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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 60% van de
respondenten: "Ik maak mij veel zorgen". Zie pagina 3.
Maatregelen
Op vraag "2 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt
95% van de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep". Zie pagina 5.
Op vraag "3 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?" antwoordt 67% van de
respondenten: "Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te doen". Zie pagina
8.
Op vraag "4 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen?" antwoordt 51% van de respondenten: "Uitstekend". Zie pagina 10.
Op vraag "5 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?" antwoordt in totaal 33% van de
respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 40% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". Zie pagina 12.
Het coronabeleid
Op vraag "6 Welk scenario heeft uw voorkeur?" antwoordt 80% van de respondenten: "Maximale
controle krijgen". Zie pagina 14.
Supermarkten
Op vraag "7 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus in?"
antwoordt 66% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan". Zie pagina 16.
Informatievoorziening
Op vraag "8 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 90% van de respondenten:
"(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "Onvoldoende". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Ruim voldoende". Zie pagina 19.
Tot slot
Op vraag "9 Hoelang verwacht u dat kerken hinder ondervinden van het coronavirus?" antwoordt
49% van de respondenten: "Maanden". Zie pagina 21.
Op vraag "10 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding
van het coronavirus?" antwoordt 45% van de respondenten met een suggestie. Zie pagina 23.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipGoereeOverflakkee, waarbij 185 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Resultaten
Het coronavirus
Afgelopen december brak er een nieuw virus uit in China, genaamd het nieuwe coronavirus.
Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kan het virus zorgen voor
koorts en luchtwegklachten. Inmiddels heeft het coronavirus Nederland bereikt en zijn de
eerste besmettingen in de gemeente Goeree-Overflakkee een feit.

1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?
Ik maak mij veel zorgen

60%

Ik maak mij weinig zorgen

37%

Ik maak mij geen zorgen

Weet niet

(n=185)
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 60% van de
respondenten: "Ik maak mij veel zorgen".

Toelichting
Ik maak mij
veel zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je boven de 70 jaar bent, kan je alleen maar hopen dat het virus je voorbij
gaat.
Deze ziekte ontwricht onze hele samenleving.
Eigen bedrijf, blij met alle maatregelen overheid maar onzekere tijd
Ik ben chronisch ziek, heb geen of weinig weerstand, dus boodschappen doen
of contact met familie en vrienden of random mensen die je passeren, is een
uitdaging.
Ik ben een longpatient en val daarmee in een risicogroep
Ik ben zelf chronisch ziek, mijn hart en longen zijn hierdoor aangedaan
Ik heb een eigen bedrijf en voorzie een tijdje geen inkomsten te hebben.
Ik maak mij 'gewoon' zorgen. Niet in de eerste plaats over het virus zelf, maar
over de economische gevolgen.
Ik maak mij niet veel zorgen, maar ook niet weinig. Normaal zorgen
Ik zit in de risico groep
Man en ik maar ook uitwonende vrijgezelle zoon horen tot de risicogroep
Met een vrouw aan de chemo vanwege paliative mama carcinom en op leeftijd
maak ik mij ernstige zorgen met name over het niet houden aan maatregelen
van de overhief
Met name om de ouderen en kwetsbaren
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•
•
•
Ik maak mij
weinig
zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•

Ik maak mij
geen zorgen

•

Omdat er veel gevallen zijn op GO en er kennelijk niet naar de bron wordt
gezocht.
Wij zijn 77 en 76 dus in de gevaren zone
Zorgen zijn vooral economisch
De optie ik maak mij redelijk zorgen zou fijn zijn geweest.
Ik aak mij redelijk zorgen
Ik heb t idee dat we weten wat we aan het doen zijn.
Ik maak mij wel zorgen om mensen in mijn omgeving met verhoogd risico. Voor
mezelf houdt ik me aan de richtlijnen van regering/RIVM en hoop hiermee
grote risico's in te dammen.
Ik werk in het ziekenhuis en voorzorgsmaatregelen worden genomen. Ik blijf
mijn werk doen, ongeacht de risico's.
Met de maatregelen van de overheid gaat het lukken deze crisis aan te pakken.
Mijn leven is in Gods hand en dat geeft een geweldige rust en tevens
vertrouwen dat niets bij geval geschiedt.
Zorgen moet je doen, niet maken. Het helpt toch niet.
Ik hou me aan de maatregelen zoals de overheid die aangeeft. Als ik dat doe
heb ik er verder niet zo veel invloed op. het komt zoals het komt, zorgen maken
helpt niet.
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Maatregelen
Om te voorkomen dat u ziek wordt, kunt u zelf diverse maatregelen nemen. Inmiddels zijn er
ingrijpende maatregelen getroffen door de overheid, maar ook zelf kunt u
(hygiëne)maatregelen treffen. Volgens het RIVM is het belangrijk om uw handen regelmatig
te wassen, te hoesten en te niezen aan de binnenkant van uw elleboog en papieren
zakdoeken te gebruiken.

2 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van
het coronavirus?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik neem geen maatregelen

1%

(n=185)

