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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 4.
Maatregelen
Op vraag "2 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt
93% van de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep". Zie pagina 7.
Op vraag "3 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
71% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen". Zie pagina 11.
Op vraag "4 Bent u voorstander of tegenstander van het vorderen van mondkapjes uit andere
branches?" antwoordt in totaal 74% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt
4% van de respondenten: "(sterk) tegenstander". Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Sterk
voorstander". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voorstander". Zie pagina 13.
Op vraag "5 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te doen". Zie pagina
15.
Op vraag "6 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen?" antwoordt 53% van de respondenten: "Uitstekend". Zie pagina 17.
Op vraag "7 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?" antwoordt in totaal 33% van de
respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 38% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het
meest gekozen antwoord (27%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie
pagina 20.
Het coronabeleid
Op vraag "8 Welk scenario heeft uw voorkeur?" antwoordt 76% van de respondenten: "Maximale
controle krijgen". Zie pagina 24.
Supermarkten
Op vraag "9 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus in?"
antwoordt 60% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan". Zie pagina 27.
Informatievoorziening
Op vraag "10 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 96% van de respondenten:
"(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 1% van de respondenten: "(ruim) onvoldoende". Het meest
gekozen antwoord (56%) is: "Ruim voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan). Zie
pagina 33.
Op vraag "11 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 78% van de respondenten: "(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 9% van de
respondenten: "(ruim) onvoldoende". Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Voldoende". Dit is ook
het middelste antwoord (mediaan). Zie pagina 32.
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Tot slot
Op vraag "12 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding
van het coronavirus?" antwoordt 48% van de respondenten: "Suggestie:". wdShp_032

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLansingerland, waarbij 424 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 Lansingerland een feit.

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

(n=424)

60%

Ik maak mij weinig zorgen

34%

Ik maak mij geen zorgen

4%

Weet niet

2%
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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

