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Toelichtingen bij Vragenronde over VUURWERKBELEID in de gemeente Raalte. 

In de periode tussen 21 januari en 11 februari peilden we de mening van de inwoners van de 
gemeente Raalte over het vuurwerkbeleid.  Wilt het verslag lezen? Klik dan hier: 
https://www.burgerpanelraalte.nl/n/4 

Daarnaast werden de volgende toelichtingen gegeven: 

1. Toelichtingen op de meerkeuzevraag: Wat vindt u in het algemeen van vuurwerk? 

1. Het lijkt er elk jaar op dat de knallen harder worden. Voor mijn hond een vreselijke tijd. 
2. Voorstander van vuurwerkblije zones. Delen van dorp aanwijzen om vuurwerk af te steken. 
3. Liever centraal georganiseerd door de gemeente op één plek in het dorp 
4. Gewoon 1 vuurwerk show en geen particulier vuurwerk. Daarnaast dit ook streng handhaven. 
5. Knalvuurwerk verbieden, siervuurwerk behouden. Raddraaiers van tevoren oppakken en met oud 

en nieuw vast laten zitten . En goed handhaven. 
6. Carbidschieten in buitengebied heeft een sociale functie en heeft een beperkte overlast en kans 

op ongelukken.  Vuurpijlen, de thunderkings die gevoelig zijn voor wind en omvallen zijn nu het 
probleem. Afschaffen van romeinse kaarsen en lilliputpijltjes heeft geholpen. Al het gevaarlijke en 
illegale spul moet afgeschaft worden. 

7. Het is nu al een probleem om het illegale vuurwerk (dat zijn de knallen die je in november en 
december hoort) aan te pakken. Een totaal verbod is niet te handhaven en wat denk je van de 
winkeliers die het extraatje mislopen. En die extra politie moet ook betaald worden dus meer 
belasting. De meeste mensen gaan goed om met vuurwerk. Het zijn de jongeren die het over het 
algemeen verpesten. Vuurwerk is vrijwel overal in Europa te koop. Dus met een totaalverbod 
gaat men de grens over. 

8. Men zou ook de verkoop datum van vuurwerk naar de uiterste verkoop datum kunnen brengen. 
Bijvoorbeeld 30 december, maar dan ook voor alle winkels in Raalte. 

9. We zijn allemaal jong geweest en ik vond het vroeger ook super om vuurwerk af te steken . Oké, 
de knallers zijn echt wel hard, maar het is maar 1 keer per jaar. Laat ze toch. 

10. Het betreft ook de gezondheid van mensen die astmatisch zijn en longpatiënten. 
11. Totaal vuurwerkverbod zinloos. Goede lijden onder de kwaden. 
12. Jonge mensen beginnen al dagen van tevoren met het afsteken van knal/siervuurwerk en dat 

gaat door tot vroeg in de morgen op Nieuwjaarsdag; 
13. Als vuurwerk wordt verboden krijg je alleen maar meer illegale handel waardoor alles alleen maar 

erger wordt ik heb er geen moeite mee als er wordt geknald. Het consumentenvuurwerk is het 
probleem niet. Het illegaal vuurwerk dat is het probleem. En dat krijg je als je teveel gaat 
verbieden en aanpassen vooral jongeren vinden het harde geknal mooi en leuk; 

14. Op een paar centrale punten vuurwerk afsteken en alleen sier vuurwerk zodat niet iemand uit 
Raalte noord naar Raalte zuid moet om te genieten en meer controles. 

15. Iedereen praat over handhaving. Hoe dan? Er is een groeiend tekort aan medewerkers in de zorg 
en politie. Er staat geen fatsoenlijk salaris voor de agent op straat tegenover of de ambulance 
medewerker die alle risico's lopen. De hoger heren die er over gaan zitten met oud en nieuwe 
veilig thuis. Kalf het stafkader en hoger deel af en breng het terug waar het hoort op de straat. Op 
6 januari was er nog knalvuurwerk te horen.... 

