadwerkelijke overlast. 
 
Wat ook nog opviel is dat een aantal malen is genoemd dat 2x melding is gemaakt van iemand met een 
professioneel vuurwerkbedrijf dat zich niet aan de regels hield en buiten de afgesproken tijd vuurwerk 
afstak. Ook werd overlast gemeld van mensen die in de buurt van een vuurwerkverkooppunt wonen. 
 
Er werd 1x een melding gedaan in de categorie bedreiging of belemmering van hulpverleners. Echter, 
bij de toelichting bij andere keuzen is nog 4x melding gemaakt van mensen in de thuiszorg en 
huisartsenposten dat ze gehinderd werden in hun werk door vuurwerk.  Ook is 2x melding gemaakt 
van vuurwerkoverlast bij het ziekenhuis en de Geinsche Hof, locaties die, net als de dierenweides,  
gebieden die zijn aangewezen als vuurwerkvrijgebied. 
 
Opmerkelijk is ook de zeer geringe meldingen over Rondslingerend of achtergelaten vuurwerkafval.  Bij 
de opmerkingen hebben nog wel een aantal melders aangegeven het vervelend te vinden financieel te 
moeten bijdragen aan het opruimen hiervan middels de gemeentebelastingen.  

Ik (3 jaar) wordt steeds wakker van het 

vuurwerk en moet dan huilen. 

 

beschadigingen mijn huis, bel in de brand gestoken, vuurwerk in 
de gang gegooid, grote stukken uit mijn voordeur door 
vuurwerk.Beschadigingen op de auto , vuurwerk in de gang etc 
beschadigingen mijn huis, bel in de brand gestoken, vuurwerk in 
de gang gegooid, grote stukken uit mijn voordeur door 
vuurwerk.Beschadigingen op de auto , vuurwerk in de gang etc 

 

Foto 1: vuurwerkrommel op 3/1/2013 pleintje Kloosterdrift/Citadeldrift, Batau Noord 

Door mijn ernstig astma kan ik de laatste dagen 
van het jaar en de eerste van het nieuwe jaar de 
straat niet meer op vanwege alle ontijdig en 
tijdig afgestoken vuurwerk in onze buurt.Wat 
zou het heerlijk zijn als dat vuurwerk niet meer 
mocht worden afgestoken en ik gewoon naar 
buiten zou kunnen. 
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Anders 12 

Bedreiging of belemmering van hulpverleners 1 

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor dieren 44 

Gevaarlijke situatie voor mensen 11 

Harde knallen (vuurwerkbommen) 184 

Rondslingerend of achtergelaten vuurwerkafval 10 

Schade aan publieke of private eigendommen 17 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk 149 

Vuurwerksmog (ongezonde kruitdampen) 5 
Tabel 2 Type meldingen 

Meldingen per dag 
Opmerkelijk voor Nieuwegein in vergelijking met de landelijke cijfers is dat 18% van de serieuze 
meldingen na oud en nieuw zijn gedaan.  De analyse van de landelijke meldingen zijn op het moment 
van schrijven nog niet afgerond, maar dit lijkt lager te liggen. 
Opvallend is dat op 25 december de minste meldingen zijn gedaan:  slechts 1% Wellicht omdat dit 
Eerste Kerstdag was.  Op Tweede Kerstdag was er echter weer sprake van een enorme toename aan 
meldingen.  
De meeste meldingen echter kwamen binnen op 29, 30 en 31 december, respectielijk 15, 18 en 18%. 
Het lijkt er op dat de hoeveelheid meldingen samenhangt met het moment van verkoop van vuurwerk.  
Dit is echter niet helemaal met zekerheid te zeggen, omdat de meldingen van 27 en 28 december zijn 
buiten beschouwing gelaten moeten worden. Gedurende deze 2 dagen lag het meldpunt onder vuur 
van een aantal DDOS aanvallen en was daardoor niet bereikbaar. Hierdoor zijn er op deze dagen bijna 
geen meldingen gedaan.  
 

24-dec 10% 

25-dec 1% 

26-dec 16% 

27-dec 4% 

28-dec 3% 

29-dec 14% 

30-dec 17% 

31-dec 17% 

1-jan 9% 

2-jan 5% 

3-jan 3% 
Tabel 3: Meldingen per dag 

Conclusie en aanbevelingen 
Uit de gedane meldingen blijken mensen voornamelijk geluidsoverlast te ervaren, maar een aanzienlijk 
deel geeft echter ook aan stress te ervaren, stress bij anderen en dieren te zien en ook 
gezondheidsproblemen te krijgen door het lange aanhouden van het vuurwerk. Met name de lange 
duur en afsteken buiten de daarvoor vastgestelde tijden leidt tot veel overlastmeldingen. 
 

 Onze eerste aanbeveling is dan ook om de verkoop van vuurwerk te beperken tot 
oudejaarsdag en, indien mogelijk dit lokaal te regelen, het afsteken van vuurwerk pas in de 
avonduren toe te staan. 
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Ook blijkt er onvrede te zijn over handhaving. Dit kan ten dele veroorzaakt zijn omdat veel 
politiesurveillanten in burger hebben rondgelopen om de pakkans te vergroten. De zichtbaarheid en 
eventueel afschrikeffect was hierdoor echter een stuk minder effectief. 
Daarnaast hebben ons ook berichten bereikt dat de politie Nieuwegein matig bereikbaar was onder 
het nummer 0900 8844 en dat de wachttijden lang konden oplopen de dagen voorafgaand aan oud en 
nieuw. Ook het niet beschikbaar zijn van Stadstoezicht tijdens de feestdagen zelf werd in een aantal 
meldingen als problematisch ervaren. Ook waren er verschillende klachten over de wijze waarop de 
politie heeft gereageerd. Echter, via andere kanalen hebben ons ook berichten bereikt dat men wel 
tevreden was over handelswijze van de politie.  
 

 Onze tweede aanbeveling is dan ook om samen met Stadstoezicht en de politie te kijken op 
welke wijze de bereikbaarheid vergroot kan worden en een eenduidige wijze van afhandelen 
en reageren afgesproken kan worden. Een apart nummer tijdens de dagen rond oud en nieuw 
specifiek voor vuurwerkmeldingen zou hierin kunnen helpen.  
 

 Onze derde aanbeveling is hier aan gerelateerd: gezien de meldingen over vuurwerkoverlast 
op locaties waar uberhaupt geen vuurwerk afgestoken had mogen worden (zorgcentra, 
dierenweides)  zou meer gesurveilleerd/gecontroleerd moeten worden.  Daarnaast zouden 
Nieuwegeinse inwoners beter geïnformeerd moeten worden over deze vuurwerkvrije 
plaatsen. Dit zou kunnen door middel van het plaatsen van borden ter plaatsen en door betere 
voorlichting. 
  

Verder blijkt uit het landelijk uitgevoerd onderzoek door peil.nl dat in de regio Utrecht 72% procent 
van de ondervraagden van mening is dat vuurwerk overlast veroorzaakt (zie bijlage 2).  Daarnaast vindt 
21% dat er vuurwerkverbod moet komen en 36% vindt dat ook, mits er dan professionele 
vuurwerkshows georganiseerd zullen worden.  20% geeft aan dan ook daadwerkelijk een 
vuurwerkshow te zullen bezoeken. 60% geeft aan dan geen vuurwerk meer af te zullen steken en 8% 
zou toch nog vuurwerk proberen af te steken.   
 

 Onze vierde aanbeveling is dan ook om bij Nieuwegeinse inwoners te peilen hoe zij aankijken 
tegen een vuurwerkverbod, een centraal georganiseerd vuurwerkshow en/of uitbreiding van 
vuurwerkvrije locaties. Dit wellicht in combinatie met een peiling over de ervaren 
vuurwerkoverlast.  Gedacht kan worden om het inwonerspanel hiervoor te raadplegen of 
vragen in de inwonersenquete hierover op te nemen. Ook zou de jeugdraad hierover 
geraadpleegd kunnen worden. 
 

 Onze vijfde  aanbeveling is, afhankelijk van de uitkomsten van aanbeveling 5, een experiment 
te doen  in bijvoorbeeld de wijk met de meeste overlast (vast te stellen in combinatie met oa 
gegevens van de verschillende hulpdiensten,  de uitkomsten van het vuurwerkmeldpunt  en de 
uitkomsten van de peiling uit aanbeveling 5) en daar een professionele vuurwerkshow te 
organiseren in combinatie met het aanwijzen van meer vuurwerkvrije locaties en strictere 
handhaving.  

 
 Onze zesde en laatste aanbeveling is er één aan onszelf: ook volgend jaar zullen we het 

vuurwerkmeldpunt rond de jaarwisseling weer openen. Er zullen een aantal opties worden 
toegevoegd waardoor we een overzicht per wijk kunnen krijgen. Daarnaast zal er gekeken 
worden of er direct een link naar handhaving gelegd kan worden bij bepaalde meldingen. Deze 
eventuele mogelijkheid zal heel duidelijk aan de melder worden gecommuniceerd. 
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Bijlage 1: Overzicht van alle meldingen, inclusief 
opmerkingen 

 



Keuze Toelichting bij Anders Opmerking

Vuurwerksmog (ongezonde 

kruitdampen)

Door mijn ernstig astma kan ik de laatste dagen van het jaar en de eerste van het nieuwe jaar de straat niet meer op 

vanwege alle ontijdig en tijdig afgestoken vuurwerk in onze buurt.Wat zou het heerlijk zijn als dat vuurwerk niet 

meer mocht worden afgestoken en ik gewoon naar buiten zou kunnen.

Vuurwerksmog (ongezonde 

kruitdampen)

doorlopende straat afgesloten voor 

afsteken vuurwerk

Iemand die zelf een professioneel vuurwerkbedrijf heeft, heeft een doodlopende straat (woonerf) afgesloten met 

een lint om vuurwerk af te steken. Dat deed hij de hele dag en avond, met vrienden en kinderen, uitgezonderd een 

paar uur in de middag. Na 12 uur 's nachts heeft hij 3 plateau's van ca. 2 bij 0,5 meter geplaatst waaraan draden 

waren bevestigd om het vuurwerk aan te steken. Vervolgens was er een "show" van minimaal 6 minuten met aan 

het eind erg veel smog. En dit allemaal in een woonwijk!!!! 

Vuurwerksmog (ongezonde 

kruitdampen)

Ik ben een vrouw van 82 met astma en ik heb extra gezondheidsproblemen gekregen door het vuurwerk dat mijn 

bovenburen voor mijn deur afstaken (Batau Zuid) voorafgaand en tijdens de jaarwisseling. 

Vuurwerksmog (ongezonde 

kruitdampen)
Vuurwerksmog (ongezonde 

kruitdampen)
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Wij hebben een hond die angstig is als ze knallen hoort. We moeten nu al 2 maanden 's-avonds met de auto ergens 

heen rijden waar het rustig is.

Ook wordt er hier in het wijk ieder jaar weer de nodige vernielingen aangericht door het vuurwerk

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Onze honden krijgen kalmeringstabletten. Uitlaten is voor de honden een straf. Waar komt dat vuurwerk vandaan?

