
    
 

         

 

INWONERSONDERZOEK JAARWISSELING GEMEENTE 

BERGEN 

  

Woon je in de gemeente Bergen (Bergen, Egmonden, Schoorl, Groet of Camperduin)? 

35x ja  38xnee (niet meegenomen in deze samenvatting) 

 

1. Wat vind je van de jaarwisseling? 

  Wel van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Weet ik niet 

 Gezellig  34x  1x 

 Hinderlijk 1x 34x 4x 

 Overlast gevend 6x 25x 6x 

 Leuk voor iedereen 18x 1x 13x 

 

2. Steek je vuurwerk af rond de jaarwisseling?  

 8x Ja, altijd  

 9x Ja, meestal wel 

 6x Het ene jaar wel, het andere niet  

 8x Een enkele keer 

 4x Nooit  ga door naar vraag 6 

 

3.  Heb je de afgelopen jaarwisseling (2020-2021) vuurwerk afgestoken?  

 10x Ja, ik heb vuurwerk afgestoken  

 23x Nee, ik heb geen vuurwerk afgestoken  

 1x Geen antwoord  

4. Wat voor vuurwerk en/of carbid steek je meestal tijdens de jaarwisseling af?(dus niet alleen 
tijdens de voorgaande jaarwisseling)  

Meerdere antwoorden mogelijk 

 23x Siervuurwerk (hieronder vallen fonteinen en 
vuurpijlen)  

  

 22x Fop- en schertsvuurwerk (o.a. sterretjes, 
knalerwten, dit vuurwerk mag heel het jaar door 
worden afgestoken)  

 

  Carbid   

 13x Knalvuurwerk   

 1x Illegaal vuurwerk   

 1x Iets anders, 
namelijk: 

? 
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5. Met wie steek je dit vuurwerk meestal af? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

 
 Alleen  

 23x Met vrienden 

 4x Met andere buurtbewoners 

 16x Met iemand 
anders, 
namelijk: 

    

6. Kun je aangeven of je het eens bent met de volgende stelling?  

Het afsteken van vuurwerk is een mooie traditie die we in stand moeten houden.  
 

18x Helemaal mee eens 

14x Mee eens  

3x Neutraal  

 Mee oneens  

1x Helemaal mee oneens  

3x Weet ik niet  

 

Vuurwerkvrije zones 

In de gemeente Bergen is een aantal vuurwerkvrije zones. Op die plekken mag het hele jaar door geen 

vuurwerk worden afgestoken, ook niet gedurende de jaarwisseling. 

 

8. Welke uitspraak past het beste bij jou?  
 

 
 Je mag nergens vuurwerk afsteken (algemeen vuurwerkverbod) 

 2x Er moet één zone komen waar wél vuurwerk mag worden afgestoken  

 10x Er moeten meerdere vuurwerkvrije zones zijn (daarbuiten mag je wel vuurwerk 

afsteken) 

 11x Je moet overal vuurwerk kunnen afsteken  

 8x Het maakt me niet uit  

 5x Weet ik niet  
 

 

 

   

7. Bent je bekend met de vuurwerkvrije zones in gemeente Bergen?  

 
 Ja, en ik weet welke zones dit zijn  

 14x Ja, maar ik weet niet welke zones dit zijn 

 22x Nee 

15x Familie  

1x anders 
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9. Ben je het eens of oneens met de volgende uitspraken?  

  Helemaal 
mee eens 

Mee eens 
Mee 

oneens 
Helemaal 
oneens 

Weet ik  
niet 

 

Het afsteken van vuurwerk 
door inwoners moet worden 
verboden in gemeente 
Bergen 
 

1x  5x 20x 7x  

Het afsteken van vuurwerk 
door inwoners moet worden 
verboden, in plaats daarvan 
moet er bij de jaarwisseling 
een professionele 
vuurwerkshow worden 
georganiseerd 
 

1x 6x 11x 11x 7x  

 

 

10. Hoe zou je het vinden als inwoners en gemeenten samen een jaarwisseling organiseren op een aantal 
verschillende plekken in de gemeente?  

 1x Heel positief  

 10x Positief  

 8x Negatief  

 6x Zeer negatief 

 6x Het maakt me niet uit 

 5x Weet ik niet  ga naar vraag 15 

 
 

11. Kun je dit antwoord toelichten?  

 

 

 

 

 

 

 

10x Weet ik niet 

 

12. Stel dat in de gemeente Bergen een gemeenschappelijke jaarwisseling wordt georganiseerd, 
hoort het afsteken van vuurwerk volgens jou hierbij?  

 9x Ja, door een professionele vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente  

 15x Ja, door zelf op een aangewezen plek vuurwerk af te steken 

 2x Nee, vuurwerk hoeft voor mij niet  

 2x Het maakt me niet uit  

 2x Weet ik niet  

 

Zie bijlage 1 
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13. Stel dat er in de gemeente Bergen bij de jaarwisseling een professionele vuurwerkshow wordt 
georganiseerd. Zou je dan stoppen of minderen met zelf vuurwerk kopen en afsteken? 

