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Inleiding
De peiling onder het Stadspanel is eind april, begin mei 2019 uitgevoerd. 

 Aan de peiling hebben 1.490 panelleden deelgenomen. De respons (37%) is iets 
hoger dan gemiddeld bij de peilingen die sinds najaar 2017 zijn uitgevoerd. 

 De verdeling van de respondenten naar stadsdeel sluit goed aan bij die voor de 
volwassen Nijmegenaren. 

 Voor de verdeling naar leeftijd ligt dat anders; aan de peiling hebben relatief veel 
50-64-jarigen en relatief weinig 18-34-jarigen deelgenomen. 

 Verder hebben er meer mannen (58%) dan vrouwen (42%) aan de peiling 
deelgenomen en ook meer hoog opgeleiden (74%) dan laag en middelbaar 
opgeleiden (26%).

 Dit beeld is niet uniek voor deze peiling. We zagen het ook bij eerdere peilingen. 

De vragenlijst voor de peiling is ook ingevuld door 282 leerlingen in het voortgezet 
onderwijs en door 148 jongvolwassenen (18 t/m 26 jaar), die via een advertentie op 
Facebook benaderd zijn.

De uitkomsten van de peiling geven indicaties voor hoe Nijmegenaren over de 
jaarwisseling denken en voor hoe de meningen verschillen naar deelgroepen en 
stadsdelen.

Hieronder zijn eerst de uitkomsten voor de 1.458 panelleden vanaf 27 jaar opgenomen. 
Daarna volgt de vergelijking met de uitkomsten voor de 282 leerlingen in het voortgezet 
onderwijs en de 180 jongvolwassenen (148 benaderd via Facebook plus 32 uit het 
Stadspanel).
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Uitkomsten Stadspanel (volwassenen vanaf 27 
jaar)
Hoe is de afgelopen jaarwisseling in de woonbuurt verlopen?

58%26%

16%

prettig

niet prettig, niet onprettig

onprettig

Figuur 1: “Hoe vindt u dat de laatste jaarwisseling (oud en nieuw 2018-2019) bij u in de 
buurt is verlopen?”

Een ruime meerderheid (84%) heeft de jaarwisseling als ‘prettig’ (58%) of ‘niet prettig, niet 
onprettig’ (26%) ervaren; 16% heeft deze als ‘onprettig’ ervaren. Bijna alle respondenten, 
die de jaarwisseling niet prettig vonden verlopen, hebben bij de toelichting op hun 
antwoord één of meer vormen van vuurwerkoverlast genoemd (te veel vuurwerk, te hard 
vuurwerk, vuurwerk op tijdstippen dat het nog niet mag, gevaarlijk vuurwerk, illegaal 
vuurwerk, luchtverontreiniging door vuurwerk, huisdieren hadden last van vuurwerk en 
het niet opruimen van vuurwerkresten). Acht respondenten noemen vuren, brandjes, 
branden of autobranden.
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NIJMEGEN

prettig niet prettig, niet onprettig onprettig

Figuur 2: Oordeel over verloop jaarwisseling, naar deelgroep en stadsdeel

 Over het algemeen zijn de verschillen naar stadsdeel voor hoe de jaarwisseling is 
verlopen niet heel groot. 

 De 27-34-jarigen hebben relatief vaak ‘prettig’ geantwoord (66%). 
 Panelleden met een lagere SES hebben minder vaak ‘prettig’ geantwoord (49%). 
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Wat wil men zelf doen om de jaarwisseling prettig te laten verlopen?
72% van de panelleden wil zich op 1 of meer manieren inzetten. 

72%

19%

4%

13%

28%

39%

0% 20% 40% 60% 80%

wil zich op 1 of meer manieren inzetten

op een andere manier

organiseren van activiteiten voor jongeren

organiseren van een feest of activiteit in de
buurt

aanspreken van inwoners die overlast geven

schoonmaken van de buurt

Figuur 3: “Op welke manier(en) zou u zich rond de jaarwisseling eventueel willen 
inzetten?”

Voor de bereidheid om de buurt schoon te maken zien we de volgende verschillen:

32%

36%

46%

56%

47%

38%

22%

40%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

65+

50-64 jaar

35-49 jaar

27-34 jaar

hogere SES

gemiddelde SES

lagere SES

hoog opgeleid

laag of middelbaar opgeleid

Figuur 4: % bereid om de buurt schoon te maken na de jaarwisseling, naar deelgroep

 Hoog opgeleide panelleden zijn vaker bereid om de buurt schoon te maken na 
de jaarwisseling dan de laag en middelbaar opgeleide panelleden.

