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Informatie over het onderzoek 

1.
2.

3.

4.

In 2018 heeft de gemeente onderzocht wat de 
mening van de inwoners is over het afsteken 
van vuurwerk. Wie steekt er vuurwerk af, 
ervaren de inwoners overlast en hoe kijken ze 
aan tegen bepaalde maatregelen? 
Nu zijn we 3 jaar verder en willen we weten 
Vandaar dat we het onderzoek uit 2018 
hebben herhaald. 

In het onderzoek hebben we de volgende 
onderwerpen meegenomen: 

Wie ervaart hinder van vuurwerk? 
Hoe kijken de inwoners aan tegen 
vuurwerkvrije zones?
Hoe kijken de inwoners aan tegen een 
vuurwerkverbod? 
Wie steekt er vuurwerk af?

De resultaten vergelijken we met de 
antwoorden die zijn gegeven in 2018.

In totaal hebben 3.787 inwoners de 
vragenlijst ingevuld. 847 (43%) daarvan zitten 
in het stadspanel. In 2018 hebben 3.336 
inwoners de vragenlijst ingevuld. Hoe ouder men is, hoe minder vaak ze vuurwerk afsteken. De helft van de 

gezinnen met kinderen geeft aan elk jaar vuurwerk af te steken. In de 
wijken Helmond-West, Helmond-Oost, Helmond-Noord en de Binnenstad 
geven de inwoners het vaakst aan elk jaar vuurwerk af te steken.

Samenvatting

Een meerderheid van de inwoners is voor vuurwerkvrije zones in de stad. Voor de helft 
van de inwoners zouden er meer zones bij mogen komen dan de huidige twee (rondom 
ziekenhuis en dierenparkje Warande). Dit zijn met name zones rondom 
verzorgingshuizen en of dieren- en natuurgebieden. Mochten er vuurwerkvrije zones in 
de buurt komen, dan geeft een groot deel van de inwoners dat vuurwerk afsteekt aan 
zich er niet aan te zullen houden. 

Bijna de helft van de inwoners geeft aan niet gehinderd te zijn door 
vuurwerk. 4 op de 10 geeft aan ernstig gehinderd te zijn. Hoe ouder 
de inwoners zijn, hoe vaker ze hinder ervaren. De meeste hinder 
ervaren de inwoners van de harde knallen nog vóór oud en nieuw.  
Opvallend is de grotere groep gehinderde door het hele jaar heen.

De meningen over het afsteken van vuurwerk zijn in vergelijking 
met het onderzoek uit 2018 nauwelijks veranderd. Ook over de 
stellingen rondom vuurwerk denken de inwoners nog vrij hetzelfde. 
Net als in 2018 zijn de meningen hierover wel verdeeld. Het 
verschil zien we met name terug tussen de leeftijdsgroepen. 

4 op de 10 inwoners vindt dat de gemeente het afsteken van vuurwerk 
tijdens oud en nieuw moet verbieden. Dit aandeel is vrij gelijk aan dat 
van 2018. Hoe ouder, hoe vaker ze aangeven dat een verbod wenselijk 
is. Alleen in de wijken Rijpelberg en Stiphout is het aandeel dat voor 
een verbod is, gestegen ten opzichte van 2018.
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Daarentegen geeft drie kwart van de inwoners tot 45 jaar aan 
geen hinder te ervaren. In vergelijking met het onderzoek uit 2018 
is het aandeel 65-plussers dat ernstige hinder ervaart met 22% 
gestegen. Net als het aandeel inwoners tot 45 jaar dat geen hinder 
ervaart. 
Als we kijken naar de huishoudsamenstelling dan geven de 
(echt)paren en de eenpersoonshuishoudens vaker aan gehinderd

Rond 4 op de 10 inwoners geven aan ernstig gehinderd te zijn door 
vuurwerk. Bijna de helft geeft aan niet gehinderd te zijn. De groep 
die aangeeft enigszins gehinderd te zijn is ten opzichte van 2018 
gehalveerd. Als we kijken naar de verschillen tussen de 
leeftijdsgroepen dan zien we dat hoe ouder de inwoners zijn, hoe 
meer hinder ze ervaren. Meer dan de helft van de inwoners van 55 
jaar of ouder geeft aan ernstig gehinderd te zijn door vuurwerk. 

