Publieke raadpleging onder de
inwoners van het Land van Cuijk
over het coronavirus
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1

Samenvatting
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 60%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".
Aan de hand van vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" zijn de
volgende top drie antwoorden naar voren gekomen:
1.
Ik was zeer regelmatig de handen met zeep (73%);
2.
Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog (57%);
3.
Ik gebruik papieren zakdoekjes (48%).
Op stelling 3 'Ik ben bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne sinds de komst van het coronavirus'
antwoordt in totaal 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 23% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
82% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".
Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
70% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".
Op vraag "6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 81% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 7% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het meest
gekozen antwoord (49%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 75% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 13% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Voldoende". Dit is ook
het middelste antwoord (mediaan).
Aan de hand van vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" zijn de volgende top drie
antwoorden naar voren gekomen:
1.
Ik heb al geboekt en ben gewoon van plan om te gaan (30%);
2.
Ik ben helemaal niet van plan om te gaan (23%);
3.
Ik heb niet geboekt en wacht liever af (22%).
Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 33% van de respondenten met een suggestie.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLandvanCuijk, waarbij 255 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. Het coronavirus kan worden overgedragen van dieren op mensen en van
mensen op mensen. De meeste patiënten met dit coronavirus hebben koorts en
luchtwegklachten, zoals keelpijn en hoesten. Inmiddels heeft het coronavirus Nederland
bereikt en zijn de eerste besmettingen in Noord-Brabant een feit.

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

(n=255)

17%

Ik maak mij weinig zorgen

60%

Ik maak mij geen zorgen

22%

Weet niet
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 60%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel
zorgen

•
•
•
•

Ik maak
mij weinig
zorgen

•

Het is onvoorspelbaar wat het met ons gaat doen! Zeker ook psychisch!
Ik ben op een gevaarlijke leeftijd
Ik maak mij zorgen om mensen met ernstige kanker dat deze mensen misschien
aandacht te kort komen
Maak me m.n zorgen voor consequenties in bijvoorbeeld zorginstellingen, niet
zozeer voor mezelf

•

Als ik hoor dat twee jaar geleden in nederland 9500 mensen zijn overleden aan
griepvirus, denk ik dat nu wel mee zal vallen, altans dat hoop ik voor elk medemens
Corona (COVID-19) is volgens mij niet meer dan een influenza-variant. De
paniekzaaierij hier omheen is volgens mijn ernstiger dan de ziekte zelf. Dat komt
doordat nu nog niemand antistoffen tegen deze griep heeft. Maar dat komt
mettertijd vanzelf wel.
Geen zorgen om het virus, wel zorgen over de onnodige paniek en het gedrag van
mensen hieromtrent
Het komt toch , wat we ook aan maatregelen nemen , het zal remmen

•

Ieder jaar is er wel een een of andere dreiging van virussen e.d.. Corona is in

•

•
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•
•
•
•
•
Ik maak
mij geen
zorgen

•
•
•

Weet niet

•

verhouding niet echt anders, is alleen door overheden gebagatelliseerd met een
min of meer ver van ons bed show. Helaas, de show was sneller hier en 'must go
on'?!
Ik behoor niet tot het risico doelgroep (kans op overlijden is in mijn geval niet hoog,
thans dat hoop ik)
Niet voor mezelf, wel voor de cliënten waar ik mee werk.
Voor mezelf weinig voor mijn moeder van 88 maak ik me wel zorgen
We houden het niet tegen , proberen je zo goed mogelijk te weren is de enigste
optie
Wonen op het platteland, maken geen gebruik van openbaar vervoer.
Het is een griepvirus en ik ben gezond met een goed immuunsysteem
Ik maak mij meer zorgen over de reguliere griep die inmiddels zo'n kleine 450.000
besmettingen telt (in Nederland!) en alweer meer dan 1.000 overlijdensgevallen.
Ik val in de groep 'kwetsbaren' en ben alert, maar niet in paniek.
Jaarlijks sterven er mensen aan griepvirussen, dat is 'heel normaal'
Maak me nog weinig zorgen. Er zijn op het moment zoveel mensen verkouden. Wat
is nu het verschil van corona of griep. Krijg je het van iets vastpakken of zweeft het
door de lucht. Daar bestaat nog steeds geen duidelijkheid over. Dus goed handen
wassen is op dit moment het enige wat je kunt doen.
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Maatregelen
Om te voorkomen dat u ziek wordt, kunt u diverse maatregelen nemen. Volgens het RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 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 maatregelen neemt u ter voorkoming van het
coronavirus?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=254)
Ik neem geen maatregelen