 Met het stijgen van de SES neemt de bereidheid om de buurt na de jaarwisseling 
schoon te maken toe.

 Met het stijgen van de leeftijd neemt de bereidheid om de buurt schoon te maken 
af.



Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Nota, beleids- of projectplan 

7

Wat voor gedrag en gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling vindt men wel of 
niet acceptabel?
Voor vijf onderwerpen kon men aangeven welke van twee uitspraken het meest bij de 
eigen mening aansluit.

28%

18%

12%

35%

15%

44%

5%

72%

6%

82%
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92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% kiest 'feesten en muziek tot diep in de nacht horen bij
jaarwisseling'

% kiest 'muziek en ander geluid van feesten moeten even
na jaarwisseling stoppen'

% kiest 'met de jaarwisseling dronken zijn in het openbaar
moet kunnen'

% kiest 'met de jaarwisseling merkbaar dronken zijn in het
openbaar moet NIET kunnen'

% kiest 'als mensen paar dagen per jaar vuurwerk willen
afsteken, moet dat kunnen'

% kiest 'mensen die er niet van houden, moeten rond
jaarwisseling geen last van vuurwerk hebben'

% kiest 'feesten en vreugdevuurtjes op straat, waardoor 
auto’s er niet door kunnen, horen bij jaarwisseling'

% kiest 'feesten en vreugdevuurtjes op straat, waardoor 
auto’s er niet door kunnen, moeten NIET kunnen'

% kiest 'hulpverleners moeten kunnen omgaan met
mensen die hun werk belemmeren'

% kiest 'hulpverleners horen hun werk zonder
belemmeringen te kunnen doen'

% kiest 'het omgaan met soms agressieve mensen hoort
bij het vak'

% kiest 'hulpverleners horen nooit te maken te krijgen
met agressie'

Figuur 5: “We zijn benieuwd welke uitspraak het meest aansluit bij uw mening.” 

De keuzes van de panelleden laten zien dat een (zeer) ruime meerderheid van de 
panelleden de volgende zaken niet acceptabel vindt:

 agressie tegen hulpverleners;
 het belemmeren van hulpverleners; 
 feesten en vreugdevuurtjes op straat, waardoor auto’s er niet door kunnen.
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Over wat wel en niet acceptabel is ten aanzien van de volgende onderwerpen lopen de 
meningen meer uiteen:

 overlast van vuurwerk; 
 dronken zijn in de openbare ruimte;
 feesten en muziek na middernacht. 

Over het algemeen zijn de verschillen naar stadsdeel voor wat men al dan niet acceptabel 
vindt tijdens de jaarwisseling niet heel groot. Wel zijn er enkele verschillen naar leeftijd, 
SES en opleidingsniveau (zie figuren hieronder). 
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Figuur 6: Keuzes m.b.t. uitspraken; verschillen naar leeftijd
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Figuur 7: Keuzes m.b.t. uitspraken; verschillen naar SES
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Figuur 8: Keuzes m.b.t. uitspraken; verschil naar opleidingsniveau
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Welke maatregelen om de jaarwisseling goed te laten verlopen, vindt men 
wel of niet acceptabel?

20%

31%

50%

85%

30%

25%

18%

9%

47%

42%

30%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

gedurende jaarwisseling zijn 9 van de
10 hulpverleners aan het werk

waardoor ze op andere momenten
minder ingezet kunnen worden

Dar en gemeente draaien veel extra
uren om afval op te ruimen en

vernielingen te herstellen

twee weken voor jaarwisseling
verwijderen van brievenbussen en

prullenbakken van straat

organiseren van activiteiten rond
jaarwisseling door jongerenwerkers,

straatcoaches, enzovoorts

acceptabel neutraal niet acceptabel geen mening

Figuur 9: Vindt men de maatregelen al dan niet acceptabel?

Bij twee maatregelen scoort niet acceptabel hoger dan acceptabel:
 gedurende de jaarwisseling 9 van de 10 hulpverleners (zoals 

ambulancepersoneel en agenten) zijn aan het werk, waardoor er op andere 
momenten minder hulpverleners kunnen worden ingezet; 

 de Dar en de gemeente draaien veel extra uren om afval van straat te halen en 
vernielingen op straat te herstellen.

Over het algemeen zijn de verschillen naar stadsdeel, leeftijdscategorie en SES voor 
welke maatregelen men al dan niet acceptabel vindt niet heel groot.
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Is men bereid extra belasting te betalen voor de maatregelen?

6%

32%

30%

29%

4%

zeker wel

waarschijnlijk wel

waarschijnlijk niet

zeker niet

geen mening

Figuur 10: “U gaf aan dat u een (of meerdere) maatregelen voor de jaarwisseling 
acceptabel vindt. Bent u bereid om meer belasting te betalen voor het betalen van deze 
maatregel(en)?”