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

95%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

33%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor
neus/keel

3%

Ik draag een mondkapje

3%

Ik hoest aan de binnenkant van mijn elleboog

77%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

70%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

64%

Andere maatregel
Weet niet

32%
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Op vraag "2 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt
95% van de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 m . afstand houden bij ontmoeten
1,5 m afstand houden
1,5 mtr./ geen onnodige kontakten
2 mtr. afstand van andere personen houden. 1,5 mtr. is te weinig
Afstand 1,5 m
Afstand houden (5x)
Afstand houden natuurlijk! (incl. thuis werken)
Afstand tot elkaar
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstand, binnen blijven, thuiswerken
Algemene hygiene extra uitvoeren.
Anderhalve meter afstand houden zo veel mogelijk
Beperk het aantal contacten en houdt veel afstand.
Blijf thuis (2x)
Blijf zo veel mogelijk binnen en/of uit groepen
Blijf zoveel mogelijk binnen, geen bezoek ontvangen, of op bezoek gaan
Blijf zoveel mogelijk thuis
Buitenshuis afstand bewarenn.
Contactpunten in huis goed schoonmaken
Dat deed ik altijd al
De benodigde maatregelen voor thuis en omgeving zijn genomen.
Desinfecteer omgeving
Doe plastic handschoenen aan bij het boodschappen doen
Draag veel of vaak handschoentjes
En afstand bewaren
Gebruik handschoenen tijdens werk
Geen handen geven
Handschoenen aan de winkels
Houd 1,5 meter afstand van anderen
Houd afstand en vermijd locaties waar mensen samenkomen.
Houd afstand van anderen
Ik blijf binnen en ga alleen voor mijn medicijnen of boodschappen de deur uit.
Ik doe eens per week alle
Ik eet heel goed en gezond en ga niet te laat naar bed. Zorg dat ik niet te moe word.
Ik ga alleen naar buiten als het niet anders kan
Ik ga alleen naar buiten als het uitermate noodzakelijk is
Ik hou 2 meter afstand van anderen
Ik hou afstand bij contact met anderen en ingeval bij winkels en werk thuis
Ik hou mijn kinderen ook gewoon binnen! In tegenstelling tot sommige ouders
Ik hou zoveel mogelijk afstand.
Ik houd afstand
Ik houd afstand en zoek geen kwetsbare mensen op.
Ik houd afstand van andere mensen, beperk sociale contacten.
Ik houd me aan de voorschriften van de overheid
Ik kom zo min mogelijk in contact met anderen.
Ik maak de handvaten van het winkelkarretje eerst schoon. Ik betaal met ApplePay.
Ik maak vaker deurknoppen etc schoon
Kom niet bij veel mensen bij elkaar
Neem 1,5 meter afstand behalve met gezinsleden.
Poets regelmatig de deurklinken.
Social distancing
Thuiswerken en zo min mogelijk contact met anderen
Voldoende afstand van anderen
Weinig contact met mensen. Thuis blijven
Zijn zoveel mogelijk thuis
Zo weinig mogelijk fysiek contact.
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Toelichting
•
•
•
•
•

Deze maatregelen heb ik altijd al gedaan. Alleen zou ik graag mondkapje willen hebben, maar
die zijn negens meer te koop en dat vind ik NIET KLOPPEN!!!!!!
Helaas is de desinfecterende gel overal op. Anders zou ik die ook gebruiken.
Nu geen hoesten en niesen.
Tot nu toe hoest en nies ik niet, dus ook niet aan de binnenkant van mijn elleboog. Ik help al
een hele tijd buitenlandse mensen met het leren van de Nederlandse taal. Zij hoesten en niesen
altijd aan de binnenkant van de elleboog, al lang voor er sprake was van het corona-virus.
Wij hebben zelf al feestjes afgezegd, en kleine afgemeld voor school enkele dagen voordat dit
landelijk beleid werd.
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Werk thuis als het kan. Dat was de boodschap van Mark Rutte aan Noord-Brabant, na een
coronacrisisoverleg in Den Haag. Inmiddels geldt deze boodschap voor het hele land.

3 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?
Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel
mogelijk vanuit thuis te doen

(n=159)

67%

Nee, mijn werkzaamheden kunnen niet thuis
plaatsvinden

25%

Nee, ik ga gewoon op locatie werken

6%

Ik ben er nog over in dubio

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?" antwoordt 67% van de
respondenten: "Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te doen".

Toelichting
Ja, ik volg het
advies op en
probeer zoveel
mogelijk vanuit
thuis te doen

•
•

•
•
•
•
•

Ben met pensioen
Helaas laat mijn werkgever het niet volledig toe, maximaal 3 dagen per
week. Terwijl het technisch mogelijk is en dit het risico vergroot. Met zelfs
regelmatig vergaderingen met te veel in te klein hokje.
Ik ben afgekeurd
Ik ben gepensioneerd
Ik ben gepensioneerd maar houdt ons zoveel als in isolatie.
Ik ben huisvrouw
Ik werk in de food sector. Onze afdeling is nu gesplitst. Ik werk 1 week
thuis en dan 1 week op kantoor.
Ik werk in het onderwijs
Mijn werkgever stelt het voor mijn functie verplicht.
Mogelijk binnenkort weer naar het werk omdat daar handen nodig zijn
Werk altijd al thuis
Werk niet meer

Nee, mijn
werkzaamheden
kunnen niet thuis
plaatsvinden

•
•
•

Ben aower
Ik werk in een ziekenhuis en ben extra inzetbaar
Schilder / technische dienst curamare

Nee, ik ga gewoon
op locatie werken

•

Amper collegas op kantoor, voldoende ruimte tussen elkaar en diverse
andere maatregelen zijn genomen.

•
•
•
•
•
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•
•
•

Ik ben er nog over
in dubio

•
•

Ben een pensionaris, waarom staat die groep niet de antwoordlijst? Kan
uit dit keuzemenu geen keuze maken.
Dus mijn antwoord is fake.
Ik werk niet meer
Mijn collega's werken allen vanuit thuis dus ik zit alleen op kantoor om de
telefoon te beantwoorden.
Ben met lichte klachten een week thuis geweest,ook om mijn moeder van
85 niet te besmetten.Sta in dubio wat te doen,heb nog keelpijn.
Ik werk thuis, maar mijn vrouw in het ziekenhuis dus dubio
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Inmiddels heeft het kabinet grootschalige maatregelen getroffen, die tot en met 6 april
gelden. Blijf vooral thuis, dat is de boodschap. Voorbeelden van maatregelen die zijn
getroffen zijn:
- Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten
- 1,5 meter afstand houden
- Bijeenkomsten en evenementen met meer dan honderd persoon zijn afgelast
- Alle scholen en kinderopvang sluiten
- Cafés en restaurants sluiten, afhaal nog wel mogelijk
- Sportscholen en sportclubs sluiten de deuren
- Het vliegverkeer komt tot stilstand
- Kwetsbare groepen beschermen

4 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om
verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Overdreven

(n=183)

3%

Uitstekend

51%

Voldoende

23%

Onvoldoende

16%

Veel te weinig

3%

Weet niet
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Op vraag "4 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen?" antwoordt 51% van de respondenten: "Uitstekend".