20%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

73%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

14%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor neus/keel

2%

Ik draag een mondkapje

0%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

57%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

48%

Andere maatregel

11%

Weet niet
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Aan de hand van vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" zijn de
volgende top drie antwoorden naar voren gekomen:
1. Ik was zeer regelmatig de handen met zeep (73%);
2. Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog (57%);
3. Ik gebruik papieren zakdoekjes (48%).

Andere maatregel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben voorzichtig
Blijf thuis bij verkoudheid
Desinfecteer deurkrukken
Desinfecteer in de auto na boodschappen
Eet en leef zo gezond mogelijk
Gebruik alcohol 70% om te ontsmetten
Geen handen geven of openbare dingen aanraken
Geen handen schudden (2x)
Geen handen schuden
Ik begroet mensen zonder handen te schudden of te omhelzen.
Ik ga net zo hygiënisch te werk als altijd/iedere dag
Ik geef geen hand
Ik heb een schoon leven!
Ik maak opvlakken regelmatig schoon met desinfecterend middel.
Ik werk indien mogelijk thuis
Ik zorg dat mijn gezondheid optimaal blijft, waardoor ik weerstand heb.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mogelijkheid tot thuis werken
Nies in een zakdoek gebruik desinfectiezeep, gel niet te verkrijgen
Niets specifieks meer of minder/anders dan normaal
Probeer handgre[en elders niet direct aan te pakken.
Thuiswerken
Veel buitenlucht
Was mijn handen beperkt meer
Zelden een hand geven.

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle gekozen maatregelen neem ik ook zonder coronavirus.
Handen wassen doet niemand GOED, het moet wel zin hebben. Ooit advies in ziekenhuis
gekregen test heel goed wassen, na een minuut de lamp er op en je wilt niet weten hoeveel niet
goed geraakt was
Ik doe als hierboven aangegeven en dus gewoon zoals ik altijd doe
Ik neem geen éxtra maatregelen
Ik was mijn handen, net als anders, regelmatig met zeep. Handhygiene is altijd belangrijk.
Ik zou graag desinfectiegel gebruiken, maar dat is allang niet meer verkrijgbaar
In de elleboog niezen en papieren zakdoekjes dat was bij ons al gebruikelijk
Neem deze maatregelen anders ook al
Uiteindelijk krijgen we het toch allemaal. Doel van de maatregelen is verdelen van de gevolgen
over langere periode.
Vreemde mensen niet meer kussen maar gewoon iets zeggen, als je hoest in de ellenboog
hoesten i.p.v. de hand voor de mond houden
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Volgens de GGD en het RIVM is persoonlijke hygiëne, en de bewustwording daarvan, van
belang.

3. 'Ik ben bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne sinds
de komst van het coronavirus'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=252)

12%

Mee eens

36%

Neutraal

29%

Mee oneens

15%

Zeer mee oneens

8%

Weet niet
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Op stelling 3 antwoordt in totaal 47% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
23% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee eens

•
•

Dit was ik al voor de komst van dit virus, ik werk in de zorgsector
Ik was altijd al vaak mijn handen

Mee eens

•

Beter te voorkomen en aandacht aan besteden dan net doen alsof er niets
aan de hand is

Neutraal

•
•
•

Let er meestal al op nu een beetje meer.
Niet meer als anders
Was áltijd al bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne

Mee oneens

•
•
•
•
•
•

Altijd bewust mee bezig
Ben altijd schoon
Ben ik altijd al
Ik was altijd bewust bezig met persoonlijke hygiëne.
Niet meer dan daarvoor. Dat is altijd een belangrijk punt
Persoonlijke hygiene altijd al van belang

Zeer mee
oneens

•
•
•
•

Ben hier altijd op een normale manier mee bezig
Deed ik sowieso al.
Ik ben al hygiënisch van mezelf. Nog meer zou idioot zijn.
Persoonlijke hygiene is altijd noodzakelijk! Dus net alleen nu!
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Momenteel is een run gaande op de mondkapjes en sommige branches (zoals ziekenhuizen
en tandartsen) dreigen met een tekort aan mondkapjes. Volgens deskundigen is het dragen
van een mondkapje niet nodig voor de gemiddelde gezonde Nederlander.

4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus
mondkapjes aangeschaft?
Ja, deze heb ik aangeschaft

(n=252)

2%

Deze had ik al in huis voor de komst van het
Coronavirus

6%

Misschien schaf ik ze later aan

10%

Nee, deze ga ik niet aanschaffen

82%

Weet niet
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Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
82% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".

Toelichting
Ja, deze heb ik
aangeschaft
Nee, deze ga ik
niet
aanschaffen

Weet niet

•

Uit voorzorg want je weet maar nooit!

•
•
•

•

Had geen zin
Het helpt toch niet ??
Ik vind dat de mondkapjes er voor de artsen moeten zijn. Als
geneeskundestudent zie ik dat artsen er een tekort aan hebben omdat mensen
onnodig mondkapjes gaan dragen. Dit vind ik echt erg en moet stoppen want
de artsen hebben voorrang.
Zijn eerder een besmettings bron, bij verkeerd gebruik.

•

Kon ze niet vinden en bleek dat ze uitverkocht waren
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Supermarkten
Afgelaste evenementen en levensmiddelen 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.

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

(n=252)

70%

Voorlopig kan ik al vooruit

25%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

2%

Weet niet
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Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
70% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben ik
niet van plan

•
•
•

Voorlopig kan
ik al vooruit

•
•
•
•
•

Weet niet

•

Enkele kilometers van mij af , niets hamsteren omdat het Limburg Gelderland of
Duitsland is , kan dat virus de grens miet over ! Overtrokken allemaal , zelfs mijn
belastingpapieren invullen is afgelast , dus weer gezeik straks erbij
Wel wat extra diepvries en lang houdbare maaltijden gekocht maar niet voor 2
weken.
Wie gaat dat betalen
Heb altijd al een redelijke voorraad, dus extra??
Ik heb altijd genoeg voorraad in huis
Ik koop altijd wat extra in als producten in de aanbieding zijn, dus mijn
voorraadkast en vriezer zijn al goed gevuld.
Uit voorzorg je weet maar nooit!
Zorg altijd voor beetje extra voorraad - de gezinnen van de kinderen mogen
altijd onverwacht binnenvallen en desgewenst mee-eten
Ga ikwel doen op het moment dat er meer maatregelen van kracht zijn.
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Informatievoorziening
Het coronavirus is op dit moment onderwerp van gesprek in ons land. Via de website van
bijvoorbeeld de GGD, het RIVM en het (lokale) nieuws kunt u terecht voor informatie en
vragen.

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

(n=251)

32%

Voldoende

49%

Neutraal

11%

Onvoldoende

6%

Zeer onvoldoende

1%

Weet niet
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Op vraag "6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 81% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 7% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (49%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•
•
•
•
•
•

Neutraal

•
•
•

Beetje overdreven veel zelfs
En ook zeer overdreven allemaal, ik vind het vooral vervelend en het leid af van
alle andere belangrijke(re) problematiek die speelt
Er wordt teveel aandacht besteed
Iedereen meent zijn zegje te moeten doen,laat het enkel deskundige doen en
niet door die media gekken.
Overdreven , met normale griep sterven er meer mensen. De media heeft het
weer volledig opgeblazen.
Vind het zelfs overdreven veel. Een griepgolf word ook niet zoveel aandacht aan
besteed en ja dit virus grijpt razendsnel om zich heen. Ik denk dat een mogelijke
oorzaak de mobiliteit van mensen op deze aardbol.
Zoveel dat ik nog niet eens meer luister , alles 20 keer hetzelfde werkt averechts
Een overkoepelende instantie moet voldoende info geven, de rest moet zich
afzijdig houden
Kwam laat en men loopt steeds achter de feiten aan..zeer bezwaarlijk!
We worden nog steeds belogen..zie hoofddorp container
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Zeer
onvoldoende