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Sinds 22-12-2012 elke avond een half uur geknal in onze straat als het zoontje van onze overburen nog even 

vuurwerk mag afsteken voordat hij naar bed moet. Onze katten nu al n de stress en zelf hebben ze notabene een 

hond. Locatie: vogelaarsweide, nieuwegein
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk helaas is  onze viervoeter nu al 3 weken niet naar buiten te krijgen. Zeker niet in de vroege avond. 
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Het is al  enkele weken aan de gang bij ons in de buurt, Meidoornstraat te Nieuwegein.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk valt dit jaar nog enigszins mee t.o.v. voorgaande jaren, maar het lijkt steeds vroeger te beginnen. Soms loeihard. 

Misschien ligt het aan mijzelf, maar voel me er af en toe niet veilig bij
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk VUURWERK MOET BLIJVEN Vuurwerk word al decennia gebruik om het nieuwe jaar in te luiden!! Dat hoort bij de Oud&Nieuw viering. Blijf daar 

vanaf!! En stel AustraliÃ« niet als voorbeeld, want die zijn ook een stuk strenger op het Vreemdelingenbeleid dan 

dat we dat hier in Nederland zijn!! Neem dat dan ook meteen over als we toch op AustraliÃ« willen lijken!!! 
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Keuze Toelichting bij Anders Opmerking

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Zeer hard en het liefst s;avonds 

laat????

Ik ben voorstanden dat het afsteken van vuurwerk op een plek en het liefst door de gemeente zelf,zodat er veel 

minder gewonden komen en geen dierenoverlast.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk 's middag 15:00 uur op 24 december afsteken van vuurwerk. 
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Op 24 december om 15:00 afsteken van vuurwerk in park bij voetbalvelden
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Al dagen wordt er vuurwerk afgestoken op het speelpleintje achter de druivegaarde.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Ik stoor me meer en meer aan het aan het te vroeg afsteken van vuurwerk. Als je bedenkt hoeveel leed dit 

huisdieten verootzaakt, zou ik een voorstander zijn van georganseerd afsteken zijn door bijv. de gemeenten en niet 

meer in particulier gebeuren.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Soms zijn het harde knallen, maar ook vaak klein vuurwerk. In ieder geval niet prettig dat het nu al onrustig is 

buiten. 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Bijzonder harde knallen, lijken vooral 

in het weekend wel 

bombardementen

Wij hebben een hond van 6 jaar en wonen in Galecop. Hier is het al meer als een maand aan de gang, niet normaal. 

Onze Stabij wil niet meer naar buiten in deze periode en aan het eind vh jaar moet hij naar t pension. Dan is hier de 

situatie helemaal verschrikkelijk. Andere jaren steeds gebeld naar de politie, maar zonder resultaat. Wat zou het 

geweldig zijn als dit voorbij is en het probleem door jullie wordt aangepakt. 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Dieren hebben er stress van
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk 1* al een 100.000 klapper rond 21:00 en regelmatig 's avonds zeer zware klappen
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk stress bij dieren Stop aub met particuliere vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Ik kan niet eens normaal op straat 

lopen met mijn kinderen rond deze 

tijd van het jaar

Een georganiseerde vuurwerkshow is veel leuker om te zien en zou zeker mijn voorkeur hebben.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Ik woon boven een winkel die vuurwerk verkoopt en waarvan de eigenaar (waarschijnlijk zijn kinderen) menen dat 

vuurwerk eerst geprobeerd moet worden met het gevolg dat ik al weken met een gestresste hond zit die bijna door 

het raam vliegt om er maar naar toe te kunnen. Ik zou graag zien dat er meer op gecontroleerd wordt en nog liever 

dat het verboden wordt, dat er een vuurwerkshow georganiseerd wordt, zodat niet de hele wijk hoeft mee te 

genieten. En als die jongens met zwaar vuurwerk opgepakt worden, hard aanpakken. Zelf zit ik ook soms aan het 

plafond vanwege de knallen. Dat is aan een dier toch niet uit te leggen??

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Jaarlijks veel te vroeg zonder enige controle en/of optreden politie, vooral in de middag en late avond. Met een 

huisdier in huis is oudejaarsdag al lastig genoeg!
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Keuze Toelichting bij Anders Opmerking

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk harde knallen soms in de nacht Vuurwerk, dat nu reeds wordt afgestoken kan alleen maar illegaal verkregen zijn.

Ik ben voorstander van een algemeen particulier verbod en het regelen van een centraal door de overheid te 

verzorgen vuurwerk

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk heiharde knallen van vuurwerk, zowel 

'savonds als 's nachts.

al vanaf begin november al vuurwerk afschieten m.n. in de avond en nu

harde knallen in de avond en midden in de nacht.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Er wordt hier nu al vuurwerk afgestoken, met enorme knallen, kruitdampen en stress voor mijn hond als gevolg. Ik 

heb 's morgens een krantenwijk en voel mij absoluut niet veilig. 
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk harde knallen, al heel vroeg in 

december.

Onze hond wordt zeer angstig van de harde vuurwerk knallen. Die al de hele maand december klinken. Nog voor het 

vuurwerk officieel wordt verkocht. Nog politie gezien opstraat
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Herrie, bange huisdieren, durf zelf 

minder de deur uit
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk dat het je nachtrust kost door die eikels plus dat mijn huisdier in de stres vliegt
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk 's nachts meerdere harde knallen (25 

op 26 december 2012)
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk bommen die naast je huis afgaan op de meest onmogelijke tijden  ja als ik bij ieder afsteekmoment moet melden 

kan ik hier achter de computer blijven zitten. Politie? Iedere nacht onder de tunnel is het raak makkelijk bonnen 

schrijven maar ze zijn er niet.  Haat vuurwerk!!

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Mijn kinderen (3 en 5) durven bijna niet te gaan slapen. Vragen zoals wat is dat? Wie doet dat? Dat mag toch 

helemaal niet? Uiteindelijk toch in slaap gevallen. 

Ook een hond die trillend als een rietje tegen je aan komt zitten. Later ook niet echt  mee wil met de laatste ronde. 

Gaat steeds plat op de grond liggen of trekt richting huis. 

Fijn dat ze nu al vier dagen het vuurwerk in huis mogen hebben. Echt toppie!! 

Nee serieus ga maar over op mooie vuurwerkshows door de gemeente. En in grotere gemeentes evt op meerdere 

locaties. 
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Nieuwegein Kat weg, vakantie dus afgezegd. Het gaat de hele dag door. We worden er gek van. Politie lacht erom bellen is 

zinloos. We zijn bang, bang om noodgedwongen thuis te zijn. Wat een land.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk en vuurwerkbommen
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk liefst helamaal verbieden. luchtvervuiling, lawaai, schrik reacties
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Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Mijn kinderen zitten geregeld rechtop in bed door de harde knallen. De katten vliegen door het huis omdat ze zich 

nergens veilig voelen. En dat notabene in hun eigen veilige huis.

Wat vuurwerk eerder afsteken nog tot daar aan toe, maar dit lijkt wel het volledige pakket wat ze hebben.

Dan wordt er gezegd dat er extra opgelet wordt op het vroeg tijdig afsteken van vuurwerk, nou hier niets van te 

merken. En er war vanzeggen is in deze tijd ook niet altijd verstandig. Ik weet wie het afsteek, en wil toch graag bij 

thuiskomst na oudjaar gewoon nog mijn huis hebben en geen afgebrand fort.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Harde knallen, 's nachts en overdag
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk In mijn wijk wordt elk weekend, dus 

ook in de zomer, vuurwerk 

afgestoken. Vaak maar 1 of 2 knallen. 

Er moet dus iemand heel veel 

vuurwerk hebben opgeslagen.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk enorme harde knallen, lijken wel 

bommen

behoorlijke zware vuurwerkbommen worden hier afgestoken. We schrikken ons telkens rot.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk De vuurwerkoverlast is op de Bergerveste, waar een speeltuintje is opgeknapt en tegenwoordig dan jongeren 

hangen.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk kinderen kunnen nu al niet op tijd slapen.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Op 27, 28 Ã©n vandaag, 29 december, is er vuurwerk afgestoken in Nieuwegein, op verschillende plaatsen.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Harde knallen tussen de flats van het Nijpelsplantsoen 
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk en ontzettend harde knallen In wijk Galecop Nieuwegein.

Overdag maar ook zeer laat op de avond.

Zelfs in de zomer wordt vuurwerk afgestoken!
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk stress voor hond die heel bang is voor 

knallen, zelfs overgeeft en niet meer 

uitgelaten wil worden

melding lost wel niets op, maar zo laat ik toch weten dat dit een groot probleem is

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Ik kan me niet meer inhouden! ik 

moet knallen!

Ik snap dat jullie dit meldpunt in hebben geschakeld. Wat jammer is dat alleen de klagers een forum krijgen. Ik ben 

een vervent vuurwerk afsteker en vind het dus wel een traditie. Ondanks dat jullie iets wat reeds meer dan 50 jaar 

bestaat geen traditie noemen. Maar goed ook mensen als jullie zijn nodig immers anders zou iedereen in Nederland 

wel heel vrolijk zijn. Succes met jullie actie!
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Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Oud en Nieuw begint in de wijk Fokkesteeg al ergens halverwege oktober. 4-5 knallen per uur, en de politie doet 

niets...
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Vier dagen voor de jaarwisseling al flippende honden, wakker schrikken en zooi op straat. Als het nou bij 1 nacht 

bleef....
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk als gevolg hiervan, heeft mijn kind 

slapeloze nachten, en al mijn 

konijnen zijn in de stress
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk In de Doorslag te Nieuwegein wordt met de regelmaat van de klok vuurwerk afgestoken...
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk omgeving diamantdrift
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk te vroeg afsteken van vuurwerk, al voor dat de verkoop was begonnen. Daarna nog erger terwijl er nog niet 

afgestoken mag worden. Overdag en 's avonds, mijn hond is hier doodsbang van en druft bijna niet naar buiten en is 

binnen ook doodsbang.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Ook 's nachts
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Er werd deze avond (29-12-2012) om ca. 20.40 uur een hoeveelheid vuurwerk bij mij in de straat afgestoken. Het 

ging hierbij zowel sier- als knalvuurwerk. Ik kan ook op andere punten in de wijk constant vuurwerk af horen gaan.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk In de wijk vÃ³Ã³r en achterkant woning + park Kokkeboogaard  zeer vroegtijdig afsteken van vuurwerk m.n na 16.00 

uur tot 24.00 uur.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Overal word er vuurwerk afgestoken, van harde knallers tot vuurpijlen.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk het onverantwoord afsteken van zwaar vuurwerk buiten de toegelate datum

zeker door kinderen die de gevolgen niet zien, vuurwerk moet onder de wapenwet vallen, bij ondeskundig gebruik is 

het levensgevaarlijk , het vreemde is dat explosieve in bezit hebben al in dit land verboden is zonder vergunning 

waarom niet bij vuurwerk  (zwaar vuurwerk)

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk gevaarlijke situaties voor mensen en 

dieren

Het af steken gebeurt door de familie Roma te nieuwegein. Wat erf vervelend is... Er slapen keine kinderen en 

mensen die moeten werken!!