Toelichting
Overdreven

•
•

Uitstekend

•
•
•

Er zit geen logica achter. Je mag wel gewoon naar buiten en er is geen controle
op familiebezoeken. Iedereen gaat naar de supermarkt. Dan hebben die andere
maatregelen geen zin.
Ik ben betrokken bij een dorpscafé. Op een drukke avond zitten daar 15-20
mensen binnen (op een capaciteit van ongeveer 50). 1,5 meter afstand houden
lukt dan prima. De zaak moest dicht. De mensen zitten nu (in vrijwel dezelfde
samenstelling als in het café) wisselend bij elkaar thuis. 1,5 meter afstand lukt
dan niet. Sluiting werkt dus averechts./
De rem erop, hopelijk werkt iedereen mee, anders een lock down en mag je
zeker niet meer weg
De vraag is of hetbhierbij blijft
Dit is het minimale wat we kunnen doen
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Voldoende

•

Iedereen is plotseling een zelfbenoemd expert op virusgebied, ik vertrouw er op
dat er goed wordt nagedacht over de nu genomen maatregelen.

•
•

Alleen veel mensen houden zich hier niet aan
De maatregel van kwetsbare groepen beschermen, zou beter kunnen. Zolang je
niet in een verzorgingshuis zit wordt je snel vergeten. Ik behoor ook tot een
kwetsbare groep, maar ik heb nog niets gemerkt van hulp of bescherming
Heel veel mensen lijken de ernst ervan niet in te zien En hebben dus lak aan de
regels vooral afstand houden. Erg asociaal...
Helaas houden veel mensen zich er niet aan.
Het steeds op maat toevoegen van maatregelen is goed. Alleen zou de
uitwerking van maatregelen op platteland anders kunnen tov stad.

•
•
•

Onvoldoende

•
•

•
•
•

•
•
•

•

100 mensen bij elkaar? Direct die evenementen op slot gooien!
Bij twijfel niet inhalen, heb ik geleerd. Dit motto geldt ook voor de fase waar we
nu in verkeren. We kunnen niet vooruit kijken. Uiterste voorzichtigheid is
geboden. Dus loop vooruit in het nemen van maatregelen. Deze mogelijkheid
krijg je maar 1 keer. Terugdraaien van maatregelen is geen teken dat je
verkeerde maatregelen hebt genomen.
Doen bedrijven het niet vrijwillig moet het door de overheid opgelegd worden.
Grenzen dicht, net als Duitsland en Belgie. Wij mogen niet naar Duitsland, maar
de duitse campers rijden file op Flakkee
Ik zie mensen in mijn omgeving praten met een afstand of er geen virus is, dat
is hetzelfde in speeltuintje met kinderen. Waar ik mij echt boos om heb
gemaakt en mensen heb toegesproken in de supermarkt met meerdere
kinderen en het hoesten en proesten van mensen, zelfs bij de kassa; schandalig.
Kinderen zijn een infectiehaard. Ze spelen met groepjes in het bos of op de
straat
Landdalpark in Ouddorp is open daar komen dit weekend 700 nieuwe gasten
dat kan toch niet!!!
Strengere maatregelen zijn vanaf komende week noodzakelijk. 1. Alleen
boodschappen doen in supermarkt, hond uitlaten en alleen verblijf in eigen tuin
/ balkon 2. zorg persoon voor vader/moeder of ander familielid (alleenstaand
oudere > 65 jaar ) aanstellen voor dagelijkse zorg aan huis. 3 Alle evenementen
aflasten met uitzondering van begrafenissen (dit alleen met eigen familie < 50
personen)
Voorbeeld van België volgen grenzen dicht vakantie parken dicht campings
sluiten

Veel te
weinig

•
•

Bijeenkomsten tot 100 personen geeft grote kams op overdracht virus.
Waarom wachten met totale lockdown? Het duurt langer op deze manier met
meer zieke mensen of doden!

Weet niet

•

Ik weet het echt niet, gezien de toestand in Spanje en Italië is het wellicht
nodig. Bij het sluiting van scholen zet ik vraagtekens.
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Nederland neemt sociale maatregelen, maar gooit het land niet op slot. In Nederland mag
iedereen (op de mensen in een verzorgingstehuis na) zich nog vrij verplaatsen. Ook mogen de
meeste bedrijven en winkels nog open. Het verlaten van je huis wordt in Nederland niet
aangeraden, maar mag nog wél.
Bij een zogenoemde 'lockdown' wordt verhinderd dat mensen een gebied kunnen verlaten (in
dit geval hun huis). Een lockdown wordt gezien als een noodprotocol, een voorbeeld is de
huidige situatie in Italië. Italianen mogen hun huis niet verlaten zonder gegronde reden die ze
moeten verantwoorden tegenover politie.

5 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?
Zeer positief

(n=182)

8%

Positief

25%

Neutraal

25%

Negatief

25%

Zeer negatief

15%

Weet niet
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Op vraag "5 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?" antwoordt in totaal 33% van de
respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 40% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Positief

•
•
•

Als dit nodig is dan moet het maar
Als laatste nood middel inzetten; we hebben dan geen keuze meer
In Nederland doet de helft wat geadviseerd wordt, de andere helft gaat gewoon
door als anders. Dan maar hard optreden willen we het een beetje in de hand
houden.

Neutraal

•
•
•

Aangepaste versie in Nederland toepassen Zie hierboven. Niet volledige lockdown
Alleen nodig als mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen
Als het nodig is heb ik een warm huis, eten en drinken en een televisie en PC als
venster op de wereld. Geen straf zo een tijdje te moeten leven.
Als volledige lockdown zou inhouden dat ook supermarkten worden gesloten dan
zou ik daar grote bezwaren tegen hebben. Die zijn nodig voor de primaire
levensbehoeften zoals eten en drinken.
Er zijn toch altijd mensen die zich niet aan de regels houden. Ze hebben
ziekteverschijnselen maar gaan toch naar werk, om boodschappen etc.

•
•
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Negatief

•

Ik hoop dat niet dat het nodig is, maar als je ziet dat er nog best veel mensen heel
laconiek met de situatie om gaan....zucht.