•

Zeer laat ingesprongen door de overheid. Door afwezigheid van en gebrekkige
informatie hebben onzin en onjuiste informatie de overhand.

Weet niet

•

Veel teveel informatie. Wat is waar en wat niet. Zelf ook eens een beetje
nadenken kan geen kwaad.
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7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Zeer voldoende

(n=251)

20%

Voldoende

55%

Neutraal

13%

Onvoldoende

12%

Zeer onvoldoende

1%

Weet niet
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Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 75% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 13% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•
•

Onvoldoende

•
•

En ook zeer overdreven allemaal, ik vind het vooral vervelend en het leid af van
alle andere belangrijke(re) problematiek die speelt
Het is een niet risicovolle virusziekte, die zich alleen maar sneller kan
verspreiden omdat het een nieuw virus is.
Zie bovenstaande
Een e-mailbericht of flyer van de gemeente/overheid met de informatie zou
zeker niet verkeerd zijn .
Volgens mij meer dan een griepje. Je hoort van mensen die het hebben ook over
hoofdpijn en heftige steken op de borst ....
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Vakantieplannen
Nu het coronavirus in Nederland vastgesteld is, komen bij Nederlanders vragen naar boven
over wat dit voor hen betekent. Kan ik nog op vakantie en wat betekent dit voor mijn
vakantieplannen, dat is een vraag die wordt gesteld. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken
geeft een negatief reisadvies voor bepaalde gebieden zoals China, Noord-Italië en elders.

8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?
Ik heb al geboekt en ben gewoon van plan om te
gaan

(n=251)

30%

Ik heb al geboekt en twijfel om te gaan
(annuleren)

5%

Ik ben gewoon van plan om te gaan boeken

12%

Ik heb niet geboekt en wacht liever af

22%

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan

23%

Weet niet
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Aan de hand van vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" zijn de volgende top drie
antwoorden naar voren gekomen:
1. Ik heb al geboekt en ben gewoon van plan om te gaan (30%);
2. Ik ben helemaal niet van plan om te gaan (23%);
3. Ik heb niet geboekt en wacht liever af (22%).

Toelichting
Ik heb al geboekt en
ben gewoon van plan
om te gaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als het weer warmer wordt dan verdwijnt ook het coronavirus.
Ben nu zelfs op vakantie
Bestemming is Frankrijk en is pas in jun
Ga pas in november op vakantie! dan hoop ik dat alle paniek voorbij
is!
Het kan zijn dat de Ferry maatschappij en het reisland blokkades gaan
opstellen.
Hoezo naar China , wij vieren altijd vakantie in eigen land !!
Ik ga naar een risico arme plek
Ik heb een vakantie in Spanje geboekt voor de zomer. Dat is niet in het
griepseizoen, dus ik zie geen reden om mijn plannen bij te stellen.
Ik heb geboekt naar Scandinavie (dus niet naar een negatief reisadvies
regio) en ben daardoor van plan te gaan. Als ik geboekt had naar een
negatief reisadvies regio dan had ik omgeboekt.
Is pas over een paar maanden aan de orde.
Niet buiten nederland
Pas in de zomer dan is wel deels voorbij
Vakantie is pas in juli kunnen dan nog beslissen om niet te gaan
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•
•
Ik heb al geboekt en
twijfel om te gaan
(annuleren)
Ik ben gewoon van plan
om te gaan boeken

•

Ik zou liever niet meer gaan en annuleren maar ben dan al mijn geld
kwijt!

