
Gemeentelijke regelgeving APV
In februari 2020 heeft er een onderzoek plaatsgevonden over de APV. Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en
laten we u weten wat we met de resultaten doen.

Respons en betrouwbaarheid
In totaal deden 703  inwoners mee aan het onderzoek. Daaruit spreekt een grote betrokkenheid van de inwoners. Het
onderzoek is statistisch betrouwbaar en representatief over kernen en leeftijd. 
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*Uit open antwoorden blijkt dat als het gaat om het los laten lopen van je hond de meeste
mensen dat eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar vinden. Als het echter over overlast
door dieren en hondenpoep gaat dan willen de meeste mensen dit wel graag in de APV
geregeld zien, zodat mensen op hun verantwoordelijkheid aangesproken kunnen worden.
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65% ervaart vaak of soms
overlast door vuurwerk
tijdens de jaarwisseling,

35% (bijna) nooit

47% ervaart deze overlast
thuis en in de omgeving en
34% in de openbare ruimte
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19% vindt dat vuurwerk
afsteken niet via de
APV verboden moet

worden in de gemeente

23% vindt dat het wel

moet voor vuurpijlen

en knalvuurwerk en

45% volledig

De resultaten gebruiken wij als basis voor wat uiteindelijk in de APV komt te staan. Na de vaststelling van de APV besteden
wij extra aandacht aan de communicatie over wat de regels uit de APV nu precies inhouden. Uit het onderzoek komt
namelijk naar voren dat veel mensen graag beter geïnformeerd willen worden over wat de APV nu precies inhoudt. Maar
ook over welke regels geschrapt worden en welke regels gehandhaafd blijven in de nieuwe APV. Ook gaan we kijken of er
misschien nieuwe regels gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld aanwijzen van rookvrije zones). De gemeenteraad beslist
uiteindelijk, mede op basis van uw antwoorden, wat in de APV komt te staan.

Wat gebeurt er met de resultaten?

63% vindt het (heel) belangrijk
dat het aanwijzen van rookvrije
zones in de openbare ruimte

wordt geregeld in de APV

82% ervaart (bijna) nooit
overlast van kleine

evenementen, 18% wel
(eens). De meeste
overlast komt van

geluidshinder (82%)

75% ervaart (bijna) nooit
overlast van grote

evenementen, 24% wel
(eens). De meeste
overlast komt van

geluidshinder (75%)
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Top 3 openbare ruimten waar rookvrije zones ingesteld moeten worden:


