Advies Vuurwerk 2018 - Jongerenraad Ede
Het debat rondom vuurwerk is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Gezien de gemeente hier
een belangrijke rol in speelt, lijkt het ons van belang om de gemeente te informeren over de
standpunten van jongeren over deze discussie. De gemeente is zelf ook op zoek naar de
mening van bewoners over vuurwerk via het inwonerspanel. Hierbij kan dit rapport een
gewenste aanvulling zijn.
In de afgelopen jaren zijn al maatregelen getroffen op het gebied van vuurwerk. De
vuurwerkvrije zones zijn hierin het duidelijkst. Het is lastig te bepalen welke maatregelen
voor de gewenste effecten zorgen, zoals verminderde overlast en minder slachtoffers. Meten
in welke maatregelen de meeste inwoners zich kunnen vinden is ook moeilijk. Dit rapport zal
pogen duidelijkheid te verschaffen in de mening van jongeren over deze punten.
Uitkomsten enquête onder het Jongerenpanel
Om dit rapport een basis te geven, hebben wij vanuit onze Adviescommissie een enquête
uitgezet onder jongeren betreffende vuurwerk. Uiteindelijk is deze ingevuld door 84 mensen,
variërend van 13 jaar tot 25+’ers, vrijwel allemaal woonachtig in de gemeente Ede. Per
vraag zullen de uitkomsten besproken worden aan de hand van een diagram. De vragen zijn
verdeeld in twee categorieën: perceptie op vuurwerk en perceptie op (huidige) maatregelen
Perceptie op vuurwerk

Uit de vraag ‘Vind jij vuurwerk gevaarlijk? kwam een verdeeld beeld naar voren. We kunnen
hier bijna wel spreken over een fifty-fifty uitkomst. De verschillen zijn klein, al is de groep die
vuurwerk redelijk gevaarlijk of heel erg gevaarlijk vindt wel het grootste. Daar tegenover
staat wel dat deze marge minimaal is. Hier valt uit af te lezen dat het bewustzijn over de
gevaren van vuurwerk nog te wensen over laat. Positief is wel dat er maar een kleine groep
is die vuurwerk helemaal niet gevaarlijk vindt.

Bij de vraag ‘Hoe belangrijk is zelf vuurwerk afsteken voor jou?’ komt naar voren dat hier
vaak voor de extreme opties wordt gekozen. Het merendeel (44,2%) vindt zelf vuurwerk
afsteken (heel) onbelangrijk. Daar tegenover staat wel dat een percentage van 38,1% het
wel tot zeer belangrijk vindt. Hierbij moet gezegd worden dat er niet gevraagd is om welke
vormen van vuurwerk het gaat (knal- of sier vuurwerk, maar ook legaal of illegaal). Ook de
locatie kan wellicht een rol spelen; dit zou verder onderzoek uit kunnen wijzen. Wel kan er
geconcludeerd worden dat er geen eenduidige mening is onder jongeren op dit punt.
Perceptie op (huidige) maatregelen

Een oud en nieuw compleet zonder vuurwerk. Dat is voor de meeste jongeren geen optie.
Vuurwerk hoort er voor de meeste jongeren (58,4%) toch bij. Hierbij is waarschijnlijk het
traditie element van belang, gezien ook jongeren die zelf geen vuurwerk afsteken aangeven
dat zij tegen een verbod zijn.

Binnen dit onderwerp komt duidelijk naar voren dat het overgrote deel (42,9%) het een erg
goede zaak zou vinden wanneer er een gedeeltelijk vuurwerkverbod ingesteld wordt in
bepaalde zones. Maarliefst 75% van de jongeren staat positief tegenover dit soort
vuurwerkvrije zones. Dit gebeurt momenteel al op enkele plekken en is dus een maatregel
waar onder jongeren ook draagvlak voor is.

Een andere veelgehoorde oplossing om de gevaren van vuurwerk in te perken is het
organiseren van een centrale vuurwerkshow. Dit lijkt voor de meeste jongeren niet de
gewenste oplossing, gezien meer dan de helft aangeeft niet naar zo’n show toe te zullen
gaan. Echter kunnen dit ook mensen zijn die ook al weinig met vuurwerk hebben en dus
liever elders hun nieuwjaar vieren. Ongeveer een derde van de mensen geeft aan om
(zeker) wel te overwegen om naar een vuurwerkshow in hun woonplaats te gaan. Wellicht is
er dus wel voldoende animo onder jongeren. De vuurwerkshow die Ede organiseert is dus
een goede poging om de rol van particulier vuurwerk te veranderen, maar dit zal
waarschijnlijk nooit een volledig bevredigende oplossing zijn voor alle jongeren.

Conclusie
De uitkomsten laten voor een groot deel verdeeldheid zien onder jongeren. Belangrijk is om
te zien dat een redelijk deel van de jongeren zich bewust is van het feit dat vuurwerk
gevaarlijk kan zijn, maar dit is naar ons idee niet voldoende. Voorlichting op dit gebied blijft
heel belangrijk. Het zelf vuurwerk afsteken blijft geliefd onder jongeren, al is de groep die
aangeeft hier weinig mee te hebben ook aanzienlijk. Het beeld dat alle jongeren alleen maar
dol zouden zijn op vuurwerk is in ieder geval ontkracht.
Wat betreft de maatregelen zijn de jongeren duidelijk: een volledig verbod is geen optie.
Vuurwerkvrije zones zijn echter absoluut geen probleem voor jongeren. Deze maatregel
rekent op begrip van jongeren, waardoor een verdere uitbreiding van het aantal
vuurwerkvrije zones waarschijnlijk geen probleem zal vormen. Hier liggen mogelijkheden
voor de gemeente om de overlast te beperken en veiligheid te verbeteren. Wellicht kan
hierbij ook naar de buitendorpen gekeken worden, gezien alle huidige vuurwerkvrije zones in
Ede zijn. De vuurwerkshow is een goed initiatief en zal hopelijk voort worden gezet, om op
die manier een volledig veilige manier te bieden waarop mensen van vuurwerk kunnen
genieten.
Eventuele vragen of opmerkingen kunnen gestuurd worden naar jongerenraad@ede.nl.