Zijn de inwoners gehinderd? 

te zijn dan de gezinnen met kinderen. In de wijken Rijpelberg, 
Dierdonk en Brandevoort geven de meeste inwoners aan ernstige 
hinder te ervaren. In Helmond-West ervaren ze het minste 
hinder, gevolgd door Helmond-Oost en Warande. In Rijpelberg is 
het aandeel inwoners dat ernstige hinder ervaart met 20% 
toegenomen. In de Binnenstad is dit met een 10% toegenomen. 

Wel of niet gehinderd naar wijk
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Wie heeft er wel of geen hinder van vuurwerk?   
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Wanneer en waarvan hebben de inwoners hinder van vuurwerk?   
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3 of meer momenten hinder te ervaren. De meeste hinder wordt 
ervaren van de harde knallen, de vuurwerkresten op straat en de 
gestreste huisdieren. Verder wordt bij de optie anders nog 60 keer 
genoemd (3%) dat het afsteken van vuurwerk vaak gepaard gaat met 
vandalisme en vernielingen, van bushokjes tot aan auto's. 

Van de groep inwoners die hinder van vuurwerk ervaart, geeft 7 op 
de 10 aan dat dit in de maand december is (nog voor oudejaarsdag).  
4 op de 10 inwoners geven aan niet zozeer tijdens oud en nieuw 
overlast te ervaren, maar door het jaar heen. Dit aandeel is bijna 4 
keer zo groot als in 2018. Een kwart van de inwoners geeft aan op 

Wanneer hebben de inwoner hinder van vuurwerk? 
De inwoners konden meerdere antwoorden kiezen
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Vandalisme/vernielingen
Luchtwegproblemen
Gestreste/bange kinderen
Onveilig gevoel
Angst dat vuurwerk naar mensen 
wordt toegooien
Angst voor harde knallen
Niet kunnen slapen (vooral door het 
jaar heen)
Angst voor brand
Milieu- en luchtverontreiniging
overlast van jongeren (lawaai)
Angst voor letsel 
Vuurwerkrestanten rondom het huis
Gevaarlijke situaties bij het afsteken 

Aantal keer 
genoemd
60x
20x
14x
11x
11x

9x
8x

8x
8x
7x
4x
4x
2x



Meldingen vuurwerkoverlast via de vuurwerkapp   
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bekender wordt onder de inwoners, ze weten steeds vaker waar ze 
de overlast kunnen melden. 2) door de coronapandemie, waren de 
inwoners vaker thuis en werd er vaker overlast gemeld. 
3) door het vuurwerkverbod in 2020. Afgelopen jaar was het 
verboden om vuurwerk af te steken (in verband met corona). Toch 
ging er nog vuurwerk de lucht in. Het kan zijn dat men het 
afsteken nu vaker heeft gemeld omdat het verboden was. Als we 
inzoomen op de maand december dan zien we dat in de afgelopen

De cijfers op deze en de volgende pagina zijn afkomstig van de 
vuurwerkapp. Alleen de cijfers over of de inwoners op de hoogte zijn van de 
vuurwerkapp komen uit de vragenlijst. 
Het aantal melding van vuurwerkoverlast neemt elk jaar toe. Het aantal 
meldingen in de decembermaanden verdubbelt elk jaar. Daarnaast werd 
er in 2020 en 2021 ook vaker op de andere dagen, dan in de maand 
december, gemeld. Dat het aantal meldingen over 2020 en 2021 hoger 
zijn dan in de jaren ervoor zou kunnen komen doordat: 1) de app steeds