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Al sinds oktober zitten we om de haverklap 's nacht rechtop in bed omdat er weer zwaar vuurwerk wordt 

afgestoken. Waarom doet de politiek hier niets aan? Siervuurwerk is prachtig, maar dat geknal dient geen enkel 

doel. Vuurwerk is storend, gevaarlijk voor mens, dier en milieu, het opruimen van de rotzooi kost het rijk jaarlijks 

miljoenen en onder de vuurwerkslachtoffers zijn jaarlijks ook mensen die zelf geen vuurwerk afsteken. Afschaffen 

die zooi!!!
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Vroegtijdig afsteken van vuurwerk al dagen zeer versnipperde nachtrust door voortydurend zwaar vuurwerk op straat, laatste dagen ook veel 

vuurwerk overdag, vooral zwaar vuurwerk

vooral kinderen tussen 8 en 18 jaar 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk De hele dag door en in de avond, nacht wordt er alle soirten van vuurwerk afgestoken. Waarom wordt er niet 

gehandhaafd? 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk harde knallen 's nachts
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Onze jonge kinderen zijn 's avonds angstig. De overlast is dit jaar gelukkig een stuk minder in (dit deel van) 

Nieuwegein, dan voorgaande jaren.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Ieder jaar weer wordt er vanaf eind november vuurwerk afgestoken door jongeren. Ik heb dit al een paar keer 

gemeld bij de politie die er vervolgens niets of nauwelijks iets mee doet.

Het gaat om de volgende lokaties:

- Heraburg (bruggetje)

- Pijlenburg (bruggetje)

- Vronensteyntunnel (tunnel)

Bij de laatste vindt men het helemaal leuk om knal vuurwerk af te steken omdat het geluid dan versterkt wordt.

Iedere keer als er een harde knal is dan schrikken mijn huisdieren er van, ook de huisdieren van mijn buren.

Ik heb geen hekel aan siervuurwerk maar wel aan knalvuurwerk gekregen sinds ik hier woon.

Ik zou het dan ook niet erg vinden als er een verbod komt op knalvuurwerk.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Ook heel vaak hele harde knallen van zwaar vuurwerk in onze buurt
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Hoop dat het verboden wordt, echt zielig voor de dieren.

Ik vind dat het voor burgers moet worden verboden en dat elke gemeente op oudjaarsnacht een vuurwerkshow 

geeft. 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Zwaar vuurwerk de gehele dag en tot 

laat in nacht WAARDELOOS..;(((((

Vanaf Kerst zeer vaak vuurwerk vooral nabij Bosruiter( Doorslag--nieuwegein)en park .Niet allen mensen hebben 

veel last MAAR ook de dieren.(honden -tot -vogels)Laat de gemeentens het vuurwerk overnemen,,,,,,,EN STOP DIT 

,,GÃ‰Ã‰N VRIJE VERKOOP MEER     AUB.  Een fijn en vuurwerkoverlastvrij 2013 wens ik u toe 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
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Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk De controle en handhaving op vroegtijdig afsteken van vuur werk is ver te zoeken.

De gehele dag 30.12.2012 wordt er afgestoken in mijn wijk en park Kokkeboogaard te Nieuwegein.

en niemand te bekennen ook geen Stadswacht Nieuwegein die zelfs niet bereikbaar zijn met deze (feest) dagen.

Allleen bekeuringen uitdelen voor fout parkeren ( is waarschijnlijk makkelijker) maar vuurwerk mag gewoon de lucht 

in.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk dit is geen vuurwerk meer,  erger als een oorlog, Dieren weten zich geen raad.

Verbieden!!!!!!!

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Veel klein vuurwerk, maar het is erg vervelend.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk gevaarlijk voor mens en 

dier,smog.Durf niet en kan niet 

ontspannen wandelen.

Soms lijkt het wel oorlog,zeker nu het zwaardere werk er is.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk en harde knallen
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk harde knallen
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk vanaf vrijdag overlast van mensen die vuurwerk afsteken. In al die dagen geen politie gezien. Hierdoor wordt dus in 

totaal 4 dagen oud en nieuw "gevierd". Honden uitlaten doe ik nu dus midden in de nacht en 's ochtends vroeg. En 

eventueel met de auto op zoek gaan naar een rustige plek om de honden uit te laten.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Al ruim voor 10 uur in de morgen wordt er vuurwerk afgeschoten.

Wordt er dan nooit eens rekening gehouden met andere mensen en dieren.

Mijn wens is het vuurwerk voor goed af te schaffen en als dat niet kan zeker geen dagen van te voren meer de 

verkoop starten, want aan de regels van het afsteken houd niemand zich.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Het al enkele dagen voor oudjaar 

afsteken van KNAL- en overig 

vuurwerk

Ik hoop dat er eindelijk gewerkt kan worden aan het gecontroleerd afsteken van vuurwerk op veiliger plekken dan 

nu het geval is.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Rotjes voor autoÂ´s of in tunnels 

gooien.

Bij ons beginnen ze al in oktober met knallen. Melden bij de politie heeft geen zin. Ze zeggen dat er niets aan te 

doen is. 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Vuurwerk moet verboden worden. Zorgt voor veel overlast, vroegtijdig afsteken en kleine kinderen wakker houden 

door die rot bommen. Overheid wakker worden!! Vuurwerk verbieden!! Kijk naar Sydney met hun show. 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Wijk Galecop.

Al meerdere weken hier last van vuurwerk.

Vooral 's avonds. 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Het afsteken van vuurwerk begint hier al begin december en erg irritant dat het in steegjes tussen de huizen word 

gegooid zodat binnen alles staat te trillen of zelfs van de muur af komt.
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Vroegtijdig afsteken van vuurwerk huisdieren die door hele harde 

knallen helemaal in de stress zijn

Vuurwerk moet verboden worden voor particulieren, elke gemeente moet het afsteken van vuurwerk organiseren 

op 1 locatie in de stad zoals in London. Overlast van vuurwerk zou zo volledig aan banden gelegd worden.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Al 2 avonden word er hier vuurwerk afgestoken. In Wijkersloot en Batau. Volgens mij mag dat pas op 31 december.   

Nu ik dit aan het melden ben was er een enorme knap. Het is toch te gek voor woorden dat hier niets aangedaan 

word. Geen politie te bekennen. 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk harde knallen en vuurpijlen
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk te vroeg, herhaaldelijk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Overburen voor de derde avond naar buiten en steken vuurwerk af. 
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Honden in de stress Weken lang midden in de nacht explosies. Wie vuurwerk in handen van straattuig toestaat is niet geschikt voor 

landsbestuurder!
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Harde knallen in de avonduren
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk vuurwerk word al weken in de vooral in de avond en nacht afgestoken.

dit gebeurt echter het hele jaar ddor.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk huisdierenstress Elk jaar hetzelfde: vroegtijdig beginnen met knallen, liefst 's nachts. Mijn hond heeft 't niet meer en is volslagen in 

paniek. En natuurlijk kun je er weer op wachten dat er van alles wordt vernield, want oh dat is zo leuk... Van mij 

mogen ze die zooi verbieden!

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk tevens al dat geknal Vuurwerk afsteken alleen nog maar op nieuwjaarsdag van 00.00 uur tot 02.00 uur toestaan. Vooral het geknal levert 

overlast, al dagenlang. Waar is de politie? Knalvuurwerk kan beter helemaal verboden worden. Dus alleen nog 

siervuurwerk.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Vuurwerkbommen, huisdierangst. Het ontbreekt in dit land zoals overal mee met de handhaving. Ondaanks politieke holle kreten hieromtrent geburt 

er niets. nederland heeft zijn bestaansrecht ondertussen versp[eelt wat mij betreft. Het is en blijft een groot 

gefrusteerd dorp

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Hier wordt al dagen vuurwerk afgestoken, honden zijn doodsbang. Gewoon idioot  dat hier niet ingegrepen wordt. 

Jonge kinderen lopen al met vuurwerk op zak. Je krijgt tegenwoordig voor van alles een boete, dit is iets om streng 

aan te pakken. Levensgevaarlijk en dat geknal een ramp voor de huisdieren. 

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk 13:47 uur:  

Twee groepen jongeren zijn al ruim drie uur bezig met vuurwerk afsteken in de wijk Galecop. Als het op is, kopen ze 

het weer opnieuw.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk politie treedt niet op
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Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Harde knallen, vuurwerkbommen. De overheid zou het vuurwerk moeten verbieden!

Voor Kultuur wordt geld weggenomen en nu gaan er miljoenen de lucht in. Bovendien is het heel vervelend voor 

mens en dier om al dagen in dit geknal te zitten. Blijkbaar leert men niets van de ongelukken die er gebeuren.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk 100 % accijns invoeren
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk op dit moment 1-1-2013 om 14.58 

uur wordt er nog steeds zwaar 

vuurwerk afgestoken. 

Al vanaf begin december werden er in Nieuwegein rotjes en vuurwerkbommen afgestoken, vooral 's avonds en 's 

nachts. Ook vandaag is het weer raak. Alle vogels in onze wijk zijn op de vlucht geslagen en een aantal bewoners zit 

met angstige huisdieren.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Het begon gisterenavond de hele 

avond. Vanmorgen om 9 uur opnieuw 

en onafgebroken harde knallen. p

Helemaal verbieden vind ik niet nodig, maar verbied dan zwaar vuurwerk en niet de hele dag door.  

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk en vuurwerkbommen Overlast  jegens mijn huisdieren en de vogels buiten
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Al weken tevoren 1 of 2 harde knallen 

in de nacht.

Bellen naar de politie helpt niet, de moeder van de dader werkt bij centrale van de politie, hij doet het alleen als zij 

werkt, hij weet dat zij hem niet verlinkt.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Vuurwerk afsteken tot 3:45 uur in de 

nacht op 1 januari
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Iemand heeft een professioneel vuurwerkbedrijf. Hij kan het niet laten om het gehele jaar door vuurwerk af te 

steken, ook om 10.30 uur 's avonds.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk te laat afsteken Ook in de nacht van 1 op 2 januari nog veel erg harde knallen. Begon al op maandagochtend vroeg heel veel hier in 

de buurt. Batau-Zuid, Nieuwegein

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Zelfs op woensdag nog afsteken van 

vuurwerk

Het is nu woensdag avond en nog steeds wordt er vuurwerk afgestoken

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Twee dagen lang schrik je je voortdurend  rot en na twee dagen rijd je door de rotzooi en het glas
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Op de dagen voor Oud&Nieuw durf ik niet meer lopend of op de fiets over straat. Ik neem dan de auto.
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk
Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Het is tijd dat er een verbod komt. Vanaf november al geregeld harde knallen, drama voor alle dieren en 

dierenbezitters. Stop de vuurwerk terreur,al is het voor het milieu.

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk vuurwerkbommen veel en langdurig geknal waardoor ik niet met mijn honden naar buiten kan. Bovendien speelt dit al sinds vrijdag 

terwijl pas maandag geknald mag worden!