16. Vuurwerk niet verbieden, maar speciale zones aanwijzen maar daarnaast wel handhaven. 
Vuurwerk is een mooie traditie en als er maar regels zijn heeft niemand een probleem. 

17. Erg angstige  huisdieren. Dus 1 dag per jaar is voldoende. Idioterie dat dieren 3 maanden in angst 
moeten leven 
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18. Vuurwerk is niet de oorzaak van het probleem. Het is alleen een middel voor idioten om asociaal 
gedrag te vertonen. Als dit middel weggehaald wordt vinden zij meteen weer iets nieuws. Buiten 
het feit dat het vuurwerk waarmee dit soort ongein wordt uitgehaald al verboden is en dat 
verbod negeren zij op dit moment ook. Illegaal vuurwerk is al verboden (lees illegaal) en dat de 
politie daar niet op in handhaven omdat zij het niet kunnen onderscheiden zal best zo zijn. Als 
alle (knal) vuurwerk verboden wordt kan de politie wederom niet handhaven omdat zij 
simpelweg onderbezet zijn.  

19. Volgens mij begint het bij een hardere aanpak van mensen die moedwillig spullen (van een ander) 
vernielen. Bij twijfel gewoon iedereen die erbij is oppakken en straffen. (Als je niet gestraft wil 
worden moet je maar zorgen dat je er niet bij bent) 

20. kan me voorstellen dat rotjes, liliputpijltjes e.d. verboden zouden en er zouden worden en dat er 
een betere regelgeving komt op leeftijd en alcohol samen rond oud en nieuw, betere straffen en 
een goede controle.. misschien bij probleem wijken een verbod en de jeugd in Raalte beter 
controleren. 

21. Vuurwerk is gevaarlijk. Ondanks alle waarschuwingen zoveel slachtoffers. Zoveel dieren in angst. 
Zoveel knallen al weken ervoor (en erna). Slecht voor de gezondheid van mensen met long 
aandoeningen. Slecht voor de natuur, vooral als het slecht wordt opgeruimd (zoals bij mij in de 
straat). Veel te duur en zonde van het geld. 

22. Tot gisteren aan toe kon ik in de avond soms nog siervuurwerk zien ( 3-2-2020 ) vandaar 
antwoord: het zijn de raddraaiers. Maar de schade en overlast die knalvuurwerk opleveren zijn 
veel te groot. 

23. Vuurwerk is slecht voor luchtkwaliteit en risicovol. Zeker als het gaat om illegaal vuurwerk. Ook 
voor huisdieren is het geen pretje. Om de liefhebber tegemoet te komen is een vuurwerkzone 
misschien wel beter dan een vuurwerkvrije zone. Zonder handhaving heeft welke vorm van 
regulering geen enkele zin 

24. Tegenwoordig word alles enorm onder een loep gelegd door de media. Alsof er 10 of 20 jaar 
geleden niets gebeurde met oud en nieuw. Handhaving moet gewoon beter worden. Politie moet 
weer respect krijgen. Verder leuke traditie. 

25. Vuurwerk is gevaarlijk bij onverantwoord particulier gebruik. Omstanders lopen gevaar door 
gebruikers de risico's onvoldoende inschatten dan wel doordat bewust met vuurwerk naar 
personen wordt gegooid. Verantwoord gebruik van siervuurwerk is acceptabel. Knalvuurwerk is 
bij elk gebruik te hinderlijk dan wel richt onnodig schade aan. 

26. De ellende en grote ergernis en de schade aan straat meubilair en wat te denken aan de vele 
gewonden moet voldoende reden zijn om een algehele vuurwerkverbod in te stellen. 
 

Toelichtingen op vraag 2: is uw mening afgelopen jaar veranderd? 