Aantal meldingen per maand van de afgelopen drie jaar 
Bron: Vuurwerkapp

jaren de meeste meldingen op oudejaarsdag zijn 
binnengekomen. In vergelijking met 2018 melden inwoners nu 
ook vaker overlast op de andere dagen vóór oud en nieuw. Dit is 
ook terug te zien in de antwoorden die de inwoners in dit 
onderzoek gaven (zie vorige slide). 4 op de 10 inwoners geven 
aan de vuurwerkapp te kennen. 57% van de mensen die 
aangeeft ernstige hinder te ondervinden zegt de app alleen niet 
te kennen.
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Meldingen vuurwerkoverlast via de vuurwerkapp (per wijk)   
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Ook relatief gezien (het aantal meldingen ten opzichte van het 
aantal inwoners) staat Helmond-Noord bovenaan. In alle wijken 
is een stijging van het aandeel meldingen te zien, behalve in 
Warande. Daar wordt naar verhouding minder overlast gemeld. 

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van de vuurwerkapp. 
De meeste meldingen komen uit de wijk Helmond-Noord, gevolgd 
door Brandevoort en Rijpelberg. Opvallend is dat in het onderzoek 
de inwoners uit Helmond-Noord niet vaker dan de andere wijken 
aangeven hinder van vuurwerk te ervaren.
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Hoe kunnen de inwoners en de gemeente hinder verhelpen?   
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Wat kan de gemeente doen om de vuurwerkoverlast te verminderen?
De inwoners konden meerdere punten benoemen







































Handhaven en controleren (niet alleen rond oud en nieuw)
Strenger optreden tegen mensen die zich niet aan de regels 
houden/strenger straffen
Vuurwerk verbieden
Pak illegaal vuurwerk aan
De gemeente hoeft niets te doen/laat het zoals het is
Geef voorlichting/informatie (bijvoorbeeld over de gevolgen van 
vuurwerk:  lichamelijk letsel en milieuschade)
Organiseer een centrale vuurwerk- of lasershow
Vraag of inwoners toleranter willen zijn, het gaat maar om één 
dag in het jaar
Meer vuurwerkvrije zones
Wijs zones aan waar je juist WEL vuurwerk af mag steken (op één 
centrale plek, per wijk bijvoorbeeld)
Verbied het verkopen van vuurwerk
Geen idee wat de gemeente zou kunnen doen
De gemeente kan niets doen (het moet bijvoorbeeld door de 
landelijke politiek geregeld worden)
Beperk de tijd dat inwoners vuurwerk kunnen afsteken
Neem de klachten van de inwoners serieus
Duidelijk communicatie vanuit de gemeente over de regels
Verbied het afsteken van vuurwerk voor kinderen onder de 18 jaar
Organiseer andere activiteiten voor de jongeren 
Maak het mogelijk om vuurwerkrestanten gratis in te leveren

Aantal keer 
genoemd
796x
418x

374x
312x
161x
157x

133x
66x

46x
43x

41x
41x
34x

28x
13x
12x
10x
6x
3x

Wat kunnen de inwoners doen om de vuurwerkoverlast te verminderen?
De inwoners konden meerdere punten benoemen



































Zich houden aan de regels/afsteektijden etc. 
Geen vuurwerk afsteken 
Niets doen (werkt toch niet of men wil niet luisteren) 
Overlast blijven melden 
Geen vuurwerk meer kopen 
(opvoed)Taak van de ouders: houd kinderen in de gaten 
Sociale controle/elkaar aanspreken
Opruimen van de vuurwerkresten
Alleen legaal vuurwerk kopen 
Vraag om tolerant te zijn/gun het de inwoners een keer per 
jaar vuurwerk af te steken
Houd rekening met elkaar/heb respect voor elkaar en de 
omgeving
Steek het vuurwerk veilig en verantwoord af
Maak afspraken met de buurt
Blijf weg van het vuurwerk als men overlast ervaart 
Verbied het afsteken van vuurwerk door kinderen 
Inzetten van buurtwacht/buurtpreventie
Steek geen vuurwerk af onder invloed van bijvoorbeeld 
alcohol of drugs. 