91% van de respondenten vindt minstens één van de genoemde maatregelen om de 
jaarwisseling goed te laten verlopen acceptabel; 38% van die groep is ‘zeker’ of 
‘waarschijnlijk’ bereid om meer belasting te betalen om deze maatregelen te bekostigen; 
59% is daar ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ niet toe bereid.

Panelleden met een laag of middelbaar opleidingsniveau en panelleden met een lagere 
SES zijn minder bereid om meer belasting te betalen om de maatregelen te bekostigen. 

51%

37%

24%
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26%
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hogere SES
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hoog opgeleid

laag of middelbaar opgeleid

Figuur 11: % bereid meer belasting te betalen voor maatregelen, naar opleidingsniveau en 
SES.
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Waar gaat de voorkeur naar uit als het gaat om het afsteken van vuurwerk?

12%

28%

51%

9%

inwoners mogen zelf
vuurwerk afsteken in de
hele stad

zelf vuurwerk afsteken 
mag in sommige gebieden 
in de stad, maar niet in 
‘vuurwerkvrije zones’
inwoners mogen zelf geen
vuurwerk afsteken, maar
er worden georganiseerde
vuurwerkshows gehouden
anders

Figuur 12: “Welke omgang met vuurwerk afsteken zou u het liefste zien?”

Circa de helft kiest voor de georganiseerde vuurwerkshows, bijna dertig procent voor zelf 
vuurwerk afsteken met uitzondering van in vuurwerkvrije zones en 12% voor zelf vuurwerk 
afsteken in de hele stad. 

Laag en middelbaar opgeleiden kiezen minder dan hoog opgeleiden voor georganiseerde 
vuurwerkshows, ongeveer evenveel als hoog opgeleiden voor het zelf vuurwerk afsteken 
met uitzondering van in vuurwerkvrije zones en meer dan hoog opgeleiden voor zelf 
vuurwerk afsteken in de hele stad. Ook voor een deel van de antwoorden bij ‘anders’ geldt 
dat men zelf vuurwerk wil blijven afsteken, bijvoorbeeld in vuurwerkzones, al dan niet in 
combinatie met een centrale vuurwerkshow. Al met al is meer dan de helft van de laag en 
middelbaar opgeleiden voor een variant waarbij het zelf afsteken van vuurwerk mogelijk 
blijft. Bij de hoog opgeleiden is dat minder dan de helft. 
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41%
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anders

inwoners mogen zelf geen vuurwerk
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Figuur 13: Voorkeuren ten aanzien van vuurwerk afsteken, naar opleidingsniveau 
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28% van de panelleden heeft gekozen voor ‘zelf vuurwerk afsteken mag in sommige 
gebieden in de stad, maar niet in vuurwerkvrije zones’. Aan deze groep is gevraagd aan 
welke gebieden in de stad men denkt bij vuurwerkvrije zones. 

5%

51%

75%

75%

0% 20% 40% 60% 80%

geen mening

anders

gebieden waar (rond de jaarwisseling)
traditioneel veel overlast en onrust is

gebieden waar natuur/dieren last hebben van
vuurwerk

gebieden met veel kwetsbare inwoners, zoals
ouderen en mensen met een verstandelijke

beperking

Figuur 14: Aan welke gebieden denkt men bij vuurwerkvrije zones?

Hoe ziet een geslaagd nieuwjaarsfeest er voor de panelleden uit?
Aan het slot van de vragenlijst is een open vraag voorgelegd: “Hoe ziet een geslaagd 
nieuwjaarsfeest er voor u uit?”
Dit zijn de meest genoemde zaken: 

 gezelligheid/een gezellig feest in de eigen omgeving (vooral thuis) met familie, 
vrienden, buren, buurtgenoten;

 een rustig verloop;
 geen overlast;
 geen agressie, geweld;
 geen agressie tegen hulpverleners, hulpverleners moeten hun werk zonder 

belemmeringen kunnen doen;
 geen vuurwerk;
 geen vuurwerkoverlast;
 niet te veel vuurwerk, geen knalvuurwerk, alleen siervuurwerk;
 mooi vuurwerk;
 vuurwerkshows;
 geen dronkenschap;
 je veilig kunnen voelen, veilig over straat kunnen;
 geen ongelukken en gewonden;
 rekening houden met de (huis)dieren;
 rekening houden met elkaar.
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Welke deelgroepen vallen op?
Voor personen met een lagere SES, laag en middelbaar opgeleiden en 27-34-jarigen 
geldt dat de uitkomsten op meer punten van het gemiddelde beeld voor de panelleden 
vanaf 27 jaar afwijken. Hieronder een overzicht van die afwijkingen.
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% bereid meer belasting te betalen om
maatregelen nodig voor goed verloop jaarwisseling

te bekostigen

% vindt verwijderen van brievenbussen en
prullenbakken van straat om vernieling te

voorkomen acceptabel

% kiest 'met de jaarwisseling merkbaar dronken
zijn in het openbaar moet NIET kunnen'