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Om gek van te worden, de hele avond enorm geknal. Kan de politie er niets mee of willen ze niet? Voor de hond ook 

erg beangstigend constant geknal zo een paar dagen voor nieuwjaar. 

Schade aan publieke of private 

eigendommen

gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Laat de gemeenten zorgen voor een feestelijk vuurwerk voor iedereen.

Het vuurwerk van tegenwoordig heeft niets meer te maken met het doel waar het voor staat.
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Schade aan publieke of private 

eigendommen

Stress bij huisdieren, 

vuurwerkbommen

Prullenbakken opgeblazen. wederom. Meedere meldingen gedaan bij politie. Deze reageren slecht net als vorig jaar.

Vuurwerk kan beter helemaal verboden worden en dan dit verbod ook handhaven

Schade aan publieke of private 

eigendommen
Schade aan publieke of private 

eigendommen

vuurwerk gooien in mijn schuur 

waardoor er brand uitbrak 

Het zijn vaak buren die zorgen voor de overlast van vuurwerk. Naast de overlast bij mij zelf in de straat, naast dat er 

een brandje uitbrak in mijn schuur, is het nadat het vuurwerk is afgestoken altijd een grote rotzooi voor mijn deur 

omdat de mensen die het vuurwerk hebben afgestoken hun troep niet opruimen. Ook zijn de knallen zo hard dat je 

voortdurend het idee hebt dat de oorlog is uitgebroken.

Schade aan publieke of private 

eigendommen

als gebouw beheerder ben ik nooit vrij tussen kerst en nieuwjaar ivm schade aan de gebouwen. Nieuwjaarsdag ben 

ik altijd bezig de schades door vuurwerk te inventariseren en de rommel op aan het ruimen.

Schade aan publieke of private 

eigendommen

Op zaterdagochtend werd in mijn wijk (Batau Zuid) het gft vuil opgehaald, hierdoor stonden dus een aantal kliko's 

buiten die gelijk zijn gebruikt om knalvuurwerk in af te steken. 1 kliko kapot, 1 kliko aan de binnenkant zwart 

geblakerd

Schade aan publieke of private 

eigendommen
Schade aan publieke of private 

eigendommen

voortijdig afsteken van zwaar 

vuurwerk

Geachte Heren

Vorig jaar hebben wij een grote vuurpijl tegen onze voordeur gekregen. Daar waren wij niet blij mee. En ik ben ook 

tegen te vroeg afsteken van zwaar vuurwerk door particulieren.
Schade aan publieke of private 

eigendommen
Schade aan publieke of private 

eigendommen

Vuurwerkbommen in de nacht Politie gebeld maar die kwam niet eens ondanks dat we een naam en adres hadden.

Schade aan publieke of private 

eigendommen

vuurwerk gegooid aan de ramen + afvoerpijp (van hemelwater vanuit het dak) vernield.

Schade aan publieke of private 

eigendommen

Tevens veel last van extreem hard vuurwerk in de avond en nacht. Politie neemt hier in de wijk geen actie.

Schade aan publieke of private 

eigendommen

overlast ?

Schade aan publieke of private 

eigendommen

Autos beschadigt met zwaar vuurwerk

Schade aan publieke of private 

eigendommen

Nedereinseweg twee verkeersborden opgeblazen

Schade aan publieke of private 

eigendommen

Opgeblazen prullenbak
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Schade aan publieke of private 

eigendommen

Bommen die 's nachts worden 

afgestoken, Daders zijn ongrijpbaar

Stop deze Milieuvergiftende  Milioenenverspilling a.u.b.

Rondslingerend of achtergelaten 

vuurwerkafval

Speeltuin speeltoestellen vol vuurwerkafval en weigeraars, speelhuisje stond een doos vol ongebruikte rotjes, 

levensgevaarlijk 

Nabijgelegen dierenparkje staat een gelast object met brand/roetspoor vuurwerkbom afgestoken naast dieren.

Rondslingerend of achtergelaten 

vuurwerkafval

Wij kunnen altijd de zooi in onze straat opruimen terwijl we zelf niet eens vuurwerk hebben! Ze steken het af en 

laten de zooi achter voor een ander!

Rondslingerend of achtergelaten 

vuurwerkafval

duur vuurwerk kopen en dinsdag weer naar de voedselbank zeker ?

Rondslingerend of achtergelaten 

vuurwerkafval
Rondslingerend of achtergelaten 

vuurwerkafval
Rondslingerend of achtergelaten 

vuurwerkafval

achteraf knallen tewijl dit niet mag petito\ie voor afschaffen vuuurwerk beginnen.

Rondslingerend of achtergelaten 

vuurwerkafval

Ben een paar dagen naar buitenland geweest mede door overlast(lawaai, onveiligheid) vorige jaren, dus nu heb ik 

formeel  alleen over de rommel te klagen...

Rondslingerend of achtergelaten 

vuurwerkafval
Rondslingerend of achtergelaten 

vuurwerkafval

De meeste mensen gooien normaal gesproken geen afval op straat. Maar je eigen vuurwerkafval kan je blijkbaar wel 

laten liggen. Ach, iedereen doet het tenslotte.... En de gemeente komt wel vegen. Gebrek aan 

verantwoordelijkheidsgevoel voor je eigen handelen! De overheid lost het wel op!

Rondslingerend of achtergelaten 

vuurwerkafval

De gemeente gaat het straks opruimen en dat vind ik weer terug in de belastingen belachelijk!!

Harde knallen (vuurwerkbommen) Harde knallen verstoren het welbevinden van mijn honden. Een hond durft als het zo doorgaat niet meer nasr 

buiten en zal 24 uur hasr behoefte ophouden. Zielig dat dit steeds meer dagen betreft.
Harde knallen (vuurwerkbommen) Adres: Theo Thijssenhove
Harde knallen (vuurwerkbommen) Ik vind het absurd dat er mensen in dienst zijn van de gemeente om de hondenbezitters in de gaten te houden als 

hun hond los loopt, maar vuurwerk afsteken kan gewoon, vinden ze niet erg, waarom controleert niemand daar op? 

Het park is een gemeengoed, maar nu moet je als wandelaar aan de kant gaan voor de vuurwerkafstekers. 

Belachelijk. 
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Harde knallen (vuurwerkbommen) Ik woon in een apartenmentencomplex in de wijk Galecop. Hier staan meerdere appartementencomplexen met 

daar tussen een plein. Het is juist hier waar dat gajes de zwaarste knallers als Cobra 6 en nitraatbommen afsteekt,  

vaak na middennacht, zodat je rechtop in je bed zit.  Er wonen hier relatief veel ouderen.  Je zal bijv. maar een hart 

aandoening hebben.

Dat gajes heeft niet de hersencellen om daar eens aan te denken......

Harde knallen (vuurwerkbommen) Elke dag is het hier wel raak, begint zodra het begint donker te worden en zelfs soms om 3 uur s'nachts waardoor je 

met hartkloppingen wakker wordt. 

Harde knallen (vuurwerkbommen) Bijna elke avond, net nadat we onze dochter van anderhalf op bed hebben gelegd, wordt er vlak onder ons raam 

een 'vuurwerkbom' gegooid. Het ergste is dat de persoon die dit doet er zelf met een hond loopt!

Harde knallen (vuurwerkbommen) Er word veel achter bij de school en bij mij parkeer plaats harde.knalle vuurwerk afgestoken bijna elke dag

Harde knallen (vuurwerkbommen) vuilnisbakken worden opgeblazen Gevoelsmatig lijken het wel bommen, mijn huisdieren hebben er last van, en ik hoop steeds stiekem dat er een paar 

vingertjes mee gaan

Harde knallen (vuurwerkbommen) We horen al weken  harde vuurwerkknallen .Ook in de nachtelijke uren.

Harde knallen (vuurwerkbommen) vuurwerk, zeer zwaar, al vanaf 

oktober iedere avond tot diep in de 

nacht

Al vanvoor oktober iedere avond en nacht zeer zwaar vuurwerk om 20.00 en laat op de avond 23.00 en veel later in 

de omgeving van de Mispelgaarde te Nieuwegein. Optreden van Politie is tot op heden uitgebleven.

Harde knallen (vuurwerkbommen) afschaffen!
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Vuurwerkbommen die in de portieken van flats worden gegooit en dan een harde knal geven alsof er een echte bom 

ontploft, niet normaal. En het zijn ook nog kinderen die het doen want ze zijn zeker niet ouder dan 16 jaar.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Krankzinnig harde knalle en een kat die al weken overstuur is. Begint steeds vroeger met de overlast

Harde knallen (vuurwerkbommen) Mag van mij per direct al het vuurwerk verbieden, grote ergenis voor mij en mijn huisdieren  !! En dit al ruim een 

maand van tevoren.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Wij horen hier al weken zeer harde knallen, dit is geen gewoon vuurwerk meer maar lijken wel bommen.

Harde knallen (vuurwerkbommen) wij wonen in het centrum en het begint hier eind september en het

eindigt half maart.natuurlijk niet altijd even frequent maar toch....

Harde knallen (vuurwerkbommen) Keiharde knallen van illegaal vuurwerk (bommen) laat in de avond tot midddernacht
Harde knallen (vuurwerkbommen) In de omgeving van de Blauwe  Brug
Harde knallen (vuurwerkbommen)  3  x Keiharde vuurwerkbom om 20.05 uur in Dierenweide Galecop
Harde knallen (vuurwerkbommen) Veel harde knallen
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Harde knallen (vuurwerkbommen) Schade en vervuiling Naar mijn mening zou consumenten vuurwerk verboden moeten worden rn moeten worden vervangen door een 

groot(s) professioneel gemeentelijk vuurwerk wat met een (stads)feest gegeven kan worden op een geschikte 

lokatie. Op deze manier kan iedereen genieten van kwalitatief goed en indrukwekkend vuurwerk. De kosten zullen 

betaald kunnen worden van het geld dat anders nodig is voor het herstellen van de in de stad aangerichte schaden 

en het opruimen van alle vervuiling die tot weken na de jaarwisseling de wijken en natuur bevuilt. Personen die zelf 

met vuurwerk worden betrapt rondom deze periode zullen aanzienlijk bestraft moeten worden. De boetes kunnen 

ook gebruikt worden voor het gemeentelijke vuurwerk.

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Overdag worden er steeds meer vuurwerkbommen af gestoken.
Harde knallen (vuurwerkbommen) Locatie: Om de hoek van Muiderschans (apotheek) en in de buurt. 

De knal was zo hard, dat wij echt van schrokken. Aangezien wij in de buurt van de Geinsche Hof (zorgcentrum 

ouderen) wonen, is dit niet echt bevorderen voor de gezondheid van die ouderen (hart, oor). Vuurwerkbommen 

moeten verboden worden en wijkagenten moeten boete uitdelen aan mensen die deze type vuurwerk aansteken.

Harde knallen (vuurwerkbommen) alle 1e  5 genoemde punten i/d 

keuzebalk

Hopelijk gaat dit intiatief wel helpen b/d 2e Kamer. Enkele jaren geleden zelfde int. afgestoken door 2e Kamer. Al 

die bommen, het lijkt soms of we in Afganistan wonen. Ongehoord !