1. Vuurwerk is de laatste 15 jaar veel zwaarder en explosiever geworden. Vroeger werden 
hulpverleners vrijwel nooit belaagd. Dat is nu wel anders. Een gebiedsverbod in de steden kan ik 
begrijpen; 

2. Er moet zws wat veranderen; 
3. Het is een ontwikkeling van de afgelopen jaren waarbij het van kwaad tot erger gaat. Nu is het 

genoeg geweest. Als men knallen wil pakt men maar carbid (Wat geen vuurwerk is.); 
4. Enkel de viering in Raalte zelf heeft mijn standpunt veranderd; 
5. Ik ben wel van mening dat ze wel van de Politie, Brandweer , ambulance , handhavers af moeten 

blijven. Zo niet: veel zwaarder straffen; 
6. Alleen het aantal doden en gewonden dat er mee gemoeid is slaat nergens op. Het blijkt dat er te 

veel mensen niet met de verantwoordelijkheid m.b.t. uurwerk kunnen omgaan; 
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7. Wordt wel overdreven. Laat de mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Vooral als 
anderen vuurwerk afsteken. Niet direct op de vuist te gaan. Wel wat zeggen als het te dicht bij 
komt. 

8. Ik ben nog steeds voor het afsteken van legaal vuurwerk. 
9. Ik heb wel begrip gekregen voor longpatiënten en huisdieren. Maar vind het nog steeds belangrijk 

dat we de traditie houden; 
10. Zelf vuurwerk afsteken moet gewoon blijven; 
11. Met mist blijven de rookwolken hangen en dat is voor longpatiënten zeer slecht; 
12. Nog meer van overtuigd dat het moet stoppen. 
13. Totaal niet: ik steek voornamelijk  siervuurwerk af dat is en blijft het mooiste vuurwerk 
14. De hond 4 dagen naar de opvang gebracht. 
15. Nogmaals tegen idioot gedrag help het weghalen van 1 middel niet. Er worden zeker andere 

middelen gevonden om auto’s in de brand te steken, bushokjes te vernielen, winkels te 
plunderen en die kan je ook niet verbieden. (Aanstekers, stokken, stenen, etc.) 

16. vind juist dat de media en social media alles dramatiseert hoe erg sommige dingen dan ook 
mogen zijn. 

17. we moeten met zijn allen proberen onze lucht voor iedereen zo schoon en gezond mogelijk te 
houden. Als er zoveel smog in de lucht hangt is dit voor niemand goed 

18. Ik ben voor een algeheel verbod. Maar het idee van een vuurwerkshow per provincie lijkt me een 
prima plan. Met al het gepraat over het klimaat/de natuur en alle verwondingen past vuurwerk 
niet meer in deze maatschappij. 

19. Nee de berichtgevingen zijn alleen negatief. Enorme betutteling van de maatschappij. Ja er 
gebeuren soms ongelukken. Dat is heel vervelend, maar dat wil niet zeggen dat je dan alles moet 
afschaffen. Mensen bewust maken van het gevaar van vuurwerk is genoeg. 

20. Persoonlijk ben ik al langer klaar met vuurwerk. Sinds afgelopen jaarwisseling merk ik dat het 
draagvlak voor afschaffing veel groter is geworden en het serieus wordt overwogen t.o.v. 
voorgaande jaren. 

21. Voor mij heeft vuurwerk nooit een meer waarde gehad 
22. Steeds meer vernieling en ergere vergrijpen ook tegen hulpverleners. Dat laatste vind ik heel erg! 

Ik hoop dat door het verbieden van knalvuurwerk en pijlen er een betere handhaving kan plaats 
vinden. 
 

Toelichtingen op vraag 3: Bent u zelf actief geweest met vuurwerk? 

1. Beetje siervuurwerk voor de kinderen. 
2. kan van het buiten gebied mooi boven Raalte kijken naar het siervuurwerk. 
3. Laatste jaren koop ik niets meer. Voegt niets meer toe aan de duizenden pijlen die tegelijk de 

lucht in gaan. Ik kan er maar een paar gelijktijdig zien. 
4. Het is in onze buurt een traditie dat we met een grote groep in onze buurt vuurwerk afsteken zo 

houd men een goede band in de buurt. En er zijn meer buurten waar het zo gaat. 
Siervuurwerk. Knallers hebben totaal geen toegevoegde waarde. 