•
•

Boek altijd laat gaan pas in september
Ik boek waarschijnlijk pas over een paar weken/maanden en dan kan
de situatie alweer helemaal anders zijn. Op dat moment hou ik
natuurlijk wel rekening met de geldende reisadviezen en eventuele
risico's.
Ik ga elk jaar naar zelfde adres in Frankrijk en zie het wel tegen die tijd.

•
Ik heb niet geboekt en
wacht liever af

•
•
•

Ik ben helemaal niet
van plan om te gaan

•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

We houden wel het nieuws in de gaten, als blijkt dat het te veel risico
met zich mee brengt, zou ik wel annuleren. We wachten af.
Wij blijven in Nederland

•
•
•
•
•
•
•

Eerst maar afwachten of er nog gevaar is
Ik denk tegen de zomer het virus wel weer weg is en vakantie gewoon
mogelijk
Wij gaan op pad met de camper, vrij om te gaan en te staan waar we
willen en geen boeking nodig.
Als WAO-er zit er financieel sowiezo geen vakantie in .
Blijven dit jaar gewoon in Nederland met dezelfde risico's als elders!
Coronavirus heeft geen invloed op deze beslissing, geld wel.
Ik heb überhaupt geen vakantieplannen voorlopig
Maar dat was ik sowieso al niet van plan
Om een besmetting te krijgen moet je veel reizen en evenementen
bezoeken en dat is de ziekte die mensen al jaren in de bol geslagen is,
dat ze menen dat ze alles mee gemaakt moeten hebben.
Ook dit .. wie gaat dat betalen
Ga (voorlopig) op vakantie met zeilboot in Nederland
Ga bijna nooit op vakantie. Dus ben ik daar ook niet zo mee bezig.
Ik ben net op vakantie geweest in Tenerife.
Ik had sowieso geen vakantieplannen, maar als ik wil gaan dan ga ik
gewoon.
Ik heb geboekt maar wacht af wat ze tegen die Tijd er over zeggen
Ik heb nog geen flauw idee waar ik heen wil, regel dit over het
algemeen last minute.
Plan nooit vakantie. Beslis pas in de week dat ik het in mijn hoofd krijg
om te gaan
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Tot slot
9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen
van verdere verspreiding van het coronavirus?

Suggestie

(n=249)

33%

De gemeente doet al genoeg

19%

Weet niet

48%
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Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 48% van de respondenten: "Weet niet".

