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- voor en na de jaarwisseling

- Alleen de 31ste, zware knallen

- Vóór , tijdens ,  én erna af en toe

- niet in heusden

- Zelfs op 7 febr nog vuurwerk gehoord

- rotzooi die niet opgeruimd wordt

- Ik heb een huis in het buitenland gehuurd om de overlast van de laatste jaren te ontvluchten.

- De gruwelijk harde knallen

- al eind november tot ver in januari wordt er nog regelmatig geknald.

- ook vuurkorven

- zelfs vandaag, 25 jan. werd er nog vuurwerk afgestoken

- Al ‘n maand ervoor en nog steeds

- DE rommel die niet wordt opgeruimd

- Weken vóór de jaarwisseling al.

- heel laat nog veel knallen

- Als het verantwoord is zeg ik laat de jeugd ze kijken er het hele jaar naar uit.En ik heb zelf meegemaakt dat ik op de fiets 

was en dekids zeiden stop even en laat die mevrouw er eerst even voorbij gaan.Dan zeg ik top hoor kids, goed bezig

- Op de dag zelf de hele dag door heel nare knallen

- Er wordt nu nog afgestoken

- Hoewel het in onze wijk meevalt

- in ik vind vuurwerk niet leuk

- Ja. Vanaf begin december tot heden.

- Hele jaar door bij gelegenheden

- niet normaal mensen gaan vluchten uit de straat vanwege vuurwerkoverlast

- Zeker 2 tot 3 weken voor de jaarwisseling, en zeker 2 weken na de jaarwisseling nog vuurwerk knallen!

- Er werd vuurwerk naar mij gegooid

- voor,tijdens en na de jaarwisseling heel vervelend voor huisdieren

- Dagen voor de jaarwisseling werd er al vuurwerk afgestoken, maar echt laat heb ik er niet van gehad

- paar een hele flinke knal in het breeveld park

- 2weken overlast

- vanaf begin december tot nu nog steeds

- Ruim voor de jaarwisseling was er een vuurwerk incident achter mijn woning op de Priemsteeg in Vlijmen. Het was aslsof er 

een bom ontplofte, de klap was zo groot dat alle bewoners van de Schaepmanlaan de straat op kwamen lopen uit hun 

woning. Ik heb vervolgens de politie gebeld en ben samen met de politie langs de priemsteeg waar de rook vandaan kwam 

naar sporen gaan zoeken. we hebben de eacte plek niet kunnen vinden. Dit was niet zomaar illegaal vuurwerk dit was echt 

abnormaal zwaar vuurwerk.

- Al weken voor de jaarwisseling knallen.

- soms onrustig

- Kapotte bushaltes, prullenbakken en brievenbussen etc

- Weinig overlast

- Tijdens oudejaarsavond was de van Deelenstraat in Oudheusden oorlogsgebied met ongelooflijk bedreigende harde dreunen, 

gevaarlijk en zeer intimiderend.

- Zelfs nu word er nog geknald

- Brand gehad door afgestoken vuurwerk

- Lang van tevoren, tijdens en de  jaarwisseling

- Heel veel last tot ver in januari

- Oudjaar overdag

- Op oudjaarsdag begin men smorgens en toen ook smiddags en in de avond vuurwerk af te schieten!!!!

- Soms bij de gele harde knallen

- al vanaf november werd er regelmatig vuurwerk afgestoken

- nu nog

- Er werd al geknald vanaf oktober

- onderweg langs de weg

- voor, tijdens, na de jaarwisseling

- op nieuwjaarsdag

- Voor de jaarwisseling is het bijna onmogelijk om met je hond gaan te wandelen en in de maand januari ligt er overall afval 

van vuurwerk op de stoep waar je hond ziek van wordt en veel aan de diarree is, elk jaar hetzelfde gekloot

- Honden zijn dagen bang rond oud en nieuw

- Kom nu pas wonen in Heusden

- Heel jaar door hier

- Weken voor de jaarwisseling

- Op oudjaarsdag veel ovelast in everardus van goch str

- Was niet thuis tijdens jaarwisseling

- Voor en tijdens

Heeft u rondom de afgelopen jaarwisseling overlast ervaren van vuurwerk in de gemeente Heusden? - Anders, 

namelijk: 

Antwoord
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- heel veel overlast voor en na de jaarwisseling vanaf october veel knalvuurwerk waardoor ik met oudjaar met mijn hond 

ergena op vakantie moet

- Was er niet

- ik heb persoonlijk geen overlast ervaren , maar kan me heel goed voorstellen dat dat bij andere wel het geval is in de dagen 

ervoor. ook heel veel dieren hebben hier last van.

