Publieke raadpleging onder de inwoners van Land van Cuijk
over warmte.
Raadpleging 11
12 juli 2019
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Samenvatting
Op vraag "1 Welk antwoord is voor u het meest van toepassing met betrekking tot deze zomer?"
antwoordt 53% van de respondenten: "Deze hitte en droogte is niet erg voor een keer, maar liever
niet te vaak".
Aan de hand van vraag "2 Wat heeft u gedaan om de warme en droge dagen door te komen?" komt
de volgende top drie naar voren:
1. Extra (water) gedronken (73%)
2. Planten extra water gegeven (50%)
3. Extra ventilatie aangezet (42%)
Aan de hand van vraag "3 Welke hinder ondervindt u door de warmte?" komt de volgende top drie
naar voren:
1. Ik heb minder energie om iets te ondernemen (59%)
2. Ik kan slecht slapen (37%)
3. Ik ondervind geen hinder (26%)

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLandvanCuijk, waarbij 222 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Warmte
In de maand juni zijn er verschillende warme dagen geweest, met temperaturen boven de 30
graden.

1 Welk antwoord is voor u het meest van toepassing met
betrekking tot deze zomer?
60%
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Weet niet

Anders

Veel te warm, hopelijk
was dit een uitzondering

Deze hitte en droogte is
niet erg voor een keer,
maar liever niet te vaak

Lekker, het kan mij niet
warm genoeg zijn

0%

Op vraag "1 Welk antwoord is voor u het meest van toepassing met betrekking tot deze zomer?"
antwoordt 53% van de respondenten: "Deze hitte en droogte is niet erg voor een keer, maar liever
niet te vaak".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als het maar regelmatig fors regent. Ik hou van warme zomers
Dat ik me zorgen maak met betrekking met de klimaatverandering . De natuur heeft veel te
lijden van deze droogte.
Ik verbaas me over de antwoorden die er bij staan, we kunnen er niets aan doen. Buiten dat
we als mensheid ervoor moeten zorgen dat de uitstoot van CO2 minder moet worden.
Ik vind het met name zorgelijk. ik ben bang voor de gevolgen van eenklimaatverandering.
Kan er goed tegen
Kon er goed tegen omdat je het tempo en werkzaamheden aan moet passen.
Niet zeuren als het regent klaag je ook
Veel te warm
Veel te warm maar zal geen uitzondering zijn
Veel te warm, het moet aansluiten bij ons normale klimaat
WAT KOMT, DAT KOMT
Wij kunnen er niets aan doen
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Toelichting
Deze hitte en droogte is niet erg voor
een keer, maar liever niet te vaak

•
•
•

Anders, namelijk:

•

Alles beter als regen
Helaas zijn de gevolgen van de klimaatverandering al
zichtbaar in de persoon van zeer warme dagen.
Slecht voor de natuur kunnen op den duur gebrek aan
water krijgen
Maar ik weet dat dit geen uitzondering is, helaas.
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2 Wat heeft u gedaan om de warme en droge dagen door te
komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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gehouden

Planten extra water
geven

(Huis)dieren extra
water gegeven

Extra (water)
gedronken

Extra ventilatie
aangezet

Airco een standje koeler
gezet
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Aan de hand van vraag "2 Wat heeft u gedaan om de warme en droge dagen door te komen?" komt
de volgende top drie naar voren:
1. Extra (water) gedronken (73%)
2. Planten extra water gegeven (50%)
3. Extra ventilatie aangezet (42%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airco aangezet
Airco op slaapkamer
Alles een tandje minder, rustiger aan doen op alle vlakken.
Als het kon, wat rustiger aangedaan.
Binnen blijven
Binnen blijven met ramen en deuren dicht
Binnen blijven, gordijnen dicht houden.
Binnen gebleven (3x)
De rust bewaren
Deuren en ramen dicht houden overdag
Deuren en ramen op tijd dicht. Kamertemp nooit hoger dan 24 gr
Gordijnen dicht gehouden
Gordijnen en ramen dicht
Gordijnen en screens dicht
Je rustig houden - ramen en deuren gesloten houden zodat de warmte buiten blijft - 's-avonds
na 21.30 uur alles tegen elkaar openzetten zodat het lekker doortocht
Levensstijl aangepast
Meer binnen
Meer binnen gebleven
Mij rustig gehouden
Onder de notenboom zitten
Op het werk in de airco.
Provosorische zonnewering op ramen/deuren
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ramen en deuren en zonwering dicht
Ramen en gordijnen dicht.
Rolluiken dicht
Rolluiken dicht gehouden, 's nachts luchten, zwembadje in de tuin
Rustig aan
Rustig aan gedaan
Rustig aan gedaan!
Screens en gordijnen dicht
Tempo aanpassen
Veel binnen gebleven
Verkoeling gezocht in de schaduw
Verkoeling gezocht in de tuin, tussen de bomen. In de tuin geslapen in een tent.
Werken.. wat anders
Witte lakens voor de ramen geplaatst
Zoveel mogelijk in de schaduw gebleven
Zwembadje in de tuin en alles overdag dichtgehouden en s’nachts open

Toelichting
•
•

Anders droog je uit door de warmte
Komt het vandaag niet klaar dan maar morgen - dan is er weer een dag. Ik kan dat
makkelijk zeggen omdat ik vutter ben maar heb echt te doen met mensen die toch moeten
omdat er brood op de plank moet komen.
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3 Welke hinder ondervindt u door de warmte?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=219)
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Aan de hand van vraag "3 Welke hinder ondervindt u door de warmte?" komt de volgende top drie
naar voren:
1. Ik heb minder energie om iets te ondernemen (59%)
2. Ik kan slecht slapen (37%)
3. Ik ondervind geen hinder (26%)

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben hartpatiënt dus valt het extra zwaar
Benauwd
Chagrijnig, geirriteerd, zweten, oververhit, agressief
Eikenprocessierups
Extra hooikoorts en/ of migraineklachten.
Geen moet in mijn geval weinig hinder zijn
Hoofdpijn
Ik blijf het liefst binnen
Ik heb 't dan warmer dan ik prettig vind, maar dat is niet onoverkomelijk..
Ik kan er niet goed tegen
Last van mijn hart
Meer last van hooikoorts
Merk alleen dat het warm is. Niet klagen, rustig aandoen
Neuropathie slaat door
Niet te veel doen en rustig aan
Op me werk
Schaartven is niet te gebruiken in Overloon.
Toename pijnklachten
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Toelichting
•
•
•

Heb geen grondwater als wij sproeien moeten wij gebruik maken van kraanwater
Ik ben erg warmte tolerant( ervaring uit tropen), ik vermijdt pieken in werktempo.
We doen het rustig aan en nemen het maar zoals het komt. Niets moet alles mag.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipLandvanCuijk
De Maas Driehoek
Warmte
02 juli 2019 tot 11 juli 2019
222
6,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
3
12 juli 2019

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 ±6,5%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met De Maas Driehoek.
Op 2 juli 2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 9 juli 2019 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. 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
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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