Suggestie (33%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actievere houding.
Advies van overkoepelende organisatie volgen en goed de vinger aan de pols houden
Afdoende maatregelen nemen en niet zo halfslachtig als provincie Brabant
Alert zijn
Alles zover mogelijk stop zetten tot er controle is
Als het in het dorp/stad besmetting voorkomt, goed communiceren met de bewoners
Als het moet korte en duidelijke standpunten innemen.
Als het zover is, wordt de gemeente toch buitenspel gezet. Zo niet, volgen ze de GGD regels
Betere en eerlijke informatie verstrekken.alle instanties zeggen wat anders
Bijeenkomsten alleen door laten gaan indien echt nodig
Burgers rechtstreeks via flyer in brievenbus actief informeren, verzoeken zich tel. te melden als
zij op vakantie zijn geweest in en elk geval Italië
De adviezen van ggd en rivm opvolgen. en absoluut geen "paniekvoetbal" spelen!
De bevolking goed op de hoogte houden
De wereld eerlijker is en direct zaken deelt. Hoe verveeld ook
Degene die in Italië en China zijn geweest een meldingsplicht opleggen
Desinfecterende zeeppompjes bij evenementen
Duidelijke maatregelen nemen en het niet laten afhangen van het gezond verstand van mensen.
De overheid is veel te laks.
Duidelijke publicatie in dagbladen en op de website welke maatregelen er genomen zijn,
momenteel kan ik nergens zien welke acties er al plaatsvinden
Een e-mailbericht of flyer van de gemeente/overheid met de informatie zou zeker niet verkeerd
zijn
Eigen verantwoordelijkheid van burgers
Evenementen / bijeenkomsten aflassen
Evenementen aflasten
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evenementen schrappen, maar dat gebeurt al. Mensen sneller testen minder lang afwachten.
Evenementen verbieden
Geen
Geen gemeentelijke taak. Ggd en rivm. Gemeente in gemeentelijke rubrieken ruimte voor hulpen zorgverleners beschikbaar houden.
Geen paniek veroorzaken.
Geen paniek zaaien
Gemeente moet zich er niet mee bemoeien het is aan de GGD om dit te beslissen
Goed blijven communiceren met de burgers.
Goed luisteren naar het rivm en GGD en vooral niet zelf gaan hobby-en.
Grote bijeenkomsten tijdelijk niet door laten gaan.
Grote bjeenkomsten afzeggen
Grote evenementen vergaderingen etc aflasten
Helemaal niets. eerst zelf de zaken in het gemeentehuis regelen.
Het verstrekken van spullen die ons kunnen helpen tegen het virus
Huis aan huis folders verspreiden en evt ontsmettings middelen zoals desinfectie gel en zeep.
Informatie blijven verspreiden. Ook aan de mensen die niet tot nauwelijks lezen en niet het
nieuws volgen
Informatie van RIVM en GGD delen.
Informatie voorzieningen treffen en misschien in openbaar vervoer hygiëne maatregelen treffen
(vaker schoonmaken Etc)
Informeren wat bedrijven met hen personeel moet doen.
Informeren, de zwakkeren in de gaten houden (denk hieraan de ouderen of de mensen die al
gezondheidsklachten hebben)
Jammer, maar drukbezochte evenementen afschaffen.
Je moet geen regeltjes invoeren idie in iedere gemeente anders zijn
Kalm blijven
Landelijk beleid volgen
Last de vluchtelingen maar ergens anders , war brengen die aan ziektes mee ?
Luisteren naar de signalen van de burgers
Luisterend oor zijn voor bezorgde inwoners
Meer mensen testen op de Coronavirus die klachten hebben.
Mensen bewust maken dat ook een boodschappenkar vol met bac. zit misschien dat de
winkeliers hun mandjes en karren desinfecteren iedere dag
Mensen die besmet zijn ondersteuning bieden wanneer nodig bijv boodschappen
Mensen duidelijk maken dat ze zich niet zo moeten aanstellen en niet zo moeten lopen janken
met zijn allen.
Mensen goed op de hoogte houden of er besmettingen zijn in de Gemeente
Nadruk meer op de positieve ontwikkelingen leggen, zodat er minder stress en angst ontstaat
Niet meegaan in de overdreven berichten
Niet teveel evenementen organiseren
Niets
Niets, er is meer dan genoeg info op radio en tv
Niets. Het is niet te stoppen
Ontlast de huisartsen praktijken
Op de website het advies van het RIVM zettenb
Op tijd en vroegtijdig voldoende informatie geven en niet afwachten voor het te laat is om
verspreiding te voorkomen.
Oplettend zijn bij grotere bijeenkomsten en bijtijds beslissen of die door mogen gaan.
Over done
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Richtlijnen RIVM opvolgen
Richtlijnen RIVM volgen.
Scholen sluiten en online les geven, binnen speelplaatsen etc ook sluiten.
Snel reageren op berichten in de media. Oa besmetting in regio of bezoek dame uit Duitsland aan
maasziekenhuis.
Verspreiden van informatie folders
Via de gemeenterubrieken in lokale kranten info verschaffen.
Virussen zijn niet te stoppen, stop met paniekeren
Voldoende handgel bij openbare ruimtes
Voldoende informeren op social media
Volledige Lockdown toepassen!
Voorlichting geven over hygiëne, relativeren van ernst
Voorlichting in de plaatselijke krant
Waakzaam zijn, goed samenwerken met de GGD en andere betrokkenen. De bevolking goed
informeren over de stand van zaken. Informatie niet alleen digitaal, maar ook via elke wijk- en
dorpsraad. Denk ook aan de scholen.
Weinig, dus komt goed uit, doen toch al niet veel!
Ziekennhuis en omgeving maximaal helpen bij virusvrij blijven!