Aantal keer 
genoemd
416x
266x
254x
240x
223x
188x
173x
161x
158x
151x

130x

126x
33x
22x
17x
12x
11x
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1. Het afsteken van vuurwerk door inwoners 

zelf levert te veel schade op aan mens en milieu

Type something

eerste drie stellingen in vergelijking met 2018. De groep die 
neutraal tegenover de stellingen staan is vrij gelijk gebleven. 
De inwoners die nooit vuurwerk afsteken zijn het vaker met de 
stellingen eens dan de inwoners die elk jaar of het ene jaar wel 
het andere jaar niet vuurwerk afsteken. De meerderheid van 
deze groep (die nooit vuurwerk afsteken) is het eens met de

De inwoners zijn vrij gelijk verdeeld over de eerste drie stellingen. 
Ongeveer 45% is het met de stellingen eens en ongeveer 45% is het 
met de stellingen oneens. Alleen bij de vierde stelling de gemeente 
zou geen toestemming moet geven voor centrale vuurwerkshows geven 
de inwoners vaker aan het oneens te zijn. 
Over het algemeen zijn de inwoners het minder vaak eens met de 

stellingen 1, 2 en 3. Als we kijken naar de leeftijd van de 
inwoners en hoe ze op de stellingen gereageerd hebben, dan 
zien we dat hoe ouder de inwoners zijn ze het vaker eens zijn 
met de stellingen dan de jongere inwoners. 

 

Stellingen over vuurwerk   
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2. Het afsteken van vuurwerk door inwoners 

zelf levert te veel overlast op 

3. Door een centrale vuurwerkshow tijdens oud 

en nieuw ervaren minder inwoners overlast

4. De gemeente zou gezien de schade en overlast 

geen toestemming moeten geven voor centrale 
vuurwerkshows (zoals bij de kermis bijvoorbeeld)

In hoeverre zijn de inwoners het eens met de volgende stellingen? 
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Elk jaar

Ene jaar wel, andere niet

Nooit
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Stelling: Door vuurwerkvrije zones in delen van de 
gemeente ervaren minder inwoners overlast
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Een meerderheid van de inwoners is voor het indelen van vuurwerk-
vrije zones in de stad. Voor de helft zouden er meer zones bij mogen 
komen, dan de twee die er al zijn (bij het ziekenhuis en bij de dieren 
in het warande park). Dit zijn met name zones rondom 
verzorgingshuizen en of dieren- en natuurgebieden. Daarnaast 
wordt ook vaak de gehele stad als vuurwerkvrije zone genoemd.

te zijn. Al ligt hier het aandeel dat voor is ook boven de drie kwart. 
4 op de 10 inwoners geeft aan het eens te zijn met de stelling dat 
inwoners minder overlast ervaren als er vuurwerkvrije zones in de 
stad komen. Mochten er vuurwerkvrije zones in de buurt worden 
aangewezen dan geven 8 op de 10 inwoners die vuurwerk afsteken 
aan zich er niet aan te houden.  

Hoe kijken de inwoners aan tegen vuurwerkvrije zones? 
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Zijn de inwoners voor vuurwerkvrije zones, naast de twee zones 
die er al zijn? 

Waar zouden er vuurwerkvrije zones moeten komen? 