5. Ik had siervuurwerk.  Mijn kinderen hadden sier en knallers...Ze vonden het prachtig 
6. Ik heb niets gekocht maar wij kopen als groep centraal een bepaalt pakket en kijken dit dan 

samen. 
7. Waren thuis, allicht dat je dan voor het raam gaat kijken, rond middernacht. 
8. Omdat het zo uit kwam zonder vuurwerk was ook goed geweest. 
9. Alleen genieten van mooi sier vuurwerk. 
10. Ik heb het wel gezien, maar we moeten de jeugd wel wat gunnen, wij zijn ook jong geweest. En er 

moeten niet teveel regels komen. Want wat niet mag is juist leuk om te doen. 
11. Ben zelfs op de vlucht geslagen naar het buitenland; 
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12. Klein pakketje voor de kinderen (Aldi in NL). Heb verder niets gekocht omdat ik van mening ben 
dat het in Nederland legale vuurwerk veel te duur is als je kijkt naar prijzen in de omliggende 
landen. 

13. gewoon een paar mooie siervuurwerk compounds. Niets extreems, maar wel gewoon mooi voor 
buitenaf. Vond als ik over Raalte keek en richting Heino en Broekland het juist rustig qua 
vuurwerk. 

14. Mijn gezin en ik kijken veilig binnen in huis naar het vuurwerk buiten. Wel zo veilig. 
15. Ik koop en steek al ruim 20 jaar geen vuurwerk meer af. Door de angst per ongeluk slachtoffer te 

worden van een andermans ondoordachte actie blijf ik liefst zo veel mogelijk binnen rond de 
jaarwisseling 

16. Vuurwerk afsteken vind ik erg leuk en gezellig. Vuurkorf aan. Gezellig met vrienden met elkaar 
het oude jaar achter je laten en het nieuwe jaar weer tegemoet komen. 

17. En carbid schieten met de kameraden 
18. Actief kijken: professionele vuurwerkshow tijdens Pompdagen. 
19. Nooit zelf gekocht wel gekeken om sociaal aanwezig te zijn en de mensen een gelukkig nieuwjaar 

te wensen. 

Toelichting vraag 4: Moet het beleid strenger, losser of zo blijven. 

Het mag zo blijven, en 

1. Alleen er mag harder en beter opgetreden worden de dagen ervoor. Dan wordt er veel 
(knal)vuurwerk afgestoken door jeugdigen. 

2. Betere handhaving; 
3. Er mag veel meer gehandhaafd worden; 
4. Er zijn mensen die het fantastisch vinden, laat hun dan die momenten pakken. Wel alleen met 

oud en nieuw en zoals de regels er nu zijn; 
5. ik ben van mening dat het hier vrij rustig is verlopen houden zo; 
6. Ik had de indruk dat de overlast in de gemeente dit jaar wel meeviel. 
7. Met het beleid is niks mis mee. Men moet niet overal een korreltje zout op gaan leggen. 
8. Misschien nog een vuurwerkvrijgebied voor het uitlaten van honden. 
9. Prima beleid. Tradities zoals carbid schieten ook gewoon behouden. 
10. Tot 6 januari was er nog knalvuurwerk te horen daar stoorde ik me wel aan vooral voor de 

huisdieren in de omgeving. 

Mag losser 

1. Carbid  schieten moet ook binnen de bebouwde kom kunnen. Mits begeleid door meerderjarigen. 
2. Vooral met carbidschieten. Laat de mensen plezier hebben en niet in een kleine wereld van regels 

leven. De mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid kennen. 
 

Moet strenger: 

1. De handhaving in de dagen voor en na oud en nieuw laat zeer veel te wensen over. Met andere 
woorden er wordt totaal niet merkbaar opgetreden tegen vuurwerk overlast. 