Toelichting
Suggestie:

•

•
•
•
•
De gemeente
doet al
genoeg

•
•

•
•

Weet niet

•

De regering of provinciebstuur moeten duidelijke regels stellen en bij voorkeur
geen half zachte, die voor idereen gelden, ook daarvwaar nu nog niets aan de
hand is. Hij/zij die hier niet aan voldoet krijgt € 100 boete. De regels moeten
gelden voor 2 weken. Slechts bezoek aan de supermarkt e.d is toegestaan, dus
geen cafe-, concert- schouwburgbezoek e.d. Vacanties moeten helaas worden
uitgesteld.
Gemeentehuizen open voor advies maar daar hoeven ze ook niet te stoppen met
werk.
Ik denk dat er een hoop paniek geschopt wordt om niets, ook aan de normale
griep gaan de zwakkere of ouderen dood. Met alle hetze wordt er weer een
economische crisis geschapen.
Ik hoop dat alle bedrijven en scholen voldoende extra informatie krijgen en dat
de adviezen ook opgevolgd worden!
Niets, zie bovenstaande opm. over media kul
En misschien dit nieuwe virus in verhouding tot onze aloude griep plaatsen; dat
relativeert wellicht een beetje
Het is aan geen enkele gemeente om stand alone maatregelen te treffen.
Virussen houden zich niet aan fysieke grenzen. Hooguit kun je, in geval van
verergering, collectief maatregelen treffen met buurgemeenten als het gaat over
een quarantaine locatie o.i.d.
Investeer het geld en de tijd in andere zaken a.u.b.
Volg RIVM dan blijf en ben je op de hoogte. Gemeente hoeft zich hier niet aan
toe te voegen. Volg een berichtenverkeer
De Gemeente kan meer doen voor de Volksgezondheid (en het milieu) door de
Intensieve Veeteelt niet te promoten en zelfs te ontmoedigen. Al was het maar
dat ze de bestaande regels zouden handhaven, wat ze nu ook niet doen.
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•
•
•
•
•
•
•

Denk dat de provincie Brabant al voldoende doet en hier is er sinds gister in Cuyk
1 geval....als het er meer worden zullen de gemeentes wel maatregelen nemen
wat betreft scholen sluiten e.d.
Ik heb geen idee wat de gemeente doet tot nu toe heb ik daar niks van gehoord
of gelezen ze zullen net als altijd gewoon op hun handen blijven zitten en zich
druk maken over de vele klachten over de WOZ
Ik weet niet wat onze gemeente op dit moment doet hieraan. De wethouder
leefbaarheid zal wel net zo snel reageren als met de problematiek van de N264
die heeft ook niets te maken met de leefbaarheid in ons dorp.
In Grave heeft de "gemeente" het te druk met zichzelf - helaas.
Laat iedereen adviezen van deskundigen (RIVM) opvolgen
Van de gemeente heb ik nog niets gehoord.
Wat wil de gemeente hier aan doen, het is net als de "stikstofcrisis" er zijn
hiervoor GEEN grenzen, stelletje idioten
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

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

TipLandvanCuijk
De Maas Driehoek
Het coronavirus
Maatregelen
Supermarkten
Informatievoorziening
Vakantieplannen
Tot slot
5 maart 2020 tot 13 maart 2020
9
255
6,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13 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 ±6,1%.
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 De Maas Driehoek.
Op 05-03-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 11-03-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar woonplaats en leeftijd

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

19

3. TipLandvanCuijk
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Land van Cuijk
vergroten. Via het panel TipLandvanCuijk kunnen alle inwoners van Land van Cuijk hun mening
kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tiplandvancuijk.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.
TipLandvanCuijk is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook mogelijk
om zelf onderwerpen aan te dragen voor de lokale
peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipLandvanCuijk maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Land van Cuijk en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid’, ‘Kermis’ en ‘Vaccineren’.
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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.
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