- De weken ervoor

- Heel veel restanten van vuurwerk en brandbaar materiaal

- teveel weken voor de jaarwisseling en te lang erna! Geluidsoverlast en vernielingen met vuurwerk!

- Al maanden voor de jaarswisseling van die harde knallen dat je hart overslaat

- Dat er al maanden van tevoren al vuurwerk wordt afgestoken

- Het harde knallen was niet fijn voor mijn huisdieren

- overdag 31-12-2019

- Ik heb geen honden meer dus daar had ik geen overlast van maar wel van de bende die nog wekenlang voor de schakel 

heeft gelegen, die mensen die het niet opruimen mogen van mij wel een flinke boete krijgen

- Oudjaarsdag

- Rotzooi in de van Gochstraat en bij de schakel moet opgeruimd

- dagen voor, tijdens en na de jaarwisseling

- Ik vind het niet storend alleen de harde knallen ben ik geen fan van

- afval

- Alle dagen

- 31 dec de hele dag

- overlast is een groot woord, maar er is wel sprake van knalvuurwerk rondom de jaarwisseling

- Voornamelijk erg vervelend voor onze huisdieren.

- Weken voor oudejaarsavond en dagen er na wordt er nog geknald

- alledrie bovenstaande

- Geen last maar zeker een week lang knallen gehoord

- Voor de jaarwisseling en tot zeker 10 dagen na de jaarwisseling

- Een maand voor de jaarwisseling.

- Alleen op oudjaarsdag

- Op sommige momenten was eriets overlast maar dat is te verwaarlozen

- Weken vooraf begint het knallen al

- vanaf oktober in het weekend was in de nacht al vaak vuurwerk te hoeren ook nu in het weekend is er nog rootjes te hoeren 

in het weekend

- dag na jaarwisseling in Oudheusden

- vuurtje stoken op Anton Pieckplein op oudjaarsdag

- Ja, VOOR EN NA de Jaarwisseling

- Gedurende een aantal weken nog steeds knallen van vuurwerk

- Vooral erna, omdat bewoners hun rommel niet opruimen

- alleen de hele harde knallen van het illegale vuurwerk

- Harde klappen

- mijn dieren  waren zeer onrustig

- Vooral tijdens de tijden dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken

- Ik zelf niet zoveel, maar kan me voorstellen dat mensen met honden niet blij waren.

- Oudjaarsdag

- Ik wil aangeven dat de "overlast" dit jaar stukken minder was dan vorig jaar.

- Zelfs een maand ervoor.

- al vaf een week voor oud en nieuw

- Week voor tot week na jaarwisseling

- Ca 3 dagen ervoor tot op heden 26 jan.

- 2 weken voor jaarwisseling

- Nu nog elke dag

- Ja, de dagen heel ver voor de jaarwisseling. Vroeger dan anders (al in november)

- Ik zelf niet maar hon en meervoudig gehandicapt dochter wel

- Te harde knallen

- Knal vuurwerk

- Carbid schieten

- Weken voor en na de jaarwisseling

- In de dagen voor de jaarwisseling vuurwerk gehoord en gezien, maar had er geen last van.

- Carbid schieten recht op grasveld voor de deur....

- Vanaf september t/m eerste weken van januari

- En ver voor oud en nieuw!

- Maanden voor en weken na de jaarwisseling. Vuurwerk afsteken begint hier in oktober al.

- de maanden voor de jaarwisseling

- Met name de hond vind het vervelend dat er af en toe een knal is de dagen voor oud en nieuw

- De vuil is pas vaandag opgeruimd

- Niet echt overlast, maar dat geknal 5 dagen voor oud en nieuw hoeft van mij niet. Tussen 18:00 en 2:00 tijdens 

nieuwjaarsnacht prima, maar daarbuiten mag van mij gehandhaafd worden

- De dagen voor en na de jaarwisseling

- Van het afval van de vreugdevuren. Ik ben ook van mening dat hier Heusden niet in gebreke is, maar wrl de veroorzakers.
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- Oudjaarsdag

- Ook in November al.

- Pas 20 januari zijn alle olievaten opgeruimd en de berg vreugdevuur afval bij de Schakel in OUDHEUSDEN

- Wel gehoord, geen last..