Harde knallen (vuurwerkbommen) Angst bij dieren Alle vuurwerk verbieden en alleen nog op gemeenteniveau iets organiseren; dit gaat soms nergens meer over!

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) ben tegen ivm overlast aan mens en dier
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) kun je niet rustig slapen.
Harde knallen (vuurwerkbommen) Al sinds een aantal dagen zijn er met een zekere regelmaat enorm harde knallen te horen. Huisdieren raken in de 

stress en deze explosies zijn ongetwijfeld ook gevaarlijk.

Harde knallen (vuurwerkbommen) vooral in de avond veel overlast
Harde knallen (vuurwerkbommen) Veel vroegtijdig afsteken van vuurwerk in de wijk Fokkesteeg
Harde knallen (vuurwerkbommen) Op 26/12 /2012 om 02h04` wakker geschrokken van harde knal in wijkpark in de Doorslag (Ringfazant/Randijk)

Harde knallen (vuurwerkbommen) Veel extreem zwaar vuurwerk afgestoken in de buurt van busstation (stadscentrum( in Nieuwegein
Harde knallen (vuurwerkbommen) al het vuurwerk verbieden 

alleen de gemeente vuurwerk afsteken zoals in australie
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
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Harde knallen (vuurwerkbommen) Er is bij ons zoveel vuurwerk vooraf en zulke harde bommen dat de hond niet meer thuis kan blijven door de angst 

en de stress. Hij moet elk jaar naar het pension.
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) vuurwerk algemeen mooie stukjes in de krant maar als de buren ieder jaar tot zes uur sochtends bommen laten afgaan staat de politie er 

vrolijk naast en laten ze hen gewoon hun gang gang gek word ik ervan, ik kan ook niet weg de vuurwerkvrije 

campings zijn volgeboekt en dus rest er niks anders dan met de super gestressste /angstige katten weer een oud en 

nieuw op mijn badkamer door te brengen. Mijn slaapkamer barricadeer ik desondanks is er door de koolmonixide 

dampen door de grote hoeveelheden vuurwerk van mn buren onmogelijk vertoeven. Helaas zal het niet veranderen 

aangezien commerciele belangen voor gaan. Balen balen balen. 

Harde knallen (vuurwerkbommen) voortijdig afsteken van vuurwerk Er moet in Europa een verbod komen om dmv internet allerlei illegaal zwaar vuurwerk aan te schaffen. De 

voormalige Oostbloklanden moeten daarop door de Europese Unie worden aangesproken.

Al dat massaal afgestoken vuurwerk is tevens zeer ongezond voor mens en dier.

Het is veel beter om de richtlijnen die er zijn weer consequent te handhaven.

Overtreding van de regelgeving sancties toepassen dmv hoge boetes.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Regelmatig overlast van harde knallen, en afsteken van "klein vuurwerk"
Harde knallen (vuurwerkbommen) knallen van vuurwerk wordt elke dag meer
Harde knallen (vuurwerkbommen) Mozartplantsoen / Hamersstraat
Harde knallen (vuurwerkbommen) Liefst midden in de nacht, de kat durft al dagen niet naar buiten, ik slaap met de ramen dicht.  
Harde knallen (vuurwerkbommen) Vroegtijdig afsteken Niet alleen vuurtijdig afsteken,maar ook het hele jaar door in de weekenden.
Harde knallen (vuurwerkbommen) Voortijdig afsteken Overlast sinds 6 december 2012
Harde knallen (vuurwerkbommen) Weet niet hoe ik t moet noemen, 

maar vandaag wordt t met t uur 

erger. Geknal, explosies enz.

Hoop dat 2013 beter wordt, dan kan de hond gewoon in de kamer blijven.

Nu gaat ze steeds naar de badkamer, vanwege die enorme knallen. Niet normaal toch.

Harde knallen (vuurwerkbommen) huisdieren in de stress
Harde knallen (vuurwerkbommen) Er wordt in Nieuwegein (zuid) met vuurwerk gegooid, wat de naam vuurwerk niet mag hebben, zo zwaar, je blaast 

er met gemak een auto mee op. Werkelijk NIET normaal! Ook midden in de nacht, dus de kinderen en wijzelf zitten 

rechtop in bed en de honden zijn een uur van slag en niet te kalmeren... Straffen mogen echt omhoog voor dit tuig!

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Melding van een enorme harde knal om plusminus 22.00 uur, zo hard hebben we dit nog nooit gehoord. In de wijk 

Hoog-Zandveld, omgeving Guldenroede, Nieuwegein.
Harde knallen (vuurwerkbommen) stressvolle dagen voor mijn twee 

hondjes

Vuurwerk centraal afsteken lijkt mij niet alleen veilig maar ook heerlijk rustig tot 24.00 u in het oude jaar en weer 

een half uur daarna in het nieuwe jaar.

Terwijl we toch van het mooie en magische vuurwerk kunnen genieten!!

Harde knallen (vuurwerkbommen) Vannacht rond 0:30 u is er in de omgeving van de Wijk Jutphaas-Wijkersloot een vuurwerkbom afgestoken. Als 

gevolg hiervan zat ik rechtovereind in bed en sloegen mijn honden aan.
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Harde knallen (vuurwerkbommen) Is geen sprake van afgaan vuurwerk lijkt wel of er een bom afgaat.
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Zeer regelmatig vuurwerkbommen in tunnel onder AC Verhoefweg kruising Batauweg
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Ik ervaar veel overlast van het vroegtijdig afsteken van vuurwerk en met name van vuurwerkbommen. Vannacht om 

05:00 uur was het weer raak en zat ik rechtop in bed. Ik heb ook een dochter van 10 maanden oud en die kan ik het 

helemaal niet uitleggen. succes met jullie voornemen!

Harde knallen (vuurwerkbommen) Te vroeg afsteken, stressvolle situatie 

voor dier Ã¨n mens

De laatste jaren wordt het vuurwerk steeds heftiger. En het is altijd zo stiekem 's avonds en 's nachts, dus opgepakt 

worden??? De angst en paniek die vooral dieren ervan hebben, vind ik al genoeg om het vuurwerk voorgoed te 

stoppen. Gewoon mooie shows geven.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Er wordt hier heel veel vuurwerk afgestoken in de buurt van de tunnels naar het park. Gisteravond rond half tien 

was deknal echter zo hard dat mijn ramen trilden en ik woon ruim 500 meter van een tunnel naar het park.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Regelmatig vinden er in onze wijk Galecop zware ontploffingen plaats.
Harde knallen (vuurwerkbommen) Bij ons in de buurt zijn al jaren vanaf oktober regelmatig zeer harde knallen te horen. Alsof ze vuurwerk in een put 

gooien o.i.d.: het galmt nog secondenlang na, soms trillen de ramen er zelfs van. 

Ik heb dit al eens gemeld/proberen te melden bij gemeente en/of politie, maar hun antwoord was weinig 

bevredigend (kastje naar de muur-gedoe en 'we kunnen er weinig tot niets tegen doen'). 

Ik maak me vooral zorgen over het feit dat er in mijn buurt misschien veel (evt. illegaal) vuurwerk onveilig ligt 

opgeslagen in schuurtjes e.d..
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Zulke harde knallen, vooral 's avonds, dat je de drukgolf door je huis voelt gaan. Is pure munitie, levensgevaarlijk en 

zeer milieu onvriendelijk. Verbieden en van gemeentewege een mooi vuurwerk bieden zoals in b.v Monaco. Weg 

met die smerige vervuilende troep!!

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Veel te zwaar vuurwerk, mijn kat schrikt zich helemaal rot door die extreme knallen dit heeft niets meer te maken 

met een "traditie"

Harde knallen (vuurwerkbommen) sinds gisteren om de 5 minuten
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Vroegtijdig afsteken van vuurwerk Ik ben Annoniem.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Het afsteken gebeurt hier al vanaf begin november, naarmate het einde van het jaar nadert is het geleidelijk 

toegenomen. Nu dat de legale verkoop is gestart in Nederland word er regelmatig afgestoken in de wijk, ik zie vaak 

jonge kinderen en adolecenten ermee.

Harde knallen (vuurwerkbommen)
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Harde knallen (vuurwerkbommen) Voor 30 dec afgestoken om 1uur 's 

nachts

Ben een voorstander van vuurwerkverbod voor particulieren ter voorkoming van overlast, milieuvervuiling en 

gezondheidsrisico's.
Harde knallen (vuurwerkbommen) beschadigingen mijn huis, bel in de 

brand gestoken, vuurwerk in de gang 

gegooid, grote stukken uit mijn 

voordeur door 

vuurwerk.Beschadigingen op de auto 

, vuurwerk in de gang etc

Vorig jaar heeft het afsteken van vuurwerk door mijn buren, aan beide kanten, aan de ene kant wonen ouders zoon 

en dochter, aan de andere kant woont de oudste zoon, geleid tot de mishandeling van mijn broer, en bedreiging van  

mijn moeder, zus en mijzelf. Dit voorval was het ergste wat er in die nacht op het gooien van de vuurwerkbom na 

het ergste wat er in Nieuwegein is gebeurt.

Afgelopen zondag kreeg ik van de politie Nieuwegein te horen dat mijn buurman de wijkagent had gebeld met de 

mededeling dat hij en zijn gezin, toch weer vuurwerk ging afsteken. De politie heeft mij laten weten dat ik maar 

binnen moet blijven, de provocaties moet negeren, ook al wordt er vuurwerk tegen mijn huis aangegooid en op de 

auto,niet naar buiten gaan en niet het vuurwerk blussen. Ondanks dat er een rechtszaak is geweest waarbij de 2 

zonen van de buren zijn veroordeelt. Mijn broer trouwens ook want die had het vuurwerk wat tegen zijn auto werd 

gegooid, niet mogen omduwen.

Deze buren steken al 12 jaar lang vuurwerk af, Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Niet alleen HARDE knallen maar ook erg veel "gewoon" vuurwerk al op de 28e dec.... Ook door het jaar heen mn 

weekenden vaak knallen.

Graag algeheel Vuurwerkverbod en professionele vuurwerkshow.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Zat gisteravond lekker achter mijn pc te werken terwijl er in het park achter ons opeens meerdere harde knallen 

waren. Ik steek zelf ook vuurwerk af maar dit was toch heftiger.

Harde knallen (vuurwerkbommen) het helejaar door lijkt het net of er granaten af gaan over al in nieuwegein .

het is niet normaal meer soms lig ik net op bed en is het rustig en dan slaap ik haast en dan gaat er weer een af het 

is zo jammer dat ze weten hoe ze het af moeten steken anders had ik soms gehoop dat ze zig opblaasde met die 

vuurwerk .