•
•

Als het moet, dan moet het.
Als dat gebeurd wordt het een beetje moeilijk om de boodschappen thuis te
krijgen.
Als een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt moet een dergelijk zware maatregel
niet nodig zijn. Met de huidige maatregelen ben ik nog in staat om, alleen of met
mijn echtgenoot, te gaan wandelen of hardlopen om zo mijn conditie en
weerstand op peil te houden. Met een lockdown zou dit niet meer mogelijk zijn.
Als iedereen zich aan de adviezen houdt, dan denk ik dat een lockdown niet nodig
is.
Als iedereen zich aan maatregelen houd hoeft het hopelijk niet zo ver te komen
Als mensen zich aan de sociale maatregelen zouden houden is een totale lockdown
niet nodig, als men deze maatregelen en voorschriften blijft negeren wordt een
lockdown misschien wel noodzakelijk.
Ben het helemaal eens met de visie van onze MP Rutte
Denk dat de genomen maatregelen voldoen effect zullen sorteren.
Er zal altijd uitzonderingen noodzakelijk zijn. De huidige maatregelen naderen
volledige lockdown maar laat ruimte over voor boodschappen, noodzakelijk werk
etc.
Helaas gaat dit wel gebeuren indien mensen zich niet aan de maatregelen houden.
Ik geloof daar niet in.
In de stad is iets anders dan hier in het dorp
Moet n buiten kunnen maar afstand

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zeer
negatief

•
•
•
•
•
•

•

Weet
niet

•
•
•
•

Alleen lockdown indien er geen andere keuze overblijft.
De impact op de economie zou destructief zijn. Dit leid tot faillissementen en dus
ontslagen.
En dan, over een jaar weer in volledige lockdown omdat er geen groepsimmuniteit
is?
Gezonde mensen sterven bijna niet
Het zijn vooral oude verzwakte mensen die anders waarschijnlijk ook binnen
afzienbare tijd zouden overlijden
Hondeneigenaren moeten sowieso naar buiten. Frisse lucht, zon en bewegen lijken
juist beter ivm immuunsysteem.
Ik probeer zoveel mogelijk binnen te blijven, maar ik moet er af en toe uit om mijn
hondje uit te laten en een boodschap te doen. Niemand anders kan dit voor me
doen, iedereen probeert het contact met mij zo min mogelijk te laten zijn ivm mij
niet willen te besmetten, maar dat betekent wel dat ik ook geen hulp heb.
Zie boven. Totaal onlogisch. En als je moet geloven dat er een groepsimmuniteit
opgebouwd moet worden, dan moet je mensen met elkaar in aanmerking laten
komen. Het is absoluut niet goed voor de gezondheid van de mens en de economie
om mensen thuis op te sluiten.
Dat weet ik ook niet, ik denk dat het niet werkt en er enorm gecontroleerd moet
worden. Er is al te weinig politie.
Als het nodig is doen ander niet want ander komt de weer crisis
Heeft voor- en nadelen.
Ik weet de verschillen niet met wat we nu hebben.
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Het coronabeleid
Volgens Rutte en het RIVM zijn er grofweg drie scenario's om het virus te bestrijden:
1. Maximale controle te krijgen. Er is dan sprake van weinig contact onder mensen, het
zogenoemde social distancing. Hierbij is het van belang om groepsimmuniteit te creëren, dat
wil zeggen dat er zoveel mensen met weerstand tegen een infectie in de samenleving zijn dat
zwakkere personen een fors lager risico lopen deze infectie te krijgen.
2. Helemaal niets doen. Afwachten en het virus laten rondwaren.
3. Een totale lockdown. Heel Nederland gaat dan op slot.
Momenteel is het eerste scenario van kracht in Nederland.

6 Welk scenario heeft uw voorkeur?
Maximale controle krijgen

(n=182)
80%

Helemaal niets doen

2%

Een totale lockdown

13%

Anders, namelijk:
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Geen voorkeur
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Weet niet
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Op vraag "6 Welk scenario heeft uw voorkeur?" antwoordt 80% van de respondenten: "Maximale
controle krijgen".

Anders, namelijk:
•
•

Beperkte controle krijgen.
Isoleren van de zwakkeren en verder zelf je verstand gebruiken

Toelichting
Maximale
controle
krijgen

•
•

•

Gaat alleen lukken als iedereen zich eraan houd en de discipline kan opbrengen
Lastig te zeggen waar je het beste aan doet. Wellicht zou een complete
lockdown nu beter zijn om eerst even "zeker weten" grip te krijgen op de
toestroom van mensen die medische hulp nodig hebben. En dan gaandeweg de
teugels een beetje laten vieren en mensen zeg maar gedoseerd laten
besmetten. Maar het juiste evenwicht vinden tussen maatregelen die vol te
houden zijn, zonder de ziekenhuizen + personeel te overbelasten....dat is een
lastig parket....
Lockdown verplaatst het probleem alleen, omdat minder mensen resistent
worden en er een grote groep vatbaar blijft.
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•

Maar dan wel controle hierop door bijv. Wijkagenten

Helemaal
niets doen

•

De wereld is overbevolkt. Al die mensen helpen de aarde naar de filistijnen. Er is
hongersnood, oorlog, natuurgeweld, tekort aan natuurlijke bronnen. Laat de
ziekte een aantal mensen uitroeien. De sterkste overleven. De aarde en de
overlevenden hebben een kans op een betere wereld.

Een totale
lockdown

•
•
•

Maximale controle duurt te lang, kan jaren duren
Met controle bij bedrijven
Tijd winnen lijkt mij belangrijk. Hierdoor krijgt de wetenschap tijd om een vaccin
te maken.

Anders,
namelijk:
Weet niet

•

Scherm risicogroepen af.

•

Maximale controle lijkt mij niet mogelijk. Elk jaar sterven er in Nederland rond
de 2500 mensen aan griep. Dan zijn er ook geen scenario's. We moeten er meer
van overtuigd raken dat we dood gaan en zeker heel oude mensen. Het leven is
niet maakbaar.
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Supermarkten
Afgelaste evenementen, levensmiddelen en wc-papier inslaan in de supermarkt, het
coronavirus leidt soms tot paniekreacties. Sommige mensen slaan vast voldoende voedsel in
voor de komst van het coronavirus, zodat ze twee weken vooruit kunnen. De overheid hamert
erop dat hamsteren niet nodig is.