2. Een vuurwerk verbod. Misschien een vuurwerkshow? 
3. er wordt weken na oud en nieuw 's nachts nog zeer zwaar knalvuurwerk afgestoken 
4. Het beleid mag duidelijker en de handhaving beter. Tijden waarop met oud en nieuw vuurwerk 

mag worden afgestoken, worden ruim overschreden, vooral in de dagen daarna. Buiten de 
bebouwde kom is v.w.b. carbid schieten een te ruim gegeven; nu wordt het gedaan in weilanden 
op nog geen 50 meter afstand van woningen in de bebouwde kom (zoals Bendijksweg nabij 
Wooldhuisweg). 
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5. Ik vind dat de grens is bereikt en er een landelijk verbod moet komen. Wat mij betreft  m.u.v. 
siervuurwerk 

6. Ik zou graag willen dat er de dagen voor 31 dec strenger gehandhaafd wordt op het 
vuurwerkverbod. Mijn hond heeft al begin december last van vuurwerk knallen. Ik weet niet of 
het te doen is om degene die vroegtijdig vuurwerk afsteekt te achterhalen....maar het zou heel 
fijn zijn als het rustiger zou blijven tot oudjaarsdag. Ik kan wel begrijpen dat er op die dag 
vuurwerk afgestoken wordt. Ook voor 18u in de avond....veel jongeren en ouders vinden het dan 
toch leuk om oudjaar alvast te vieren met vuurwerk. 

7. In het dorp geen knalvuurwerk overdag. Alleen zgn. boxen die veilig op de grond staan. 
8. Net wat ik hierboven al schreef, zelf nu, op 2 februari wordt er hier op de Olykampen nog 

vuurwerk afgeschoten, en echt hard knal vuurwerk, niet normaal. 
9. Op 3 plekken om ons huis terwijl je 100meter van dicht bij zijnde huis carbid mag afschieten. 

Wordt ook niets aangedaan. Carbid  afschaffen aan Stobbenbroekerweg, Hondemotsweg 

Anders, nl 

1. Nooit zelf gekocht wel gekeken om sociaal aanwezig te zijn en de mensen een gelukkig nieuwjaar 
te wensen. 

2. Carbid geeft zo mogelijk nog meer overlast, die knallen zijn kilometers ver te horen. Kinderen, 
bejaarden en dieren hebben daar ook overdag last van; afschaffen wat mij betreft.  Siervuurwerk 
toestaan, knal en pijlen afschaffen. 

3. Carbid mag van mij blijven en siervuurwerk van 22.00 uur tot 02.00 uur daarna handhaven 
4. Het beleid werkt niet. Hier in Zuthem klonken de eerste klappen al half oktober, de laatste half 

januari en telkens hoor je de natuur op hol slaan. Veel komt er uit Zwolle, daar doet een Raalter 
regulering niks aan. Een landelijk totaalverbod  voor particulier bezit wel. 

5. Het mag wel zo blijven, maar daarnaast moet er wel beter gehandhaafd worden. Dit jaar was het 
een grote puinhoop, en er werd haast niet of helemaal niet gehandhaafd. Dat moet beter, anders 
wordt het wel een puinhoop. 

6. Ik heb zelf het liefst geen tot hooguit zeer beperkt (sier)vuurwerk, maar snap ook dat anderen er 
juist veel lol aan beleven. Als we met respect naar de ander konden zorgen dat er geen 
schade/overlast zou zijn dan is een beperkte mogelijkheid voor het afsteken van vuurwerk best 
wel bespreekbaar. Helaas zijn er velen die niet met anderen rekening willen houden.  Omdat er 
slecht gehandhaafd wordt/kan worden is verbieden misschien wel het beste, Een volledig nee is 
duidelijker dan een ja, het mag, met de volgende voorwaarden... 

7. in het dorp vuurwerk afsteekzones maken, waar veilig afgestoken kan worden afgestoken en op 
een betere manier gecontroleerd kan worden, als er zich dan iets buiten die zone afspeelt kan 
politie sneller handhaven. buitengebied gewoon vrij laten gebeurt weinig. 

8. Vuurwerkvrij en eventueel als het kan 1 plek waar je gezamenlijk het nieuwjaar in kunt schieten 
9. Centraal organiseren in het dorp, ook in de verschillende kernen. Carbid schieten buiten de 

bebouwde kom en met gewone melkbussen prima! 
 