Harde knallen (vuurwerkbommen) Vuurwerk zo hard dat de ramen 

trillen

het gaat alleen maar om geld voor de regering. dat ik ledematen zou moeten verliezen door die tering explosies 

intereseert onze regering niet'

kappen met dat vuurwerk voor particulieren 

Harde knallen (vuurwerkbommen) Vannacht rond half3 meerdere harde knallen. Vandaag ook meer overlast van buurtkinderen die al vuurwerk 

afsteken. Super vervelend en ook nog eens onwettig. Mijn huisdieren zijn nu al onrustig.  Ik ben groot voorstander 

van heta afschaffen van consumenten vuurwerk! Daarnaast vind ik het al vanaf 10:00 af mogen steken vÃ©Ã©l te 

vroeg. Waarom pakt gemeente deze overlast niet aan?
Harde knallen (vuurwerkbommen) Soort duizen klapper Het was heel hard kon oged horen dat een duizen klapper werdt afgestoken.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Vannacht was het weer raak om 00.10 werden we opgeschrikt door een keiharde vuurwerkbom. verder werd er de 

hele nacht vuurwerk afgestoken.

Meldingen Nieuwegein meldpunt vuurwerkoverlast | 24 december 2012 - 3 januari 2013 16 | 27



Keuze Toelichting bij Anders Opmerking

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Enorme knallen
Harde knallen (vuurwerkbommen) Onze wijk, Fokkesteeg, heeft een aantal tunneltjes en overdekte stukken. Hieronder het vuurwerk afsteken geeft het 

effect van een vuurwerkbom, de ruiten staan regelmatig te trillen in de sponningen...

Harde knallen (vuurwerkbommen) Harde kanonslagen vlak bij ramen van bewoners
Harde knallen (vuurwerkbommen) Op mijn werk op de huisartsenpost bij het Antonius ziekenhuis. Vroegtijdig afsteken van vuurwerk en hele harde 

knallen.

Harde knallen (vuurwerkbommen) gevaarlijke situatie voor mensen + 

voortijdig afsteken van vuurwerk

Harde knallen (vuurwerkbommen) Ik moet nu af en toe mijn tv harder zetten vanwege de geluidsoverlast
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) te vroeg afsteken van het vuurwerk belachelijk dat het vuurwerk zo vroeg verkocht wordt , laat de gemeente dit regelen op een terrein met toe gang 

kaartjes , dat is veiliger en met veel minder ongevallen die heel veel geld aan ziektekosten kosten aan de 

gemeenschap als we het over bezuinigen hebben kan je hier snel op ziektekosten besparen !!!

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Vuurwerk overlast door jongeren in oud vreeswijk
Harde knallen (vuurwerkbommen) Harde knallen en vroegtijdig afsteken van vuurwerk.
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Die harde knallen zijn beangstigend!
Harde knallen (vuurwerkbommen) lang leve onze regering,ze kunnen vuurwerk kopen maar ze mogen het niet afsteken,alweer een duistere 

beslissing,niemand houd zich daaraan,verbied die klerezooi maar,de knallen worden steeds luider,en natuurlijk 

moet je dat in de nacht doen,als je met je zatte kop rondloopt,en ik bedoel niet oudjaars nacht,maar nu al.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Ik durf mijn katten niet meer naar buiten te doen
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) 's nachts en 's avonds laat
Harde knallen (vuurwerkbommen) stress voor huisdieren, die nu dagen 

duurt ipv 1 dag

met name 's nachts zwaar vuurwerk

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Tis niet normaal hoe hard sommige knallen zijn. Er mag vandaag nog niet afgestoken worden dus doe dat dan ook 

niet. Wel denk ik dat er nog meer mensen zijn die last hebben van dit vuurwerk maar het te veel werk vinden om 

naar jullie site te gaan. Maar dit mogen jullie zeker meenemen naar de 2e kamer!
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Harde knallen (vuurwerkbommen) Vroegtijdig afsteken, harde knallen. Vuurwerk moet verboden worden!! 
Harde knallen (vuurwerkbommen) Dit zijn gewoon bommen zo hard...mijn beestjes worden helemaal gek...
Harde knallen (vuurwerkbommen) Jongen gooide enorme harde knal-bom van boven in de fietstunnel bij Cityplaza (stadscentrum), viel bijna op 

fietsende oude dame, (achter in de 70). Zij was zich sowieso rot geschrokken en stond stond te huilen, want bom 

ging vlakbij haar af met een werkelijk enorme knal. Resoneerde heel erg in de tunnel.
Harde knallen (vuurwerkbommen) Ik (3 jaar) wordt steeds wakker van het vuurwerk en moet dan huilen.
Harde knallen (vuurwerkbommen) Ik schrik buiten steeds heel erg als ik vuurwerk hoor en ik kan 's avonds ook niet in slaap komen als er vuurwerk 

wordt afgestoken.

Harde knallen (vuurwerkbommen) vuurwerk naar dieren gooien Stop particuliere vuurwerk 
Harde knallen (vuurwerkbommen) Zware knallen midden in de nacht. Lijkt net wel oorlog

Stoppen met die handel
Harde knallen (vuurwerkbommen) Voor mij mag  het vuurwerk afgeschaft worden, sommige mensen gebruiken het alleen voor vandalisme. De 

maatschappij draait er voor op, dit vind ik in deze tijd onverantwoord!

Wat betreft de overlast gelden alle bovenstaande punten. 

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Sinds begin december harde knallen in wijk Galecop.
Harde knallen (vuurwerkbommen) woon tegenover park. Zowel dieren(stress) als mensen worden ruim een week Ãn de nacht uit hun slaap gehouden 

door zeer zwaar vuurwerk en\sinds voorverkoop is het nog erger geworden.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Belachelijke overlast voor dieren en 

kinderen

de uitgifte van vuurwerk moet gestopt worden voor particulieren. Rottigheid, overlast, schades en letsel moeten tot 

een einde komen!!!!!
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Vroegtijdig afsteken
Harde knallen (vuurwerkbommen) Omgeving Mgr Heukelumstraat, wijk Zuilenstein

Al meer dan een week aan de gang

Zeer zware knallen. Huis staat te trillen.
Harde knallen (vuurwerkbommen) Er zijn zulke harde knallen dat je gelijk rechtop in je bed zit of uit je stoel springt. Tevens wonen we bij een tunnel en 

daar knallen ze ook heel wat af en als dat gebeurt dan krijg jenaf en toe gewoon een hartverzakking.

Harde knallen (vuurwerkbommen) overlast voor huisdieren daardoor Vuurwerk voor particulieren moet verboden worden !!!

Harde knallen (vuurwerkbommen) Giga knallen Jurphaas / Wijkersloot en er wordt niks aan gedaan!
Harde knallen (vuurwerkbommen) Elk jaar weer schrik ik meerdere keren vanwege de harde knallen.
Harde knallen (vuurwerkbommen)
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Harde knallen (vuurwerkbommen) Geen knallers uit een put, maar echte 

vuurwerkbommen

Bergerveste

Harde knallen (vuurwerkbommen) hoor erg veel echt harde knallen. bij mij om de hoek is de voorruit van een huis helemaal aan gruzelementen.

vroeger vond ik oud en nieuw leuk maar het wordt steeds gekker en leuk is het allang niet meer. ben pas 30 dus 

geen oud wijf die lekker aan het zeuren is. volgens mij gaat het er bij de jongeren alleen maar om hoe harder en 

gevaarlijker hoe beter. van mij mag het knalvuurwerk afgeschaft worden.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Hond en kinderen durven niet naar 

buiten

De speeltuin is al gesloopt door bommen en mijn ramen staan nu regelmatig te trillen . Dit is geen normaal 

vuurwerk meer

Harde knallen (vuurwerkbommen) En weer is het oorlog en zit je te rillen in je huis.Wanneer houdt die krankzinnige idioterie nu eens op. Wanneer 

durven die laffe politici tegen al die klootzakjes in Nederland te zeggen dat het nu eens afgelopen moet zijn met die 

barbarij?

Harde knallen (vuurwerkbommen) Vuurwerk in containers, vuurwerk in 

putten, continu vuurwerk.. Strijkers 

en knalvuurwerk.. Niet alleen 31jan 

maar al week lang

Hele groepen "kinderen" zwerven door de wijk met rugtas vol vuurwerk en joint.. Van 's morgens vroeg tot avond 

incl nachy

Harde knallen (vuurwerkbommen) Lijkt wel een oorlogsgebied
Harde knallen (vuurwerkbommen) dit is echt niet leuk meer.

hoezo nederland weining geld,kijk wat er de lucht in gaat.

hier kunnen we veel meer mee doen.

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) enorme overlast voor dieren en 

mensen door enorme knallen. 

veel illegaal vuurwerk, overlast bij winkelcentra, asociaal gedrag door afstekers. Ik beleef geen enkel plezier aan 

knalvuurwerk. Siervuurwerk in de grote steden zou ik wel kunnen waarderen
Harde knallen (vuurwerkbommen) deze melding: 16:52
Harde knallen (vuurwerkbommen) melding: 16:54, 2e vuurwerkbom
Harde knallen (vuurwerkbommen) 16:59: 3e vuurwerkbom
Harde knallen (vuurwerkbommen) Dit is meer oorlog;;;;de mensen 

schrrikken zich echt kapot. Niets leuk 

meer aan en ik zeg AFSCHAFFEN en 

Ã©Ã©n mooi vuurwerk om 00.00 uur

Mens  en dier zijn slachtoffer van een minderheid en vandalen.......stemmen hierover....democratish.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Dit is zeer gevaarlijk en vervelend.
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Harde knallen (vuurwerkbommen) De afgelopen dagen erg veel overlast van vuurwerk,

en ook redelijk wat vuurwerkbommen vandaag 31-12-2012

DIt levert veel stress.

Geef mij maar zoals het vroeger was: Van 0:00 uur, tot 01:00 uur nieuwjaarsdag vuurwerk, en daarbuiten verboden.

Harde knallen (vuurwerkbommen) 20:48 vuurwerkbom!
Harde knallen (vuurwerkbommen) VERNIELEN Slecht voor mens en dier,,,,alleen een kleine minderheid en vandalen genieten hievan ..afschaffen en Ã©Ã©n 

centraal vuurwerk om 00.00 uur.LAAT ONS EROVER STEMMEN.
Harde knallen (vuurwerkbommen) Op 1 januari (10:30) weer afschieten 

van vuurwerk

Met oudjaarsavond vuurwerkbommen, je kunt in huis niet eens rustig zitten of de tv verstaan. Huisdieren nerveus 

en op dinsdag morgen weer afschieten van vuurwerk

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) al dagen overlast door luid vuurwerk
Harde knallen (vuurwerkbommen) Absurd. Dat dit vuurwerk afgestoken mag worden!!! Het lijkt wel oorlog. Doffe knallen dreunen nog lang door mijn 

hoofd

Harde knallen (vuurwerkbommen) De hele dag in een oorlogsgebied Vanaf 10.00 uur tot nu 01.00 uur geen tel rustig geweest. vanaf 00.00 uur tot 01.00 uur vind ik niet zo'n probleem, 

maar dit is de hele dag. 

In ieder geval maar eens verbieden to 00.00 uur. 

Ik krijg er steeds meer moeite mee dat de overlastgevers de feestvreugde van Oud-en Nieuw verpesten voor de 

anderen. Ik vond het altijd een mooi feest en zag er altijd naar uit. Sinds enkele jaren ben ik blij dat het voorbij is.