7 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van
het coronavirus in?
Nee, dit ben ik niet van plan

66%

Voorlopig kan ik al vooruit

28%

Ja, dit heb ik al gedaan

4%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

Weet niet

(n=181)

2%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus in?"
antwoordt 66% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben
ik niet van
plan

•
•
•
•

•
•
•
•

Er is voldoende aanvoer, straks moeten de mensen het weggooien doordat ze
over de datum zijn
Heb altijd wat voorraad van houdbare producten en een en ander in de
diepvries. Heb juist zo weinig mogelijk ingeslagen, snel die supermarkt weer
uit.....
Het hamsteren irriteert mij mateloos. Supermarkten zouden hierin ook een rol
kunnen spelen. Een maximum per produkt bv.
Idioot gedrag, het toont aan dat het dunne laagje beschaving snel afbrokkelt als
eigen gewin een rol gaat spelen. Alles voor het eigen gewin, en geen boodschap
aan wie na je komt. Vreemd ook dat de supermarkten hier zelf geen rem op
zetten. Ook daar is eigen gewin dus belangrijker dan een serieuze rol spelen in
deze crisis. geld wint ook hier.
Iets meer van sommige dingen maar niet HAMSTEREN
Ik hoop dat er voor iedereen genoeg is en wil niet ten koste van anderen m’n
kasten vullen
Ik koop gemiddeld voor 1 week en als dan nog iets nodig is haal ik het. Dat is niet
veranderd. Heb wel lege schappen gezien (groente vlees ed) rond 1700 uur vd
week en daar was ik wel verrast over.
Ik neem geen extra voorraad.
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•

•
•
•
•

Voorlopig
kan ik al
vooruit

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ik probeer nog ergens 2 doosjes paracetamol te bestellen wat haast niet gaat.
Helaas mag ik dit alleen hebben als ik ziek wordt voor de rest ben ik op veel
zwaardere medicatie aangewezen. Dus al die asocialen die paracetamol hebben
gehamsterd bedankt!
Mensen zijn egoïstisch en helemaal gek!
Mijn normale voorraad wekelijks aanvullen
Schandalig dat iedereen een beleid heeft van "ieder voor zich". Werkenden
grijpen naast spullen, terwijl de koelkasten uitpuilen bij mensen die de hele dag
terecht kunnen.
Wij kopen groente twee keer per week vers. Als er iets niet-bederfbaars in de
aanbieding is, kopen we drie of vier stuks en hebben daardoor altijd een
voorraadje. Maar de tegenstrijdige maatregelen veroorzaken de paniek en het
hamsteren. Men denkt: ik kan straks mijn huis niet meer uit of ik durf het niet en
hoe kom ik dan aan eten? De totaal chaotische, niet logische, tegenstrijdige,
onnavolgbare aanpak van de overheid is debet aan de hamsterwoede.
Dit is niet voor het eerst maar dat geldt ons hele leven al.
Hamsteren vind ik een asociaal gedrag tegenover bijvoorbeeld ouderen, maar
ook tegenover degenen die op dit moment hun uiterste best doen om
Nederland nog enigszins leefbaar te houden ( mensen met vitale functies )
Ik heb altijd al wel voorraad in huis
Ik heb altijd voorraad, omdat ik chronisch ziek ben en ik nooit weet of ik
boodschappen kan dien. Maar hamsteren doe ik zeker NIET, vind het egoïstisch
omdat een ander dan niets of te weinig heeft.
Ik heb sowieso voldoende voorraad in huis. Doordat anderen overdreven gaan
hamsteren wordt je vervolgens ook min of meer gedwongen om hieraan mee te
doen en meer te kopen dan normaal. Ook wanneer je dit eigenlijk niet wilt.
Anders kom je in een lege supermarkt en kun je niet eten. Wanneer iedereen
normaal boodschappen blijft doen, is dit helemaal niet nodig en zou het werk
voor supermarktmedewerkers ook leuk blijven. Nu moeten zij onmenselijk hard
werken omdat een bepaalde groep mensen paniekerig en overdreven gaat
zitten hamsteren.
Ik houd niet van regen en wind en dat is hier nogal eens, heb dus wel voor een
dag of 4 voorraad in huis. Dan is de storm meestal wel weer geluwd.
Ik sla geen extra voorraad in, ik heb altijd al behoorlijke voorraad. Er moet ook
iets gedaan worden aan dat hamsteren
Voordat de winkels moeten sluiten: onderzoek de mogelijkheid van 1 of 2 of 4
pers. gelijk in de winkel evt met een nummerapp.de klant toelaten, anders
moeten er nog meer winkels dicht... en nog meer steun verzoeken..!!!
Zoals president Merkel in Duitsland zei een goed gevulde provisies kast is niets
op tegen. Hamster is niet nodig.
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Ja, dit heb ik
al gedaan

•

Ik probeer dit altijd te hebben, ook al lang voor de Corona crisis. Heb nu wel
speciale dingen zoals contactlenzen en vitamines enzo, voor enkele maanden
besteld.
Dat doe ik normaal ook maar nu even alles tegelijk voor het geval er
leveringsproblemen komen. Maar ik ga geen pallet WC papier meenemen :-P
Overigens vind ik het absoluut niet gek dat mensen het zekere voor het
onzekere nemen en een vooraadje aanleggen. Geen enkele overheid zou het
zeggen als er wèl tekorten dreigen dus nogal logisch dat er gezegd wordt dat er
voldoende is :-P Heb zelf vandaag ook voor het eerst in weken weer
mondjesmaat handzeep kunnen kopen dat zachtjes aan thuis echt wel bijna op
was....