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aangezien je kinderen heel moeilijk binnen kunt houden het amper uit kunt leggen
er nu een idioot plan komt bel de 112 maar zeker weten voordat je belt ik heb in t
verleden al een valse aangifte gehad t is nu echt moeilijk kids bjnnen te houden ze
krijgen op gegeven moment kortsluiting je hoort t in de hele buurt geef deze info
alsjeblieft door pas bellen als je er zeker van bent dit idiote plan kan een hele
verkeerde wending gaan nemen
Als mensen niet de regels na leven
Bang om zelf ziek te worden, ben alleen e?n doe mantelzorgen/boodschappen voor
moeder 92 jaar.
De eerdere berichtgeving en de situatie nu liggen nogal uiteen vandaar
De gevolgen zijn enorm en over het herstel zijn ook nog vele vragen, en het aantal
dodelijke slachtoffers gaat nu wel erg snel omhoog.
Er worden te weinig maatregelen genomen.De huisartsen konden zelf ook
informatie sturen naar hun patienten per mail zij zijn toch het meest vertrouwelijke
persoon
Geen duidelijkheid over bv opvang kinderen
Het gaat erg snel nu en komt steeds dichterbij.
Het is bést eng wat je iedere keer hoort via de media
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ben 62 jaar en heb een slechte conditie en ben een roker.Ben erg bang om het te
krijgen en eraan te overlijden. Ook mijn vrouw (56 jaar) is longpatiënt. Ook haar
kan het virus fataal worden
Ik ben mantelzorger voor tante dementerend thuiswonend van 93, dat is zorgelijk.
Mijn bedrijf, een bed & breakfast, ligt helemaal stil, alleen annuleringen.
Ik en mijn jongste zoon van 15 hebben allebei astma, wij hebben dus geen gezonde
longen en aangezien het coronavirus een longvirus is maak ik mij wel extra zorgen
Ik heb de ziekte van Parkinson en heb thuiszorg ben afhankelijk van de medicijnen
wat als die opzien ik krijg ze via pomp ik ben bezorgt
Ik heb een longaandoening
Ik maak mij zorgen om de gevolgen van mijn studie
Ik maak mij zorgen over de mensen die zich niet aan de maatregelen houden.
Ik mis redelijk veel zorgen. . Tussen weinig en veel. Veel ivm het land tot stilstand
en daar de gevolgen van. Iets minder want ik ben niet angstig voor directe
gezondheid maar wel realistisch dat het niet te voorkomen is.
Ik vind dat niet iedereen het nog serieus neemt. Moeders en kinderen buiten dicht
op elkaar.
Ik zie nog veel mensen laks omgaan met de richtlijnen vanuit de overheid
Ikzelf en mensen in mijn omgeving behoren tot de risicogroepen.
Kinderen zijn veel buiten
Maak me zorgen om de financiële impact en mogelijke maatregelen die burgers in
hun vrijheid beperken. Daarnaast het afzien van het recht op onderwijs
Mensen zitten gezellig in het skatepark en park floddertje
Maar staan ws als eerste in de rij als ze klachten krijgen
Mijn man heeft het virus en heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen
Mijn ouders zijn op leeftijd. Ik ben zo bang dat ze het coronavirus krijgen.
Mijn zorgen zijn vooral om het feit dat er te nonchalant met dit virus omgegaan
wordt.
Niet zozeer om mijzelf, maar om hoe er in NL mee omgegaan wordt en de gevolgen
daarvan.
Niet zozeer voot mezelf, maar wel voor mij moeder van 79. Ik ben leidunggevende
in de thuiszorg en maak me zorgen over de zorg
Om verschillende redenen
Hoe lang gaat dit duren en wat zijn de gevolgen voor de economie,
werkgelegenheid enz.
Andere reden is als je dit virus krijgt - wat vroeg of laat bij veel mensen gaat
gebeuren - weet je nooit of je bij de groep zit die weinig klachten heeft.
Omdat anderen laconiek handelen.
Omdat veel mensen er te simpel over denken
Omdat veel.mensen en vooral de jongeren zich niet echt goed houden aan onze
landelijke afspraken en/of verplichtingen
Ontwrichting van het maatschappelijk leven
Redelijke zorgen
Risicogroep
Vind dat nog te veel mensen laconiek zijn en teveel jeugd keep distance negeert
Vooral voor de oudere
Wij zijn beiden zzp'er, mijn schoonfamilie woont in Brabant, mijn zus werkt in het
UMC en heeft het virus.
Zorgen tav overbelasting zorgstelsel en economische recessie.
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Ik maak
mij
weinig
zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik maak
mij geen
zorgen

Weet niet

•
•

Door alle maatregelen te volgen maak ik mij weinig zorgen. Mijn leeftijd is 87 jaar
dus ik blijf thuis.
Het is wisselend. Soms wat meer zorgen een soms wat minder.
Hoe lang het gaat duren houdt me bezig
Houd je aan de richtlijnen, hygiënisch zijn
Ik denk dat als ik het virus zou krijgen, ik hiervan kan genezen.
Ik maak me weinig zorgen voor mijzelf, voor mijn oudere naasten maak ik mij heel
erg veel zorgen.
Niet voor mezelf of mijn gezin; wel voor anderen, met name de ouderen.
Over mijzelf en mijn naasten maak ik mij GEEN zorgen; wel heb ik zorgen over de
maatschappelijke druk en de onwetendheid van anderen om strengere
maatregelen dan volgens de deskundigen nodig zijn.
Vertrouwen in de overheid. Zelf de adviezen en maatregelen opvolgen.
Weinig is niet het goede word, ik maak me zorgen.
Weinig is wellicht niet de juiste term, maar veel ook niet. Wij houden ons aan
sociale afstand en gaan nergens heen als het niet nodig is. Natuurlijk zijn we
bezorgd, maar weten ook dat de mens het meest lijdt van het lijden dat hij vreest.