Hoe kunnen mensen vreugde beleven aan overlast...

Tusse haken, want zo worden we altijd weggezet, ik ben geen oude zeur met krant en pantoffels en by the way, wat 

dan nog. De wereld is toch niet alleen voor schreeuwers..

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Het is 03:18 en nog steeds vuurwerk. Het is in Galecop

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) afsteken van zware bommen, ook na 

"sluitingstijd" (02.00 uur) op 

nieuwjaarsdag
Harde knallen (vuurwerkbommen) vuurwerktroep straat
Harde knallen (vuurwerkbommen) Tot 4:00 uur s'nachts enorme harde knallen, vuurwerk moet verboden worden voor particulieren
Harde knallen (vuurwerkbommen) rotzooi en vandalisme Voortijdig illegaal en oorverdovend vuurwerk afsteken. Op oudjaarsdag vandalisme. 

Vuurwerk in afvoerput  op straat gooien. Buren durven niet naar buiten.
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Harde knallen (vuurwerkbommen) en het voortijdig afsteken van die 

rottige knallen

Verbieden van pariculier vuurwerk en alleen georganiseerd vuurwerk goedvinden.

Huisdieren zijn de dupe van al dat vuurwerk

Harde knallen (vuurwerkbommen) de enorme rommel doe achterblijft 

waarvoor "geen eigenaar"  zich 

verantwoordelijk voelt

begrijp ik nu goed dat opstelten het eens is met de opstelling van groenlinks?? mooi, een centraal vuurwerk per 

gemeente, gemeente heeft regie/ uitvoering. verder geen "wild" afsteken van vuurwerk meer. ik baal heel erg van 

deze uit de handgelopen "folklore". het geld zou beter besteed kunnen worden...

Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) En vroegtijdig afsteken (als sinds 

oktober)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) Ik vind het niet normaal dat er zo vroeg vuurwerk wordt afgestoken en dat er niets aan wordt gedaan.
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) snachts om 1 uur 2 maal rechtop in je bed om dat je huis trilt
Harde knallen (vuurwerkbommen)
Harde knallen (vuurwerkbommen) vuurwerkafval Al mag het op oudjaarsdag, maar continue knallen vanaf 's-morgens en uren voor het huis en in directe omgeving. 

Volgens mij zit daar verboden vuurwerk bij met keiharde knallen.

Harde knallen (vuurwerkbommen) Me hond is hartstikke bang gaat niet meer naar buiten eet of drinkt niks meer 
Harde knallen (vuurwerkbommen) nu 1 januari horen wij nog zeer harde 

knallen in de wijk, het is nu bijna 

18.30 uur

Tot wanneer kan ik vuurwerkoverlast melden, want het gaat bij ons het hele jaar door. Minimaal 1 keer per week, 

wordt er vuurwerk afgestoken. 

Ik had graag meerdere punten aan willen geven, maar dit kan niet op dit formulier. Smog en overlast voor 

huisdieren bijvoorbeeld

Ik ben lid van Groen Links, wil best actief meedenken over dit punt. 
Gevaarlijke situatie voor mensen
Gevaarlijke situatie voor mensen eigenlijk gelden alle genoemde argumenten wel....

het alternatief - een door de 'gemeente' verzorgd vuurwerk rond middernacht vind ik wel OK.

Gevaarlijke situatie voor mensen
Gevaarlijke situatie voor mensen al weken elke avond als kinderen 

moeten slapen hele harde 

ontploffingen
Gevaarlijke situatie voor mensen Ik vind het onverantwoord dat door het vroege afsteken van vuurwerk mensen in gevaar komen! Jongeren gooien 

hier regelmatig vuurwerk vlakbij mensen, vooral naar jongeren die voorbij fietsen. Levensgevaarlijk! VN mij mag het 

worden afgeschaft!

Gevaarlijke situatie voor mensen verbieden die rommel alleen 31 dec om 24.00 uur !
Gevaarlijke situatie voor mensen Ware bommen worden er hier tot ontploffing gebracht. Ik durf deze dagen de deur niet uit. Ik pleit daarom voor 

afschaffing van particulier vuurwerk.
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Gevaarlijke situatie voor mensen Vuurwerk vanaf galerij zonder te kijken of er mensen of dieren lopen
Gevaarlijke situatie voor mensen Je ziet nooit politie om eens een einde te maken aan spelende kinderen met vuurwerk overdag, waardoor ik mijn 

kinderen binnen moest houden.

Gevaarlijke situatie voor mensen mijn kinderen van 5 en 10 werden 

beedreiigd door tieners met 

bomrotjes

Door de verschrikkelijk hard knallende rotjes te af te steken tussen het speeltuin en ons voordeur kregen mijn 

kinderen angst. Ik moest ze gaan ophalen. Achter mij knalden een paar van genoemde rotjes.

Gevaarlijke situatie voor mensen expres dicht bij laten ontploffen  van 

een  zwaar rotje

ik zei je mag nog geen vuurwerk  afsteken.  maar he t was 31 dec. Na 10u. Dat zei de grootste jongen. Toe ik een tas 

uit mijn auto haalden gooide de kleinste van het stel  een bezwaar rotje naar en ontploft achter mijn  rug. Gevolg 

zware oor suizige  nu nog steeds. 

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Het kostte onze kat een uur, om over de vuurwerkfontein heen te komen die gisteravond naast onze tuin knalde. De 

rommel kwam in onze visvijver terecht. Hopelijk overleven de 7 vissen het gif, maar we moeten daar ongeveer 4 

maanden per jaar alert op zijn, omdat er zo lang vuurwerk in onze wijk wordt afgestoken (oktober t/m januari).

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Midden in de nacht gaan "bommen" af met een gigantisch lawaai waardoor mijn kat (en ik zelf ook) stijf staan van 

de stress. Lijkt soms wel oorlog zo hard dit kan toch geen "leuk en mooi" vuurwerk zijn.

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

mijn hond durft nu al niet meer naar 

buiten met al die knallen de hele dag.

Van mij mag t afgeschaft worden. In ieder geval zwaardere boetes en meer controle.

Zelfs al die gillende keukenmeiden en knallen op de tv in reclames is mijn hond nu bang voor dit mag van mij ook 

wat minder.

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Hersenloze politici noemen explosieven in handen van tuig een TRADITIE!! Hopelijk krijgen ze zelf een bom op hun 

dak. Wekenlang durven honden in donker niet naar buiten. Bedankt heren/dames in DenHaag.

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Mijn hond is doodsbang voor vuurwerk, opzich niet een groot punt als het eenmaal per jaar afgestoken wordt.

Op dit moment wordt er veelste vroeg vuurwerk afgestoken met onzettend harde knallen.

Mijn hond raakt gelijk tot over zijn oren in de stress.

Ook eet hij steeds slechter en zeker als er een knal is geweest.

Ik hoop dat dit verschrikkelijke overlast van vuurwerk tegen kan worden gegaan, of tenminste beperkt kan worden 

tot oudjaarsdag..
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Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Achter mijn huis bevindt zich een viaduct.

Onder het viaduct gooien jongeren vanaf bezig december meermaals per dag zwaar knal vuurwerk terwijl ze voorbij 

fietsen/lopen.

Het galmt de hele wijk door, de ramen staan te trillen.

Het vervelendste is het als men het ook s'nachts doet, ik word geregeld wakker omdat een idioot midden in de 

nacht knalvuurwerk afsteekt.

De laatste dagen voor oudjaar staan er groepjes jongeren, rotjes en zwaarder vuurwerk af te steken.

Regelmatig gooien ze vuurwerk naar passerende mensen. (die hun huisdier uitlaten) 

Ik ben het nogal heel erg zat. Waarom moet ik een maand per jaar lijden? Omdat vuurwerk afsteken een traditie is? 

Omdat het geld in het laatje brengt? Omdat mensen met 1 hand en 1 oog leuker zijn? Omdat al die afgeknalde 

rotzooi het straatbeeld opsiert? 

Laat het afsteken van vuurwerk over aan gemeentes of op vaste plekken waar toezicht is.
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Vroegtijdig afsteken van vuurwerk en 

te gevaarlijk vuurwerk

Van mij mag het verboden worden liever gisteren dan vandaag ben er zelf als de dood voor.

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

overlast geluid, gevaar voor mensen, 

kans op onnodig zwaar letsel (ik ben 

arts en heb te maken met de kwalijke 

gevolgen van het zware vuurwerk)

ik vind dat de overheid een wet moet aannemen die particulieren verbiedt om zelf vuurwerk af te steken. Als 

alternatief moet de overheid de gemeenten in ons land stimuleren centraal en veilig vuurwerk af te steken. 

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

onverwacht iedere keer een keiharde knal. Het galmt tussen de flats. Verschrikkelijk

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

ik ben zelf geen lieverdje geweest wat vuurwerk betreft, maar sinds ik in het bezit ben van 2 honden weet ik dat de 

overlast vele malen groter is dan de lol die ik er van heb gehad
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

stressvolle situatie voor dieren Betere handhavig. in de avond en nacht.

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Nieuwegein vreselijk dat geknal en de honden raken helemaal gestresst. Snap niet overal crisis en er wordt miljoenen uitgegeven 

aan dat stomme geknal
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Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

het hele jaar door word er hier in onze wijk:galecop vuurwerk afgestoken,dit tot grote ergenis van dieren 

liefhebbers.vaak al een telefonische melding door honden bezitters gedaan naar de politie toe hier over,maar helaas 

daar is niets aan te doen.
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Mijn  2 katten hebben de hele nacht van angst onder het bed gezeten.

Rond 00.00 werd er namelijk een keiharde vuurwerkbom afgestoken
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

29 december om 13.00 uur vuurwerk ,,,hond durft niet meer naar buiten

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

en veel te vroeg afsteken en hele 

harde knallen

Al weken wordt hier vuurwerk afgestoken, overdag maar vooral ook op zaterdag nacht. Midden in de nacht is er dan 

opeens een enorme knal. 

Vandaag is het heel erg, prullenbakken worden opgeblazen in het park. Lopen met de hond gaat bijna niet meer 

omdat je steeds knallende knullen tegen komt. Heel vervelend. Veel stress bij de hond, daar moet ik dure 

kalmerende pillen voor kopen. 

Waarom kan vuurwerk, niet net als in Frankrijk, gewoon afgeschaft worden?

Ik snap dat dat vooral een financieel iets is. Immers op heel veel miljoen euro dat uitgegeven wordt aan vuurwerk 

komt ook heel veel omzetbelasting binnen bij de overheid. Jammer. Ik denk dat veel mensen blij zouden zijn als het 

gewoon rustig is in deze dagen. Wat in Frankrijk mogelijk is moet toch ook hier mogelijk zijn?

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Ik word tegen mijn wil op kosten gejaagd omdat mijn honden panisch worden van het vuurwerk in de buurt wat 

door jeugd wordt afgestoken en verder zie je ze het hele jaar niet meer met andere woorden ze komen niet uit deze 

buurt en zo hebben hun eigen ouders er geen last van.