Ja, dit ga ik
(zeker) doen

•

Ik wil gewoon voor 1 week in huis halen net als al jaren, maar meeste zijn aan
het hamsteren wat vreselijk vervelend is omdat ik nu vaak zonder eten zit met
een gezin van 5 ! Zelfs de babyvoeding is regelmatig op
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Informatievoorziening
Het coronavirus is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Via de websites
van bijvoorbeeld de GGD, het RIVM en het (lokale) nieuws kunt u terecht voor informatie en
vragen. Daarnaast zijn er vele andere mogelijkheden om uw te laten informeren, via
bijvoorbeeld het Rode Kruis of uw zorgverzekering.

8 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
maatregelen die u kunt nemen ter voorkoming van
besmetting met het coronavirus?
Ruim voldoende

(n=180)

52%

Voldoende

38%

Neutraal

6%

Onvoldoende

4%

Ruim onvoldoende
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Weet niet
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Op vraag "8 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 90% van de respondenten:
"(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "Onvoldoende". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Ruim voldoende".

Toelichting
Ruim
voldoende

•
•
•
•

Voldoende

•
•
•

Al weet men niet waar jee goed aan doet of wie je moet geloven
Het lijkt alsof er in de wereld niets anders meer aan de hand is, oorlogen,
humanitaire crises en verwerpelijke dictators zijn in het dagelijkse nieuws als
sneeuw voor de zon verdwenen. Een winstpuntje van de corona uitbraak.
Ik vind de informatie via de media soms te veel. Sla wel eens iets over.
Ik werk in de zorg, dus informatie is ruim voldoende. Dat de situatie telkens
verandert is inherent aan het feit dat we dit wereldwijd nimmer hebben
meegemaakt.
De media geeft een overkill aan informatie. Dit zorgt voor paniek bij mensen.
Ik mis een vast moment van verstrekken van informatie door overheid.
In het begin vond ik het wel vrij slecht dat zoveel gezegd werd dat mensen
gewoon aan het werk en alles konden als ze een bepaalde combinatie van
klachten niet hadden...ook al kwamen ze uit Corona-gebied. Het minste wat er
toen bij gezegd had moeten worden, vond ik iets in de trant van "het is
verstandig om uw sociale contacten even 2 weken te beperken als u uit Corona
gebied komt". Ook al was het geen verplichting, mensen er op wijzen dat het
beter zou zijn hadden ze gerust kunnen doen!
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Neutraal

•

De verschillende informatiekanalen en maatregelen komen niet met elkaar
overeen. De informatie is vaak onvolledig. Zo kreeg ik net bericht dat het oud
papier niet opgehaald wordt. Zonder enige vermelding van het hoe en waarom
en wanneer dan wel. Terwijl het tuinafval wel opgehaaldis vanochtend. Wat is
het verschil tussen een blauwe en een bruine container?

Onvoldoende

•

De informatievoorziening van de overheid vind ik soms verwarrend. Horeca en
sportverenigingen blijven tot 6 april gesloten. Bijeenkomsten zijn tot 1 juni
verboden. Hoe kan de Horeca dan op 7 april weer open? Dat wordt een
gezellige boel als je geen bijeenkomsten mag hebben. Dit geldt ook voor
sportverenigingen. Maak duidelijk dat dit allemaal tot 1 juni op slot gaat.
Weten burgers, ondernemers en verenigingen waar ze aan toe zijn.
Gemeente kan meer betekenen
Info. niet duidelijk of voor tweeërlei uitleg vatbaar. Daardoor lijkt deze soms
tegenstrijdig. Korte duidelijke formulering is nodig omdat men automatisch
kiest wat het beste past en niet wat het beste is.
Op een min of meer afgesloten eiland had men de kwetsbaren veel eerder
moeten beschermen.

•
•
•
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Tot slot
Het coronavirus houdt voorlopig nog onze samenleving bezig. Ook heeft dit gevolgen voor de
kerken en de kerkdiensten.

9 Hoelang verwacht u dat kerken hinder ondervinden van het
coronavirus?
Weken

(n=180)
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49%
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Weet niet
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Op vraag "9 Hoelang verwacht u dat kerken hinder ondervinden van het coronavirus?" antwoordt
49% van de respondenten: "Maanden".

Toelichting
Weken

•
•

3- 4 wken
Rare vraag. Ik maak me meer zorgen over de restaurants en kroegen die nu geen
inkomen hebben. De middenstand die teruglopende inkomsten ziet. Een kerkdienst
kan via internet dus wat is het probleem?

Maanden

•
•

Dat is niet het ergste probleem
De gereformeerde gemeente kerken zijn te lang doorgegaan met kerkdiensten van
99 personen. Hadden net als de andere kerken gelijk moeten stoppen met diensten
Dit grapje is voorlopig niet voorbij. Toen de scholen echt gesloten werden gingen
wij er al vanuit dat we sowieso niet weer 6 april de boel op orde zouden hebben en
we sowieso min of meer geruisloos de meivakantie in zouden glijden zonder school.
Misschien zelfs wel de zomervakantie.... ik denk dat de kerken er verstandig aan
doen om er ook vanauit te gaan dat er minstens de komende maanden beter geen
"samenscholingen" plaats kunnen vinden.
In dergelijke situaties hebben we social media, kunnen gebedstijdstippen
afspreken, Het Woord volgen via tv, internet etc of lekker ouderwets lezen van de
Bijbel.
Moeilijk te zeggen
Via Skype of locale tv kunnen ook diensten worden uitgezonden.
Waarom zijn hier de kerken als voorbeeld genomen en niet b.v. de voetbalclub? Ik
weet dat G.O. een bestuur heeft, waarin de "zwarte kousen" domineren, maar dat
betekent niet., dat kerken op ons eiland écht belangrijk zijn.

