
Jaarwisseling
In september en oktober 2022 is in gemeente Gooise Meren onderzoek gedaan naar de jaarwisseling en het vuurwerk. 

Panelleden van Gooise Meren Spreekt zijn uitgenodigd om mee te doen. Daarnaast is er een open link naar het onderzoek 

verspreid via de gemeente. In totaal hebben 1.655 mensen de vragenlijst ingevuld. 

In deze factsheet staan de belangrijkste resultaten. U ontvangt deze omdat u lid bent van het inwonerspanel Gooise Meren  

Spreekt of omdat u heeft meegedaan aan het onderzoek via de open link. Hartelijk dank voor uw deelname. 

Vindt u dat het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling een traditie is die in stand gehouden moet 
worden?

Ja Weet ik 
nietNee

39% 57% 4%

Vuurwerkverbod

Wilt u dat er in de toekomst opnieuw een vuurwerkverbod komt? 

Ja Ja, maar minder 
streng Nee

58% 23%18%

Wat vindt u van de maatregelen van 
het vuurwerkverbod?

 Ik kan me vinden in de maatregelen 60%

 Ik kan me niet vinden in de maatregelen, 

want ze zijn te streng 25%

 Ik kan me niet vinden in de maatregelen, 

want ze zijn niet streng genoeg 12%

 Weet ik niet 3%

Heeft u de afgelopen 2 jaar meer of minder overlast van vuurwerk gehad 
dan de jaren ervoor?

56% ervaart (veel) minder overlast

Vindt u dat inwoners uit uw omgeving zich goed hebben gehouden aan 
het vuurwerkverbod?

48% vindt dat inwoners zich er (een beetje) aan gehouden 
hebben

Wat vond u van het vuurwerkverbod? 

67% vond het vuurwerkverbod (heel erg) prettig



Vindt u dat inwoners uit uw omgeving zich goed houden aan de vuurwerkvrije zones?

18% 55%27%

Ja Nee Weet ik niet

Officiële vuurwerkvrije zones

Manege

59%

Dierenasiels

67%

Woonzorgcentra

59%

Welke locaties ziet u graag als een vuurwerkvrije zone?
Top 3

Vindt u het een goed idee om helemaal geen vuurwerkvrije zones meer te hebben in gemeente Gooise Meren?

64% 18%16%

(Heel) goed 
idee

Geen goed/ geen slecht 
idee

(Heel) slecht 
idee

Wist u dat er vuurwerkvrije zones zijn in gemeente Gooise Meren?

50% is bekend met de vuurwerkvrije zones

Weet u waar de vuurwerkvrije zones zijn in uw omgeving?

54% weet het (ongeveer)

Wat vindt u ervan dat er vuurwerkvrije zones in gemeente Gooise Meren zijn?

84% vindt het (heel) goed

Vindt u dat er meer of minder vuurwerkvrije zones in gemeente Gooise Meren moeten komen? 

62% vindt dat er (veel) meer moeten 
komen



Wat gebeurt er met de resultaten?
Gemeente Gooise Meren gebruikt de resultaten voor de volgende jaarwisseling. Het onderzoek laat bijvoorbeeld zien 

dat een grote groep inwoners graag een vuurwerkvrije zone wil in een gebied waar dieren in het openbaar verblijven. 

Dit heeft gemeente Gooise Meren eerder gedaan en het onderzoek is een doorslaggevende factor om het de volgende 

jaarwisseling weer te doen. Ook zien we dat veel inwoners belemmeringen zien bij vrijwillige vuurwerkvrije zones. We 

gaan kijken of we de belemmeringen weg kunnen nemen om vrijwillige vuurwerkvrije straten een succes te maken. 

Kortom: we gebruiken de uitkomsten van het onderzoek voor bepaalde beleidsvoorstellen en om het bestaande beleid 

rondom vuurwerk te optimaliseren.

Vrijwillige vuurwerkvrije zones

Zou u zelf een aanvraag doen voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone?

Ja Misschien Nee

9% 65%26%

Geluidsoverlast

82%

Overlast voor 
(huis)dieren

80%

Afval en rommel op 
straat

77%

Waarom zou u zelf een vrijwillige vuurwerkvrije zone aanvragen?
Top 3

Wat heeft u van de gemeente Gooise Meren nodig voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone?

36% heeft borden nodig om aan te geven dat het een vrijwillige 
vuurwerkvrije zone is

33% heeft tips nodig over hoe de zone vuurwerkvrij gehouden kan 
worden

29% heeft meer informatie nodig over hoe een vrijwillige 
vuurwerkvrije zone aangevraagd kan worden

Hoe staat u tegenover vrijwillige vuurwerkvrije zones?

(Heel) positief Neutraal (Heel) negatief

38% 36%21%

 ▪ Ruzie in de buurt
 ▪ werkt niet
 ▪ Zaait verdeeldheid

Wilt u uitleggen waarom u negatief staat 
tegenover vrijwillige vuurwerkvrije zones?
Meest genoemde argumenten

Ziet u belemmeringen bij vrijwillige 
vuurwerkvrije zones?

45% ziet wel belemmeringen  ▪ Te vrijblijvend
 ▪ Negeren verbod
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