% kiest 'muziek en ander geluid van feesten
moeten even na jaarwisseling stoppen'

% van mening dat afgelopen jaarwisseling prettig is
verlopen

lagere SES

alle panelleden vanaf 27 jaar

Figuur 15: Punten waarop panelleden met een lagere SES afwijkend scoren van het 
gemiddelde beeld voor het Stadspanel
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alle panelleden vanaf 27 jaar

Figuur 16: Punten waarop laag en middelbaar opgeleide panelleden afwijkend scoren van 
het gemiddelde beeld voor het Stadspanel
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Figuur 17: Punten waarop 27-34-jarige panelleden afwijkend scoren van het gemiddelde 
beeld voor het Stadspanel
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Vergelijking volwassenen vanaf 27 jaar, 
jongvolwassenen (18 t/m 26 jaar) en leerlingen 
in het voortgezet onderwijs
Bij peilingen onder het Stadspanel is vaker gebleken dat jongvolwassenen relatief weinig 
deelnemen. Daarom is besloten om jongvolwassenen via een advertentie op Facebook te 
benaderen met het verzoek om de vragenlijst in te vullen. Deze advertentie is voor 2.270 
personen zichtbaar geweest. Daarvan hebben 148 personen in de leeftijdscategorie 18 tot 
en met 26 jaar de vragenlijst ingevuld. Van de respondenten onder de Stadspanelleden 
behoren er 32 tot dezelfde leeftijdscategorie. Hieronder zijn de uitkomsten voor al die 180 
18- t/m 26-jarigen gepresenteerd. Een ruime meerderheid daarvan volgt een hbo- of 
universitaire opleiding of heeft deze afgerond (72%) en een meerderheid is vrouw (59%).
De vragenlijst voor de peiling is ook ingevuld door 282 leerlingen in het voortgezet 
onderwijs (59% man). 

Voor alle onderwerpen geldt dat de uitkomsten voor de leerlingen duidelijk afwijken van 
de uitkomsten voor de leden van het Stadspanel vanaf 27 jaar. Ook de uitkomsten voor de 
jongvolwassenen wijken deels af van de uitkomsten voor de leden van het Stadspanel 
vanaf 27 jaar. De uitkomsten voor de jongvolwassenen liggen vaker tussen die van de 
leerlingen en de volwassenen vanaf 27 in (zie figuren hieronder).
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Figuur 18: “Hoe vindt u dat de laatste jaarwisseling (oud en nieuw 2018-2019) bij u in de 
buurt is verlopen?”
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Figuur 19: “Op welke manier(en) zou u zich rond de jaarwisseling eventueel willen 
inzetten?”
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Figuur 20: “ We zijn benieuwd welke uitspraak het meest aansluit bij uw mening.”
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Figuur 21: Welke maatregelen vindt men acceptabel?
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Figuur 22: welke maatregelen vindt men NIET acceptabel?
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Figuur 23: “Bent u bereid om meer belasting te betalen voor het betalen van deze 
maatregel(en)?”
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Figuur 24: “Welke omgang met vuurwerk afsteken zou u het liefste zien?”
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Figuur 25: Aan welke gebieden denkt men bij vuurwerkvrije zones?

Hoe ziet een geslaagd nieuwjaarsfeest er voor de leerlingen en 
jongvolwassenen uit?
Aan het slot van de vragenlijst is een open vraag voorgelegd: “Hoe ziet een geslaagd 
nieuwjaarsfeest er voor jou uit?”

Dit zijn de zaken die de leerlingen het meest genoemd hebben: 
 (veel) vuurwerk;
 zelf vuurwerk afsteken; 
 gezelligheid met vrienden, familie; 
 feesten;
 lekker eten; 
 geen ongelukken en gewonden.

En dit zijn de zaken die de jongvolwassenen het meest genoemd hebben:
 gezelligheid met vrienden, familie;
 feest thuis, in de kroeg, in de stad;
 centrale, georganiseerde vuurwerkshow;
 geen overlast, agressie;
 drinken;
 zelf vuurwerk afsteken;
 geen ongelukken, gewonden.

De zaken, die het meest door de volwassenen vanaf 27 jaar genoemd zijn, staan op pagina 
12.