Verzorgingshuizen 
De gehele stad
Rondom dierenparken
Natuurgebieden 
Binnenstad/centrum
Woonwijken
Rondom winkels
Scholen en speeltuintjes
Station
Sportparken
Berkendonk
Het Kasteel
Plekken meeste meldingen
Hondenuitlaatstroken 
Industriegebieden

Als er in de buurt een vuurwerkvrije zone is, zouden de 
inwoners die vuurwerk afsteken zich daar aan houden? 
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7 op de 10 inwoners die elk jaar vuurwerk afsteken geeft aan 
voor vuurwerkvrije zones te zijn. Bij de inwoners die minder vaak 
tot nooit vuurwerk afsteken is dit aandeel hoger. Over het 
algemeen is het animo voor vuurwerkvrije zones vrij gelijk 
verdeeld over de wijken. Alleen in Brouwhuis en Helmond-West 
geven de inwoners minder vaak aan voor de vuurwerkvrije zones

% inwoners dat voor een vuurwerkvrije zone is 
naar wel of niet vuurwerk afsteken 





















Specifieke wijken:
Brandevoort
Rijpelberg
Dierdonk
Helmond-Noord
't Hout
Helmond-Oost
Brouwhuis
Stiphout
Warande
Helmond-West
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Draai het om: een algeheel vuurwerkverbod in Helmond 

behalve enkele zones waar dat wel toegestaan is

(27x genoemd)
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4 op de 10 inwoners vindt dat de gemeente het afsteken van 
vuurwerk tijdens oud en nieuw moet verbieden. Dit aandeel is 
vrij gelijk aan dat van 2018. Hoe ouder, hoe vaker ze aangeven 
dat een verbod wenselijk is. Alleen in de wijken Rijpelberg en 

Ongeveer de helft van de inwoners geeft aan dat ze het eens zijn 
met de stelling dat het afsteken van vuurwerk een traditie is die in 
stand moet blijven. Ten opzicht van 2018 is dit aandeel met 8% 
gestegen. Hoe jonger hoe vaker ze het met de stelling eens zijn. 

Stiphout is het aandeel dat voor een verbod is gestegen ten 
opzichte van 2018. Voor de Binnenstad en 't Hout is het aandeel 
gelijk gebleven. In de overige wijken is het aandeel gedaald. In 
Helmond-West is het aandeel dat voor een verbod is met een 
10% gedaald. 

Hoe kijken de inwoners aan tegen een verbod op het afsteken van vuurwerk? 
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Hoe kijken de inwoners aan tegen een verbod op het afsteken van vuurwerk? 
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Toelichting waarom de inwoners voor een vuurwerkverbod zijn
De inwoners konden meerdere punten benoemen



























Te veel overlast (geluid, vernielingen, jongeren etc.) 
Het afsteken van vuurwerk is slecht voor het milieu 
(luchtvervuiling) 
Het levert stress op bij (huis)dieren
Het afsteken van vuurwerk is gevaarlijk en kan leiden tot 
lichamelijk letsel
Zorg voor een centrale vuurwerkshow of een plek maar vuurwerk 
afgestoken mag worden 
Door een vuurwerkverbod wordt het beter te handhaven 
Er ligt nu te veel troep op straat
De gemeenschap krijgt de rekening
De inwoners kunnen niet verantwoordelijk met het afsteken van 
vuurwerk omgaan
Het is niet meer van deze tijd
Het is geldverspilling
Als het maar te handhaven is? 
Er wordt geen rekening met elkaar gehouden

Aantal keer 
genoemd
609x
358x

307x
229x

109x

73x
60x
44x
41x

32x
17x
14x
4x
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Toelichting waarom de inwoners tegen een vuurwerkverbod zijn
De inwoners konden meerdere punten benoemen



















