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Onderzoeksverantwoording
1.1

Inleiding

In opdracht van gemeente Heusden heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek, over vuurwerk in de
gemeente Heusden, uitgevoerd onder de leden van het Inwonerspanel Heusden en via een open link verspreid door gemeente
Heusden.

1.2

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef
Methode
Uitnodiging
Veldwerkperiode
Herinnering

1.3

Inwonerspanel Heusden
Online
Per e-mail
Vrijdag 17 januari – zondag 9 februari 2020
1 keer

Responsoverzicht
N

Bruto steekproef

496

Complete vragenlijsten

390

Respons

79%

Open link

2270
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1.4
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Weging

Als de respons afwijkt op de variabelen leeftijd en/of kern, is er een weging toegevoegd, zodat de resultaten een juiste
afspiegeling vormen van de werkelijke bevolking. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen
in ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat.
Personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1 waardoor ze minder zwaar mee tellen.
Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van een niet geheel representatieve steekproef weg te nemen.
Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 gehanteerd.
1.5

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

Het betrouwbaarheidspercentage geeft de kans aan dat bij herhaling van het onderzoek hetzelfde uit het onderzoek komt. Bij
een betrouwbaarheidspercentage van 95% is er 95% kans bij herhaling dat de antwoorden hetzelfde zullen zijn met andere
respondenten binnen de doelgroep.
De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. De
foutmarge is het percentage dat het antwoord kan afwijken van de werkelijkheid. Als de foutmarge 4% is, en 47% van
steekproef een bepaald antwoord geeft, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 4% boven of 4% onder deze 47%, dus
tussen de 43% en 51% (een lagere foutmarge vereist een grotere steekproef). Een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een
foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief onderzoek.
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Onderzoeksverantwoording
1.6

Samenstelling respons

De steekproef is, uitgesplitst naar leeftijd, als volgt samengesteld:
ONGEWOGEN
Leeftijd

GEWOGEN

N

%

N

%

16 t/m 34 jaar

510

19%

667

25%

35 t/m 49 jaar

762

29%

598

23%

50 t/m 64 jaar

775

29%

712

27%

65 jaar en ouder

572

22%

642

24%

41

2%

41

2%

Onbekend

Voor deze peiling hebben wij gecontroleerd of er een afwijking is ten opzichte
van de werkelijkheid op basis van de variabele leeftijd.
In dit geval zijn met name de leeftijdsgroep 16 t/m 34 jaar
ondervertegenwoordigd en krijgen hier een weegfactor groter dan 1.
De respondenten van 35 t/m 49 jaar zijn oververtegenwoordigd en krijgen
een gewicht kleiner dan 1.
Met het aantal respondenten dat heeft deelgenomen (=2660) kan met een
betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 1,8% uitspraken gedaan
worden op totaalniveau.
Doordat de jongeren (16 t/m 34) jaar zijn ondervertegenwoordigd en de
respondenten van 35 t/m 49 jaar zijn oververtegenwoordigd, zijn de
resultaten niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de
inwoners van Heusden, maar geven wel een goede indicatie.

1.7

Leeswijzer

Daar waar de som van de resultaten niet precies op 100% uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer
dan één antwoord toegestaan. Waar in de grafieken ongelijke N-en (aantal respondenten) te zien zijn, wordt dit veroorzaakt door
het uitsluiten van de antwoordcategorie ‘geen mening/niet van toepassing’ en/of routing in de vragenlijst. In de rapportage wordt
de ongewogen N weergegeven.
Als in de rapportage over verschillen wordt gesproken, betekent dit dat dit statistisch niet aan toeval toe te schrijven is en dus
betekenisvol kan zijn. In deze rapportage is gekeken of er (significante) verschillen zijn en zijn de opvallende zaken benoemd.

De open antwoorden worden letterlijk en onbewerkt opgeleverd en indien er opvallende resultaten zijn, worden deze verwerkt in de
rapportage.
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Resultaten

Was u de laatste oud- en nieuwviering in de gemeente
Heusden? (N=2660)

9%
Hoe heeft u de laatste oud- en nieuwviering ervaren in de gemeente Heusden?
(N=2444/2404*)
1

2

3

4

5

Onrustig

20%

17%

17%

16%

29%

Rustig

Onveilig

17%

16%

19%

16%

31%

Veilig

91%
Bijna iedereen (91%) was de afgelopen oud- en nieuwviering in de
gemeente Heusden.

Ja

Nee

Bijna de helft heeft de afgelopen oud- en nieuwviering als rustig (45%) en
veilig (47%) ervaren. Bijna vier op de tien (37%) vond het onrustig en een
derde (33%) heeft het als onveilig ervaren.
Respondenten van 65 jaar en ouder voelden zich vaker onveilig en
ervoeren meer onrust dan respondenten jonger dan 65 jaar.

*

De antwoordcategorie ‘Niet van toepassing’ is niet meegenomen in deze tabel
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Resultaten
Heeft u rondom de afgelopen jaarwisseling overlast ervaren van vuurwerk in de gemeente Heusden? (N=2660)

Ja, de dagen vóór de jaarwisseling

58%

Ja, tijdens de jaarwisseling

31%

Ja, de dagen na de jaarwisseling

Anders

27%

7%

Twee derde (66%) heeft overlast van vuurwerk ervaren rondom de
afgelopen jaarwisseling in Heusden.

Nee, ik heb geen overlast ervaren in de gemeente
Heusden

34%

Bijna zes op de tien (58%) noemt de dagen vóór de jaarwisseling en drie
op de tien zegt overlast te hebben ervaren tijdens de jaarwisseling (31%)
en de dagen na de jaarwisseling (27%).
Respondenten van 50 jaar en ouder hebben op alle momenten meer
overlast ervaren dan respondenten jonger dan 50 jaar.
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Resultaten
Welk soort overlast heeft u ervaren in de gemeente Heusden? (N=1785*)

Afsteken buiten afsteektijden om

87%

Geluidsoverlast

83%

Onveilig gevoel doordat vuurwerk dichtbij werd
afgestoken

47%

Mijn huisdieren hadden er last van

44%

Vernieling buitenruimte

Schade aan persoonlijke eigendommen

Brand

Anders

Bijna negen op de tien (87%) respondenten noemt het afsteken buiten de
afsteektijden om, als ervaren overlast. Ruim acht op de tien (83%) noemt
geluidsoverlast. Respondenten van 50 jaar en ouder noemen vaker
geluidsoverlast dan respondenten jonger dan 50 jaar.

24%

Bijna de helft (47%) van de respondenten had een onveilig gevoel doordat
er vuurwerk dichtbij werd afgestoken. Ruim vier op de tien (44%)
respondenten gaf aan dat hun huisdieren er last van hadden.

7%

4%

11%
➢ Afval/rommel op straat
➢ Luchtvervuiling/rook

*

Selectie: respondent heeft rondom de afgelopen jaarwisseling overlast ervaren van vuurwerk in de gemeente Heusden
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Resultaten
Vindt u dat consumentenvuurwerk rondom de jaarwisseling afgestoken mag worden binnen de gemeente Heusden? (N=2660)

Ja, dit moet zeker kunnen

36%

Ja, maar alleen in vastgestelde zones

9%

Ja, maar alleen professioneel en op een centrale
plek in de gemeente Heusden (dus geen
consumentenvuurwerk meer)

34%

Nee, liever helemaal geen vuurwerk meer in de
gemeente Heusden

16%
Ruim een derde (36%) vindt dat het afsteken van
consumentenvuurwerk rondom de jaarwisseling binnen de
gemeente Heusden zeker moet kunnen.

Anders

Weet niet/geen mening

Een nagenoeg gelijk deel (34%) vindt dat er alleen
professioneel (dus geen consumentenvuurwerk) op een
centrale plek in de gemeente Heusden vuurwerk afgestoken
mag worden. Respondenten van 65 jaar en ouder noemen dit
vaker dan respondenten jonger dan 65 jaar.

4%

1%
➢ Alleen siervuurwerk
(geen knalvuurwerk)
➢ Per dorp/kern één
centrale plek

Eén op de zes (16%) wil liever helemaal geen vuurwerk meer
in de gemeente Heusden.
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Resultaten
Wat vindt u van carbidschieten rondom de jaarwisseling in de gemeente Heusden? (N=2660)

Ja, dit moet zeker kunnen

20%

Ja, maar alleen in vastgestelde zones

16%

Ja, maar niet in de bebouwde kom

21%

Nee, liever helemaal geen carbidschieten in de
gemeente Heusden

Anders

40%

1%

Vier op de tien (40%) wil liever helemaal geen carbidschieten meer in de
gemeente Heusden. Respondenten van 65 jaar en ouder noemen dit vaker dan
respondenten jonger dan 65 jaar.

Weet niet/geen mening

2%

Eén op de vijf (20%) vindt dat carbidschieten rondom de jaarwisseling binnen de
gemeente Heusden zeker moet kunnen. Een nagenoeg gelijk deel (21%) vindt
dat carbidschieten mag, maar niet in de bebouwde kom.
Eén op de zes (16%) vindt dat carbidschieten alleen in vastgestelde zones mag.

13

Inwonerspanel
Heusden
Research 2Evolve

postadres

Postbus 918
1200 AX Hilversum

bezoekadres

Tesselschadelaan 15A
1217 LG Hilversum

telefoon

035 623 27 89

e-mail

info@research2evolve.nl

website

www.research2evolve.nl