•

•
•
•
•
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Jaren

•

Ik zie die gevolgen voor kerkdiensten anders niet. Ik zie nog steeds kerkgangers op
zondag en vind dat onverantwoord

Weet
niet

•

Ben humanist, is er enig wezelijk verschil tussen kerkbezoek en andere
evenementen waar mensen samen komen?
Diverse kerken zijn nog gewoon open dus hoezo hinder??
Ik ben niet gelovig, dus het raakt me niet. Houdt me ook niet bezig.
Ik ben niet kerkelijk dus zal het mij een rotzorg wezen wanneer dat doorgang kan
hebben. Ik snap deze vraag ook niet? Alsof het relevant is dat de kerk hinder heeft.
Lekker belangrijk vind het vele malen erger dat de horeca en middenstand hier
onder te lijden heeft en ik had een vraag omtrent die doelgroepen gepaster en
socialer gevonden....
Ik hoop nog jaren
Interesseert me niet, zijn toch kerbandjes en radios's. thuis kunnen ze ook luisteren
en iedereen heeft het boek thuis
Kerkbijeenkomtsten zijn net zo relevant als andere bijeenkomsten. Laten we het
geloof hier ajb buiten houden.
Kerkdiensten via de radio/internet vind ik heel goed. Sommige kerken hebben nog
gewoon diensten waar mensen naast elkaar zitten, dat vind ik niet kunnen, hoe kan
dat? in kerken mogen wel 100 mensen samen komen? op een begrafenis echter 30.
dat is zwaar voor de nabestaanden
Kerken moeten zich schikken naar de opgelegde maatregelen.
Lekker belangrijk! Dit zelfde geldt ook voor werk verenigingen etc. Kerken zijn niet
belangrijker dan de rest!!!
Met een totale lockdown hoeft het niet langer te zijn van 3 a 4 weken! Op de
manier hoe het nu gaat kan het zeker nog maanden gaan duren.
Niet interessant
Opzij, en vele met mij, is dit niet van toepassing. Wel een heel eenzijdige
vraagstelling.
Waar slaat dit op wat hebben kerken hier mee te máken? Gvd.
Wij zijn geen kerkgangers.
Zou fijn zijn als de kerken zich ook aan de richtlijnen houden even als de burgers
wat zeker afgelopen week niet gebeurde
Zou God er niet voor zorgen dat de kerken weinig hinder ondervinden van het
virus? Voor mij hoeven ze nooit meer open.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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10 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere
verspreiding van het coronavirus? (n=178)
Suggestie (45%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandacht voor de kinderen. Dat die zich ook aan de adviezen houden.
Aanschaf testmateriaal voor r diagnostiek wel/niet geïnfect cor
Aantal klanten in winkels doseren
Abri's/lantarenpaal-reclameborden met nadruk op social distancing
Adviserend optreden ten opzichte van mensen die samenscholen op straat
Afsluiten van stranden, geen recreatie op campings, stoppen van bijeenkomsten van kerken
Afspreken hoeveel pers tegelijk en verspreid plaatsnemen
Aktief samenscholingen bestrijden.
Al die vakantie gangers buiten het eiland houden
Alle campings dicht
Alle onbelangrijke winkels dicht, alleen apotheek en supermarkt open
Alle vakantieparken sluiten
Ander winkelbeleid qua winkelwagentjes
Attent zijn op het bewaren van afstand.
Bemiddeling in verdeling beschikbare goederen zoals alcohol handdesinfectie handschoenen
etc
Bij de winkels er op attenderen dat er zoveel mogelijk schoon wordt gemaakt, dat gebeurd te
weinig, hetzelfde geld voor benzinepomp houders.
Bij verscherping van maatregelen handhaving per dorp toepassen. Auto verkeer etc.
Blijven herhalen van hygiëne afspraken en afstand houden
Boa inzetten voor voorkomende groepsvorming
Campings en vakantieparken sluiten zodat het aantal vakantiegangers geminimaliseerd wordt.
Ook het afsluiten van de Brouwersdam is heel belangrijk.
Controle op naleving bij bedrijven
Controleren en boetes uitdelen
Dagelijkse boodschap
De ambtenaren ook thuis laten werken. Dat gebeurt niet!
De bronnen en geïnfecteerden opsporen en isoleren.
De markt door laten gaan. Dat ontlast de supermarkt en zorgt er voor dat minder mensen
tegelijkertijd naar de supermarkt moeten gaan.
Distribueer middelen om besmetting te voorkomen
Drukke parkeerterreinen afsluiten of de capaciteit beperken, zowel bij winkels als bij
natuurgebieden. En controleren op fout parkeren.
Duidelijker communiceren dat de RIVM regels ook op GO gelden sommige mensen lijken te
denken van niet
Een goede communicatie naar de burgers toe en het handhaven van de maatregelen
Extra aandacht voor hygiëne op straat d.m.v. schoonmaak en BOA's die mensen aanspreken op
onjuist gedrag / informatie verstrekken.
Geen overdreven actie,s
Handhaven
Handhaven van maaregelen
Handhaven, inzet politie
Handhavend optreden toeristen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handhavers instrueren om mensen te wijzen op onverantwoordelijk gedrag. Het voorbeeld
geven. Zorgen voor voldoende personeel om allerlei taken te verrichten die hierdoor op ons
afkomen. Begraafplaatsen op orde?
Handhaving op groepen mensen bij elkaar.
Handhaving van maatregelen en mensen hierop aanspreken
Houden aan de adviezen van de overheid en duidelijkheid over de financiele maatregelen
Huis aan huis folders verspreiden met informatie en hulpinitiatieven steunen
In elk geval zorgen dat de boel schoon blijft (straten, vuilophaaldiensten enz.
In ieder geval handhaven
In streekbladen uitgebreid voorlichting blijven geven de komende weken.
Indien nodig informatie verstrekken
Inzet verkeerregelaars bij ziekenhuizen, verzorgingstehuizen i.p.v. vrijwilligers. Beteugelen van
het aantal klanten bij supermarkten, winkels in de voedselketen en ook daar verkeerregelaars
inzetten. Ik heb begrepen dat dit zelfs nagenoeg gratis kan door Pro-Verkeer B.V. in Ridderkerk
te benaderen.
Kerken sluiten
Lockdown
Meer aanwezig op straat
Meer adviezen geven voor openbare plaatsen
Meer controle en groepjes jongeren en sporters aanspreken dat ze verder uit elkaar moeten
blijven.
Meer controles uitvoeren op straat!
Meer handhaving op voorschriften van de overheid en er voor zorgen dat we nirt overspoeld
worden door recreanten
Meer informatie voor Uitzendkrachten die niet meer kunnen werken.
Meer openbare ondubbelzinnige voorlichting.
Mensen die toch dingen ondernemen in groepsverband hierop aanspreken door wijkagent of
politie
Mensen erop wijzen dat het echt gevaarlijk is en laat je eigen personeel om te beginnen de
prullenbakken legen met handschoenen aan.
Mensen oproepen handschoentjes en mondkapjes te dragen !! Eventueel door de gemeente te
verstrekken
Nog benadrukken zoveel als mogelijk is thuis te blijven
Nog meer info geven om de heersende dat is hier niet mentaliteit weg te nemen
Ondernemers steunen bij het tijdelijk sluiten van hun deuren, om zo de besmettingsaantallen
laag te houden
Ook een lockdown voor iedereen,zeker voor ouderen vanaf 60 jaar met een chronischeziekte
Op lijn met de overheid blijven en niet als gemeente zelf beleid gaan maken voor de
bestrijding. Er wordt gevraagd om recreatie te stoppen maar zelf houden ze milieustraten open.
Opleggen deurbeleid supermarkten
Overleg met supermarkten om brengservices ook voor de kleine dorpen NU opstarten
Proberen panieksituaties zover mogelijk in te dammen en de waarheid onder de bevolking te
brengen.
Recreatieparken op slot doen
Recreatieparken sluiten
Rijks beleid actief uitdragen.
Samenscholing van jongeren verbieden. Ze zitten nog steeds op hun hangplekken en lopen in
groepen door het dorp.
Scherm kwetsbare groepen (ouderen en mensen met een gevaarlijke kwaal)
Schrijven in ons eiland hoe de situatie is op ons eiland
het de ernst is op het eiland
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•
•
•
•
•
•
•