Vuurwerk afsteken is een traditie, het hoort bij oud en nieuw
Een verbod helpt niet, het is het illegale vuurwerk en het afsteken 
buiten de afgesproken tijden dat voor overlast zorgt. 
Niet alles verbieden, laat het aan de mensen zelf om te bepalen 
of ze vuurwerk willen afsteken 
Als je je aan de regels houdt is er niets aan de hand 
Bij een verbod zal er alleen maar meer illegaal vuurwerk worden 
afgestoken 
Een verbod helpt niet, het is niet te handhaven en men blijft toch 
wel vuurwerk afsteken (kijk maar naar vorig jaar) 
Een kleine groep (met name jeugd) houdt zich niet aan de regels 
en verpest het voor de grote groep die zich wel aan de regels 
houden 
Beter handhaven
Vuurwerkshows zorgen ook voor overlast (veel verkeer, dronken 
mensen achter het stuur)/houd het liever in eigen buurt
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Wie steken er vuurwerk af?   
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Wel of niet afsteken van vuurwerk naar leeftijd
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Wel of niet afsteken van vuurwerk 
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hoe minder vaak ze vuurwerk afsteken. 
De helft van de gezinnen met kinderen geeft aan elk jaar 
vuurwerk af te steken. Bij de andere huishoudsamenstellingen 
ligt dit aandeel lager. 
In de wijken Helmond-West, Helmond-Oost, Helmond-Noord en 
de Binnenstad geven de inwoners het vaakst aan elk jaar 

De groep inwoners dat aangeeft elk jaar en nooit vuurwerk af te 
steken is vrijwel even groot (ongeveer 40%). 1 op de 5 inwoners 
geeft aan het ene jaar wel en het andere jaar niets af te steken. 
Deze verhouding is nagenoeg gelijk aan dat van in 2018. 
Als we inzoomen op wie er vuurwerk afsteken dan zien we dat dit 
met name de inwoners onder de 44 jaar zijn. Hoe ouder men is,

Steken de inwoners vuurwerk af? 

vuurwerk af te steken. In Helmond-West is dit aandeel met 16% 
gestegen en in Helmond-Oost met 18% gestegen ten opzichte 
van 2018. In Dierdonk, Stiphout en Rijpelberg geven de inwoners 
het vaakst aan dat ze nooit vuurwerk afsteken. In de Rijpelberg 
is als enige wijk een daling te zien in het aandeel inwoners dat 
elk jaar vuurwerk afsteek. 

Wel of niet afsteken van vuurwerk naar wijk

elk jaar ene jaar wel, andere niet nooit
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Willen de inwoners nog iets kwijt over het vuurwerkonderzoek? 
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Siervuurwerk moet mogelijk blijven
Centrale vuurwerkshow stad/wijk

Gun het ons, het is maar 1 keer in het jaar
Wijs plekken aan waar wél vuurwerk mag worden afgestoken

Denk aan de hoge kosten (vernielingen, vervuiling en ziektekosten)

Maak onderscheid tussen inwoners die zich aan de regels houden en die dat niet doen

Overlast door harde knallen (buiten oud en nieuw om)
Schaf het vuurwerk af

Vaker handhaven/meer toezicht
Voorlichting geven over veilig afsteken

Verbied vuurwerk voor kinderen onder de 18 jaar

Bescherm de dieren

Behoefte aan terugkoppeling bij melding via de app

Verbieden heeft geen zin, wordt toch nog (illegaal) vuurwerk afgestoken

Als men zich aan de regels houdt is er niets aan de hand

Alvast een gelukkig nieuwjaar gewenst

Zorg voor duidelijke communicatie
Politie mag harder optreden

Vuurwerkvrije zones zijn zeker een optie

Zorg dat iedereen zijn vuurwerkresten opruimt

Vuurwerk zorgt voor teveel schade

Pak niet alles af

Focus op het positieve van het feest

Denk het aan milieu en de luchtkwaliteit

Aanpak illegaal vuurwerk

Overlast vooral in de maanden voor oud en nieuw

Er zijn wel grotere problemen dan vuurwerk

Goed dat de mening van de inwoners wordt gevraagd

Haal de rotte appels eruit

Vuurwerk zorgt voor teveel overlast

Hopelijk komt er een oplossing

Ik steek het zelf niet af, maar geniet van het vuurwerk

Ik ervaar geen overlast van vuurwerk Geldverspilling

Leef en laten leven

Zonder vuurwerk geen nieuwjaar

Laat het aan de professionals over

Succes gemeente met de vuurwerkaanpak

Spreek de ouders aan op het gedrag van hun kinderen