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Zo wel in de straat als op het tegenover ons liggende school/speelplein constant knalvuurwerk.

Mijn honden kan ik alleen tussen 08.00 ren 09,30 uit laten. Daarna durven de beesten niet meer voor 23.30 naar 

buiten om hun behoefte te doen. Ze houden het de hele dag op en zitten al die tijd in hun mand te trillen.En dat al 

vanaf 28-12/

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
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Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Ja,ik ben een van de zovelen:goeie genade waar zijn we in dit land mee bezig:tegenwoordig mag je al 's ochtends 

vanaf 10 uur vuurwerk c.q.bommen  afschieten.Hoezo illegaal vuurwerk?Ach, laat maar gaan da's veel makkelijker 

dan er iets aan te doen hÃ¨ politie en politiek??Waarom kan het verbieden voor particulieren van vuurwerk in het 

algemeen hier niet en wel in veel andere landen en dan gewoon om 24 uur de gemeente mooi siervuurwerk laten 

afschieten?Alles kan blijkbaar (nog wel)in dit land.Nu geen zielige verhalen morgen hoor over afgeknalde 

lichaamsdelen etc. hoor!!!!

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Groepjes jongetjes gooien rotjes in een smalle straat voor onze deur. Weerskanten zijn hoge muren waardoor de 

klap nog harder klinkt. Mijn honden zijn de hele dag gestrest en rusteloos. Van ellende hebben we ze maar proppen 

watten in hun oren gedaan. Wat een klote dag is dit! 

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

veel te hard, langdurig, onzinnig 

gebruik

gewoon kappen met particulier afsteken.

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Vuurwerk wordt veel te dichtbij dierenweides afgestoken

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Door continue een aantal dagen achter elkaar knallen, is mijn hond helemaal gestrest (een Shetland Sheepdog) en 

loopt continue te blaffen, eerst was het nog 'binnensmonds' blaffen, maar naar mate dat de vuurwerk knallen 

aanhouden en intensiveren, is het niet te houden.

N.B. Normaal gesproken, is dit een zÃ©Ã©r rustige hond, die vrijwel niet blaft.

1 uur vuurwerk met nieuwjaar, dat is ok, maar zo verspreid over diverse dagen is een ramp.
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Bijna alle genoemde punten.

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Illegaal vuurwerk In grote hoeveelheden illegaal vuurwerk van 20uur tot 3uur

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

steken eerder af dan 10.00 uur 

sÃ³chtends
Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Dierenpark vol met vuurwerkafval en naast het hek een restant van een zelfgemaakte vuurwerkbom 

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

Op 1 jan. tussen 12,00 uur en 19.00 uur nog vol op last van zwaar vuurwerk,

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

tevens zijn de harde  knallen van de vuurwerkbommen te zot voor woorden,en de afsteek tijd moet in gekort 

worden bij voorbeeld van 22.00 tot 2.00 uur, met een boete van 1000 euro per overtreding erop.

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren
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Keuze Toelichting bij Anders Opmerking

Gevaarlijke of stressvolle situatie voor 

dieren

onze hond gaat vreselijk trekken en 

dan houden wij haar niet meer

"men" knalt hier het gehele jaar door. Al is het maar 1 knal dan vlucht ze al.Merkwaardige wijs hoor je nu weinig, 

want er wordt goed gestraft.Maar meestal is de dader(s) spoorloos.

Bedreiging of belemmering van 

hulpverleners

In de buurt van de Bombardonlaan. Ik kan niet eens rustig op huisbezoek. Zo snel mogelijk verbieden!!!!

Anders Onzin site Vuurwerk word al decennia gebruik om het nieuwe jaar in te luiden!! Dat hoort bij de Oud&Nieuw viering. Blijf daar 

vanaf!! En stel AustraliÃ« niet als voorbeeld, want die zijn ook een stuk strenger op het Vreemdelingenbeleid dan 

dat we dat hier in Nederland zijn!! Neem dat dan ook meteen over als we toch op AustraliÃ« willen lijken!!! 

Anders irritatie aan deze site Wou klagen over deze trieste site bah bah

Zielige mensen zijn jullie allemaal.

Ga wat nuttigs doen.....

Anders Preventie Het feit dat brievenbussen en prullenbakken preventief moeten worden afgesloten, is niet normaal. Vuurwerk leidt 

helaas tot niet noodzakelijke schade omdat dit door iedereen kan worden afgestoken. Ik ben voor een 

vuurwerkverbod en voor het gecontroleerd afsteken.

Anders niks Mesne die klage zijn kansloos je kan dit verwachte in deze tijd egt kansloos

Anders Overlast van veelvuldig en vroegtijdig 

afschieten van (knal)vuurwerk

Hoewel ik niet veel heb met GroenLinks, toch een goed initiatief. Ik zelf ervaar het vroegtijdig en veelvuldig 

afschieten van (knal)vuurwerk als zeer irritant en storend. Al dagen lopen groepjes jongeren door de wijken, links en 

rechts knalvuurwerk om zich heen te gooien. Het lijkt er welhaast op, dat hoe meer mensen er last van hebben... 

hoe meer lol ze beleven. Het vuurwerk wordt in tuinen gegooid, in uitlaatpijpen van auto's gelegd, in sleutelgaten 

gestopt, etc. Alle brievenbussen in de wijk zijn al verwijderd en ook de oud-papierbakken zijn allemaal 

dichtgeschroefd om vernielingen te voorkomen.

Ik woon in de buurt van een fietstunnel onder een drukke weg. Niets zo 'mooi' om daar knalvuurwerk in af te 

steken, want het geeft een behoorlijke klap met versterkend echo-effect. M.n. in de late uren en 's nachts is het 

'heerlijk' om hier grote bommen in af te steken. Gevolg, hele straat wakken, blaffend honden, etc. Ja, ik heb er dus 

veel last van en stoor mij aan het totaal niet zicht- en merkbaar handhaven van de (overlast)regels door de 

gemeente. Van mij mag je het particulier gebruik van vuurwerk onmiddellijk afschaffen of in elk geval het 

knalvuurwerk (dat geeft het meeste overlast). Laat vuurwerk inderdaad door professionals worden afgestoken op 
Anders plezier bederven Dit is typisch weer een geval van betutteling en ziekelijke bemoeienis van de politiek. Ik geloof niet dat dit allemaal 

klachten zijn maar ook, net als dit, reacties. 

De mensen die klagen zijn verzuurd. Het zijn mensen die geen plezier in hun eigen leven hebben en anderen het 

licht in hun ogen niet gunnen. Het is zeiken om het zeiken en niets anders dan dat. GET A LIFE!!!! 

Anders vervuiling auto en schuur, 

stankoverlast.)

Net n uur op bezoek in Nieuwegein, ontstak "men n vuurwerkbom in een afvoerputje. De smurrie spoot eruit, over 

mn auto en tegen een schuur(deur) ad andere kant. Rioolstank - die wil je niet geroken hebben. 31 dec ca. 2u nm.
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Keuze Toelichting bij Anders Opmerking

Anders Te veellawaai, zodat wij de tv niet 

meer kunnen verstaan
Anders Afsteken op nieuwjaarsdag Lekker rustig ontwaken 12.00 in de middag 01-01-13 want de buren zijn weer vuurwerk aan het afsteken. Wie stopt 

deze waanzin?

Anders papier-, vuil- en betondeeltjes op 

ramen, kozijnen, in tuin, op daken en 

veluxramen

Dit is allemaal afval, dat niet door de veroorzaker wordt opgeruimd. Woningeigenaren zijn zo minstens een uur 

bezig alles te reinigen.

Anders Laat afsteken van vuurwerk Op nieuwjaarsdag wordt er in de buurt Batau Zuid nog erg veel vuurwerk afgestoken.

Anders Afsteken vuurwerk na de 

jaarwisseling.

Op donderdag 3 januari om 15.30 uur harde knallen en vuurpijlen in de wijk Batau-Noord in Nieuwegein aan de 

Salamanderweide.
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Bijlage 2: Onderzoeksresultaten peil.nl in week 1 2013 naar 
vuurwerk 
 



Onderzoek uitgevoerd in week 1 van 2013 door www.noties.nl in opdracht van Arno Bonte en David Rietveld 
N = 1363  Gewogen naar NL Representatief 
 

 Base 

Mijn nielsen regio is: 

Amsterdam Rotterdam Den Haag Rest West Noord Oost Zuid 
Niet 

bekend 

Unweighted base 1363 74 65 60 374 160 304 322 0 

Vindt u dat vuurwerk 
voor overlast zorgt? 

Ja 74% 75% 77% 81% 72% 73% 73% 77% 0 

Nee 25% 22% 18% 19% 27% 27% 25% 23% 0 

Weet niet/geen mening 1% 3% 5% 0 1% 0% 1% 0% 0 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 

 
          

 
          

  Base 

Mijn nielsen regio is: 

Amsterdam Rotterdam Den Haag Rest West Noord Oost Zuid 
Niet 

bekend 

Unweighted base 1363 74 65 60 374 160 304 322 0 

Heeft u de laatste 
jaarwisseling persoonlijk 
overlast ondervonden 

van vuurwerk? 

Ja 38% 37% 53% 50% 38% 31% 43% 34% 0 

Nee 62% 63% 47% 50% 62% 69% 57% 66% 0 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 

 
          

 
            



           

  Base 

Mijn nielsen regio is: 

Amsterdam Rotterdam Den Haag Rest West Noord Oost Zuid 
Niet 

bekend 

Unweighted base 1363 74 65 60 374 160 304 322 0 

Bent u voor een verbod 
op vuurwerk voor 

particulieren? 

Ja 24% 21% 44% 29% 21% 22% 27% 20% 0 

Ja, maar alleen als er 
voortaan professionele 

vuurwerkshows worden 
georganiseerd 

36% 31% 26% 32% 36% 46% 35% 35% 0 

Nee 39% 48% 31% 39% 41% 32% 35% 43% 0 

Weet niet/geen mening 2% 0% 0 0 2% 0% 3% 2% 0 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 

 
          

 
          

  Base 

Mijn nielsen regio is: 

Amsterdam Rotterdam Den Haag Rest West Noord Oost Zuid 
Niet 

bekend 

Unweighted base 1363 74 65 60 374 160 304 322 0 

Stel dat er een verbod 
op vuurwerk voor 

particulieren zou komen, 
wat zou u dan doen? 

Niets, ik steek nu ook 
geen vuurwerk af 

65% 71% 76% 70% 60% 65% 67% 63% 0 

Ik zou een professionele 
vuurwerkshow gaan 

bezoeken 
18% 20% 5% 19% 20% 19% 17% 17% 0 

Ik zou willen meehelpen 
een professionele 
vuurwerkshow te 

organiseren 

1% 2% 2% 0 0% 3% 1% 3% 0 

Ik zou op een andere 
manier aan vuurwerk 

komen en dat toch 
afsteken 

8% 3% 1% 9% 8% 5% 13% 6% 0 

Anders/weet niet 8% 3% 16% 2% 12% 9% 2% 10% 0 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 

 