Speeltuinen dichthouden, Flipjes niet openen.
Toeristen weren
Vakantieparken sluiten sowieso
Via de kranten en andere media, naar personen , bedrijven en kerken enz. waarbij een stuk
controle ook goed is. De gemeente houd zich aan de landelijke adviezen, dat is goed. Verder is
bevoegdheid voor plaatselijke controle van belang
Wellicht raadzaam om tijdens Pasen en komende feestdagen de toestroom van toeristen in te
perken.
Winkels sluiten
Winkels sluiten, met name tuincentra, hobbyzaken

De gemeente doet al genoeg (18%)
Weet niet (37%)
Toelichting
Suggestie:

•

•
•
•
•
•

•
•

Breng dagelijks een boodschap naar buiten waarin antwoord wordt gegeven op
vragen die leven onder de bevolking van GO. Zo zijn markten verboden, maar
binnen de huidige regels is het onder voorwaarden toegestaan om markten te
houden. Leg uit waarom je ze sluit.
Daar waar de huidige maatregelen niet worden nagekomen handhavend optreden.
De richtlijnen uit Den Haag volgen zou genoeg moeten zijn.
Hulp en begeleiding van hulp behoevende, maar ook voor het ziekenhuis dat het
zwaar heeft zeker als de piek nog moet komen
Je ziet op het dorp niemand kapjes dragen of handschoentjes . Ook bij het Kruidvat
gebruikt het personeel geen kapjes of handschoenen dat zou de gemeente moeten
verplichten!
Vandaag wekelijkse boodschappenrondje gedaan. Ik vind het verantwoord dat ik
dat zoals altijd met mijn eigen winkelmandje doe. Dan hoef ik niet aan die gore
karretjes te zitten ;-) En laat er ook niet mijn eventuele baccillen op achter. Het
lijkt mij belangrijk dat we met zijn allen zo weinig mogelijk na elkaar aan dezelfde
spullen zitten.
En dan is er nu het ontzettend onnozele beleid om klanten VERPLICHT een mandje
/ wagentje te laten pakken... terwijl er toch veel klanten zijn die helemaal geen
wagentje nodig hebben: zelf een boodschappenmand / maar 1 of 2 boodschapjes
nodig.
Ik snap uiteraard het idee van zoveel wagentjes beschikbaar dus als de wagentjes
op zijn is het maximale aantal klanten binnen. Dat is op zich leuk bedacht :-)
Maar ik denk dat het nogal contra-productief werkt zo, om iedereen te dwingen
om die vieze dingen vast te gaan pakken.... ik loop door deze nieuwe regel nu
verdorie meer risico dan normaal.... en als ik zelf ziek zou zijn dan lopen anderen
door dit beleid meer risico dan wanneer ik alleen aan mijn eigen mandje zit. Ik
vind het echt olie-dom...
Veel beter informeren. Voorbeeld: Niet een dag voor het ophalen van oud papier
via facebook laten weten dat dit niet doorgaat. Niet iedereen heeft facebook. Een
dag is is veel te kort kennisgeving. De redenen worden niet genoemd,
Vele ouderen volgen nauwelijks de sociale media maar krijgen wel elke week hun
gratis krantje.
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Weet niet

•
•
•
•
•

De gemeente moet zich houden aan de voorschriften van de overheid. Wat er
meer gedaan kan worden, ik weet het niet.
Hamsteren in de supermarkten aan banden leggen zou verplicht moeten worden
Ik ga niet naar de kerk.
Ik weet niet welke maatregelen onze gemeente neemt / al genomen heeft. Hoe
moet is dat weten ? Via het lokale nieuws? Eilanden Nieuws, bijv.?
Niets, het is een virus ., een virus moet iedereen krijgen. enkel dit virus moet
beheerst bij de mensheid komen wat ze nu proberen zodat de zorg het aankan!
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipGoereeOverflakkee
Groot Goeree-Overflakkee
Het coronavirus
Maatregelen
Het coronabeleid
Supermarkten
Informatievoorziening
Tot slot
20 maart 2020 tot 25 maart 2020
10
185
7,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
26 maart 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±7,2%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Groot Goeree-Overflakkee.
Op 20-03-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 24-03-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipGoereeOverflakkee
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van GoereeOverflakkee
vergroten. Via het panel TipGoereeOverflakkee.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
GoereeOverflakkee hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipgoereeoverflakkee.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipGoereeOverflakkee.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipGoereeOverflakkee.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘N59, ‘Jaarwisseling’ en ‘Verhuur woonhuizen’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.

29