•

Corona is een griep zoals elk jaar met evenveel sterfgevallen
Het feit dat ik me geen zorgen maak betekent niet dat ik de ernst van het virus niet
inzie. Ik begrijp dat dit virus waarschijnlijk tientallen duizenden levens gaat kosten.
Ik heb echter vertrouwen in het beleid van de regering dat ze weloverwogen
beslissingen neemt, gebaseerd op adviezen van experts en zich niet laat leiden
door het sentiment in de maatschappij en populisme. De nieuwste maatregelen (23
maart) lijken echter wel meer ingegeven door gevoel dan louter expertise. Dat
baart me wel enigszins zorgen.
Verkeerde vraagstelling. Ik maak me zorgen. Niet veel maar ook niet weinig.

•
•

Ik maak me zorgen, niet veel, niet weinig, niet geen.
Tussen veel en weinig, ik maak me zorgen
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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

(n=421)

1%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

93%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

32%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor
neus/keel

3%

Ik draag een mondkapje

1%

Ik hoest aan de binnenkant van mijn elleboog

84%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

81%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

71%

Andere maatregel
Weet niet

27%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt
93% van de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

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

1 1/2 meter afstand
1,5 meter afstand
1,5 meter afstand houden en zo weinig mogelijk de deur uit
1,5 meter afstand proberen te houden van niet-huisgenoten
1,5 meter uit de buurt blijven
1,5m afstand, thuisquarantaine
1.5 meter afstand
1.5m afstand
Afstand bewaren
Afstand houden (6x)
Afstand houden 1,5 meter
Afstand houden en anderen grotendeels vermijden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstand houden en ouderen niet bezoeken geen verjaardagen
Afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven
Afstand houden in de supermarkt en geen sociale contacten
Afstand houden, binnen blijven
Afstand nemen, sociale onthouding
Afstand tot anderen houden en thuis werken.
Afstand van mensen en zoveel mogelijk binnen en in de tuin blijven.
Afstand!
Alle maatregelen protocol ggd
Altijd desinfecterende doekjes bij me
Binnen blijven
Blijf m'n uit de buurt van andere mensen buiten
Blijf zo veel mogelijk thuis
Contact met anderen mijden
Contact vermijden
Contacten vermijden
Deurknoppen, sleutels goed schoonmaken. Met naar binnengaan flat handschoenen
aanhouden.
Draag wegwerp handschoenen
Ga nergens heen ivm ,longziekte
Ga nergens naartoe
Gebruik zoutolplossing om mijn neus open te houden en ga verkoudheid niet verwarren met
corona, maak alle deurknoppen en lift knoppen schoon met babydoekjes, plastic handdoeken
waar nodig
Geen contact met anderen alleen met mijn gezin. En afstand houden 1,5 meter buiten en in
supermarkt
Gezond verstand
Handalcohol
Handschoenen bij boodschappen en afstand personen
Handschoenen bij tanken houdt ik aan tot na het gebruik can pinautomaat
Handschoentjes
Handvaten en knoppen reinigen
Heb nog geen klachten
Hoesten en niezen alleen van toepassing
Hou afstand
Hou afstand van andere mensen zoveel als dat kan.
Ik ben al besmet. Gebeurd bij het boodschappen doen of schoolplein. Ik waste wel veel meer
me handen
Ik ben thuis
Ik blijf thuis
Ik blijf zo veel mogelijk thuis
Ik blijf zo veel mogelijk thuis en houdt buiten afstand.
Ik blijf zoveel mogelijk thuis en ontvang geen bezoek (2x)
Ik blijf zoveel mogelijk binnen
Ik blijf zoveel mogelijk thuis
Ik blijf zoveel mogelijk thuis en haal boodschappen tussen 19:00 en 20:00
Ik hoest achter mijn handen en vermijd max. sociale contacten en ook winkels
Ik hou afstand
Ik houd afstand (2x)
Ik houd afstand en blijf veel thuis.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik houd afstand en blijf zoveel mogelijk thuis
Ik houd afstand en ga niet naar evenementen
Ik houd afstand tot anderen
Ik houd afstand tot mijn medemens,helaas doen veel mensen dit niet.
Ik houd afstand, doe zo min mogelijk keren boodschappen
Ik maak alles exstra goedschoon
Ik maak dagelijks deurgrepen en trapleuning schoon
Ik maak regelmatig wc/trapleuning etc schoon
Ik probeer 1,5 meter van iedereen weg te blijven
Ik vermijd zoveel als mogelijk is contact met andere mensen, ook dat met mijn kinderen en
kleinkinderen
Ik was regelmatig mijn handen
Ik werk thuis en houd mijn conditie op peil
Maak alles schoon na toilet gebruik , desinfectie doekjes na contact buiten oppervlakten
Maak goed alles schoon
Maak met grote regelmaat deurkrukken en lichtknopjes schoon
Mensenmassa ontwijken.
Minstens 1,5m uit elkaar blijven en niet bij elkaar op bezoek gaan.
Neem afstand van groepen, doe verder alles als gewoonlijk
Niet met teveel mensen bij elkaar
Probeer afstand te houden
Regelmatig de buitendeurkrukken schoon
Regelmatig hand contact punten in huis schoonmaken
Social distance
Social Distancing
Sociale contacten beperken en 1,5 meter afstand in acht nemen
Sociale distantie
Sociale onthouding en zo weinig mogelijk naar de winkel en als het kan online bestellen
Soms deurklinken afnemen met alcohol
Spoel neus met zout water
Spoelen met wijn
Thuis isolatie uit voorzorg
Thuiswerken en zoveel mogelijk contact met andere mensen vermijden
Thuiswerken, kinderen thuis
Vaker theedoeken en handdoeken wisselen
Veel binnen blijven, alleen boodschappen halen.
Vermijd onnodige contacten en hou 1,5 meter afstand
Vermijden massa mensen
Vermijden van onnodig contact met anderen
Weinig contacten
Werk nu thuis
Werk thuis, kom zo weinig mogelijk buiten
Winkel met plastic wegwerp handschoen
Zakdoeken met grotere regelmaat verschonen
Zo min mogelijk fysiek sociaal contact buiten het gezin
Zo weinig mogelijk naar buiten
Zoveel mogelijk rhuisblijven
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Toelichting
•
•
•
•
•
•