 4x Zeker wel stoppen met zelf vuurwerk afsteken 
 

 2x Waarschijnlijk wel stoppen met zelf vuurwerk afsteken 
 

 7x Niet stoppen, maar minder eigen vuurwerk afsteken  
 

 13x Zeker niet stoppen, ook niet minder eigen vuurwerk afsteken 
 

 5x Weet ik (nog) niet  

 

14. Wat zou jij de gemeente willen meegeven bij het organiseren van een gemeenschappelijke 
jaarwisseling? 

 Zie bijlage 1 

  Weet ik niet  

Achtergrondvragen 

 
15. Ben je?  

 13x Jongen   
 21x Meisje   
 1x Geen antwoord  

 

16. Wat is jouw leeftijd?   

 13x 13 jaar 
 10x Meisj 14 jaar 
 9x 15 jaar 
 1x 16 jaar 
 2x 17 jaar 

 

17. Heb jij tot slot nog opmerkingen over dit onderwerp die in deze vragenlijst niet aan bod zijn gekomen?   

  
Zie bijlage 1 

  

Dit is het einde van de vragenlijst. 
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Bijlage 1 

11. Toelichting bij vraag 10 

 Dat lijkt me een leuk idee (jongen 13 jaar) 

 Het zou me gezellig lijken (meisje 13 jaar) 

 Ik wil het liever vieren met mensen die ik goed ken (meisje 13 jaar) 

 Niet leuk, ik wil met mensen die ik ken en bevriend mee ben (meisje 13 jaar) 

 Ik wil gewoon alleen met mensen vieren die ik aardig vind en ken (meisje 14 jaar) 

 Vuurwerk hoort erbij (meisje 13 jaar) 

ik vind het niet z’n goed plan want dan moet je met mensen omgaan die je helemaal 

niet aardig vind (meisje 13 jaar) 

Omdat je gezellig bij elkaar bent en dan wordt dat niet verpest (meisje 13 jaar) 

 Ik denk dat je alles wel gezellig kan  maken (jongen 17 jaar) 

 Het is een feestdag en die moet je zelf met je familie en vrienden kunnen vieren 

zonder dat de gemeente zich ermee bemoeit (meisje 15 jaar) 

 Vuurwerk hoort bij de Nederlandse jaarwisseling (meisje 15 jaar) 

 Ik wil zelf iets doen met mijn familie en vrienden (meisje 15 jaar) 

 Het lijkt me wel gezellig (jongen 15 jaar) 

 Lijkt me gezellig en leuk (meisje) 

 

14. Wat zou jij de gemeente willen meegeven bij het organiseren van een gemeenschappelijke 

jaarwisseling? 

 Verbied niet vuurwerk, hou het gezellig (jongen 14 jaar) 

 Dat het overal te zien is en dat het op een bereikbare plek wordt georganiseerd (meisje 

13 jaar) 

 Dat het niet heel saai moet worden (meisje 14 jaar) 

 Vuurwerk! (meisje 13 jaar) 

Het gewoon niet doen (meisje 13 jaar) 

 Dat niet te doen want het is leuker zo (meisje 13 jaar) 

 Saai (jongen 17 jaar) 

Doe maar niet (meisje 15 jaar) 

Ik vind het een goed idee maar wil niet zeggen dat zelf vuurwerk afsteken dan 

verboden moet worden (meisje 15 jaar) 
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 Niet doen (meisje 15 jaar) 

 Niet doen (meisje 15 jaar) 

 

 

17. Heb jij tot slot nog opmerkingen over dit onderwerp die in deze vragenlijst niet aan bod zijn 

gekomen?   

 Wil graag me eigen vuurwerk afsteken het is toch een stuk leuker en gezelliger ook 

veel meer speciaal. Door normal vuurwerk te verboden komt er veel meer illegal 

vuurwerk.(meisje 17 jaar) 

 Nee, maar ik hoop wel heel erg dat vuurwerk voor altijd wordt afgeschaft! Naast dat 

het gevaarlijk is voor mensen zelf, geeft het enorm veel overlast bij dieren. Voor dieren 

is oud en nieuw een traumatische ervaring! Terwijl mensen lekker buiten vuurwerk aan 

het afsteken zijn, liggen de honden piepend van angst onder het bed! Voor dieren is 

het alsof de wereld vergaat, maar niemand die zich daar druk om maakt, lijkt het wel! 

Neem dit dus ook mee in jullie besluit over het afschaffen van vuurwerk! (meisje 15 

jaar) 

 Vuurwerk moet blijven! (jongen 14 jaar) 

 Het maakt me niks uit (jongen 14 jaar) 

 Vuurwerk is echt een hele leuke traditie (meisje 13 jaar) 

 Gewoon zo laten als het nu is (meisje 13 jaar) 

 Vuurwerk moet toegestaan zijn door iedereen, anders verpest je het hele feest (meisje 

17 jaar) 

 Ik wil vuurwerk af kunnen steken, die 1 keer per jaar moet kunnen (meisje 15 jaar) 

 Ik wil vuurwerk afsteken, het kan toch maar 1x per jaar (meisje 15 jaar) 

 Ik vind dat siervuurwerk niet verboden hoeft te worden, want dan vind ik niet storend. 

Knalvuurwerk mag van mij wel verboden worden (meisje) 

 

 

 