- af en toe een knalletje, maar Herpt was heel rustig

- Wel gehoord, maar geen overlast

- Soms wat kinderen die rotjes afstaken i. Het oude park dit was al begin november

- Op oudejaarsdag zelf in een bepaalde straat, konden de garages niet bereiken dat was slecht en niet normaal, tijdens 

jaarwisseling genoten en de dagen ervoor weinig last

- Voor en na de jaarwisseling

- Ja maar alleen om de hond die heel bang is

- Gewoon wat grover vuurwerk gehoord, verder geen last

- Veel schade zoals kapotte hondenpoepcontainers

- De weken voor de jaarwisseling

- In 1 van de straten staat de bende nu nog op straat, gevaarlijk voor kinderen, natuur en milieu en verkeer.

- Vanaf ca. september t/m een paar dagen na de jaarwisseling

- Ja maar minimaal

- In de irenelaan, vlijmen is het de 31e net een oorlogsgebied waar je met de auto niet doorheen kan komen

- De week vooraf veel knal vuurwerk

- Voor en na de jaarwisseling

- Overbuurpubers begonnen te gooien met vuurwerk richting anderen

- overdag van de jaarwisseling

- Al weken voor de jaarwisseling tot dagen erna

- Wel eens een keer een knaller gehoord, maar dat is altijd al geweest. Ik heb daar geen overlast van gehad.

- Zowel voor als na de jaarwisseling veel overlast

- Al weken voor oudjaar en nog zeker 2 weken erna

- De hoeveelheid rotzooi die niet opgeruimd is

- Ruim voor en ruim na de jaarwisseling.

- Die rot knallers.  Maar ook voor en na de jaarwisseling

- s nachts vuurwerk-bommen

- Ruim na 2.00u nog vuurwerk dat verderop werd afgestoken.

- Wel wat ontstuimigheid maar niet dat het zorgbarend was.

- irritante onopgevoede jongeren die zich misdroegen. Je zou hun ouders wel eens willen vragen of ze überhaupt aan 

opvoeding gedaan hebben.

- Ja, tuurlijk hoor je in de dagen voor de jaarwisseling knallen maar voor mij hoort het er gewoon bij. Ik ervaar dat niet als 

onrustig of onveilig. Ik heb er geen last van

- Al zeker 6 weken voor de jaarwisseling, vooral uit richting oudheusden en waalwijk

- Ik heb niet echt overlast ervaren maar er werd in onze buurt wel vuurwerk afgestoken buiten de toegestane tijden/dagen.

- Als sinds 1/2 november

- Zelfs tot aan 22 januari toe vuurwerk gehoord, en ook weken voor oudjaarsdag.

- Groepje jongeren die op oudjaarsdag voor 18:00uur vuurwerk afstak, ook zwaar knalvuurwerk

- Alleen karbiet in de wijk

- Ikvind afsteken van knalvuurwerk zeer hinderlijk, voor mezelf, mijn kinderen en de hond. Vooral in het breeveldpark vind ik 

het hinderlijk

- Geregeld harde knallen in de avonden voor de verkoopdagen van consumenten vuurwerk

- Rotzooi bij speeltuinen

- 2 weken voor de jaarwisseling al

- achterburen die carbid schieten in woonwijk en illegaal vuurwerk ook overdag al afsteken dagen voor en tijdens oudjaarsdag

- Als weken van te voren vuurwerk overlast.

- Paar weken ervoor al en erna

- Gisteren avond

- Voor tijdens en er na nog!!! Last

- weken voor oud en nieuw

- Dagen voor de 31ste en nu eind januari nog steeds af en toe klappen van vuurwerk

- Vanaf september/oktober tot zelfs nu februari nog regelmatig last van vuurwerk

- Oud jaars dag

- Ik stoor mij niet aan vroegtijdig geknal

- los van de overlast hebben we veel hinder gehad van de vuurwerk resten hier in de buurt (met name voor sporthal de Brug 

in Drunen) meer bezig geweest met alles uit de mond van onze hond te halen. Er werd niks opgeruimd daar.

- Voor en na de jaarwisseling veel vuurwerk

- Vooral overdag. Erg vervelend voor de hond en paarden

- Afgelopen week nog

- Weken ervoor en erna nog!!

- Wel voor de feestdagen vuurwerk gehoord, stoor mij hier niet aan

- Voor én na

- Voor en na de jaarwisseling

- Weken ervoor al zelfs, veel (illegaal) hard knalvuurwerk

- Al 3 weken voordat oud en nieuw begon
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- Vanaf eind oktober in de Egyptering en het Breedveldpark in Drunen

- 30/31/1/2 deze dagen waren er overlasten van vuutwerk

- Voor en na

- Minimaal 2 weken van tevoren last.

- Ja, zowel voor als na de jaarwisseling


