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Wat vinden uw inwoners 
van een vuurwerkverbod? 



Hoe denkt Nederland  
over vuurwerk?

Uit representatief (N=7.000) on-
derzoek onder het Citisens-panel 
in december  2019 en januari 2020 
blijkt dat het aantal voorstanders 
van een vuurwerkverbod nu ligt op 
69 procent. Voor de kerstvakantie 
was dat nog 58 procent. 

Bekijk hier de resultaten op de web-
site van de NOS: 

Of lees het volledige rapport:

De steun voor het 
vuurwerkverbod is na de 
jaarwisseling landelijk gestegen 
tot 69 procent. 

Dat blijkt uit ons onderzoek onder het Citisens-panel, gepubliceerd door de NOS. 
Regionaal en zelfs per wijk zijn er verschillen. Inmiddels lijkt een landelijk verbod op de 
meeste vormen van vuurwerk kans van slagen te hebben. Met onderzoek van Citisens 
krijgt u inzicht in de mening van uw inwoners als het gaat om het vuurwerkverbod. Dit 
levert resultaten op waarmee u verder in gesprek kunt over vuurwerk en gericht beleid 
kunt maken. 

Binnen 4 weken helderheid over hoe uw inwoners op wijkniveau denken  
over vuurwerk.

Graag  meer weten? 
Bel met Machteld Beekhuis: 06-49785821

https://www.citisens.nl/panel/draagvlak-
vuurwerkverbod-sterk-gestegen-sinds-
jaarwisseling/

bericht NOS

nos.nl/artikel/2317273-vuurwerkverbod-voor-
consumenten-wint-aan-steun.html

download rapport
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DIT KUNT U VAN ONS 
VERWACHTEN

Intake en startgesprek
In een intake vragen wij welke specifieke 
onderwerpen, thema’s en uitgangspun-
ten voor uw gemeente relevant zijn. 

Analyse samenstelling inwoners
Wat voor type mensen woont er in uw 
gemeente? Op welke manier zijn zij 
betrokken bij het onderwerp? Onze be-
trokkenheidsprofielen vormen de basis 
voor een communicatieplan om alle 
verschillende groepen te bereiken en om 
het onderzoek te wegen. 

Opstellen vragenlijst
We vragen niet alleen hoe inwoners 
denken over een vuurwerkverbod of wat 
ze vinden van de uitbreiding van vuur-
werkvrije zones, maar we brengen ook in 
beeld waarom ze vinden wat ze vinden. 
De vragenlijst wordt vooraf gedeeld en 
afgestemd op uw situatie. 

Campagne voor zichtbaarheid  
en bereik
Voldoende inwoners moeten meedoen. 
We delen een plan waarmee we mensen 
uitnodigen voor het onderzoek; dit plan 
is gebaseerd op de inwonerssamen-
stelling van uw gemeente. Naast onze 
campagne, kunt u als gemeente ook 
aandacht vragen voor het onderzoek. 
Wij bieden u een passend plan. 

Open link
Zodra de vragenlijst online staat, is 
deze in te vullen via een open link (zoals 



VuurwerkOoitgewoond.nl). Zo krijgen 
alle inwoners de kans om mee te doen, 
ze worden breed geïnformeerd en voe-
len zich gehoord. Juist bij een gevoelig 
thema is dit belangrijk voor draagvlak. 
Onze open link-onderzoeken worden 
gewogen om representatief te zijn, is 
zonder dubbele invullers en volgens de 
AVG-normen (privacy).

Rapportage 
Na afronding van het onderzoek analy-
seren wij de resultaten en maken we er 
een rapportage van. Deze rapportage 
geeft inzicht in de keuzemogelijkheden 
die u hebt om te komen tot vuurwerkbe-
leid dat kan rekenen op draagvlak van 
uw inwoners. 

Extra opties
Doordat alle inwoners wordt gevraagd 
hun postcode achter te laten, kunnen wij 
optioneel de voorkeuren en verschillen 
op wijkniveau inzichtelijk maken. 
Verder kunnen we de uitkomsten van het 
draagvlakonderzoek toelichten in een 
presentatie aan de gemeenteraad of de 
verantwoordelijke projectgroep. 



Planning
De gemiddelde doorlooptijd 
van dit onderzoek is 4 weken; de 
definitieve planning stellen wij 
samen met u op.

Wilt u meer weten? 
Neem contact op met Machteld 
Beekhuis: 06-49785821 of via
vuurwerk@citisens.nl 

citisens.nl

DIT ONDERZOEK VOEREN 
WE VOOR U UIT VANAF
€ 5.000 excl. btw

Na het onderzoek
Wellicht wilt u in gesprek met uw 
inwoners of een participatietraject 
starten. Citisens is een bureau voor 
onderzoek, strategische communicatie 
en participatie. Ons specialisme 
is het betrekken van inwoners bij 
veranderingen in hun leefomgeving.
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