Absoluut geen mondkapjes gebruiken zijn gevaarlijker dan dat ze goed doen
Het dragen van Mondkapjes kan de verspreiding van deeltjes tegen gaan. Helaas in NL niet
gewoonlijk om deze te dragen. Altijd beter dan hoesten en niezen in de elleboog.
Het zou fijn zijn wanneer IEDEREEN zo slim is om afstand te houden en niet in de rij bij de
supermarkt op mijn hielen gaat staan, iets voor mijn neus weggrist etc.
Ik was met meer zorg mijn handen, maar ik heb nagenoeg geen enkel contact met andere
mensen op dit moment omdat ik thuis werk en zo weinig mogelijk buiten kom. Ik eet mijn
diepvries leeg op dit moment.
Ik zou graag desinfectiegel gebruiken, maar dit is nergens verkrijgbaar
Proberen 1.5m tussenruimte
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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.

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

(n=421)

3%

Nee, deze had ik al in huis voor de komst van het
coronavirus

7%

Nee, misschien schaf ik ze later aan

17%

Nee, deze ga ik niet aanschaffen

71%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
71% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".

Toelichting
Ja, deze heb ik
aangeschaft

•
•
•
•

Nee, misschien
schaf ik ze later
aan

•
•
•
•
•
•

Nee, deze ga ik
niet aanschaffen

•
•

In de eerste week februari al. Was de overheid maar zo pro-actief geweest
met inslaan van mondkapjes en apparatuur.
Mijn man is kleding maker hij heeft zelf wasbare mondkapjes gemaakt
omdat alles is uitgekocht
Online een paar noodkapjes besteld voor noodgevallen, maar nog niet
ontvangen... ik vraag me om eerlijk te zijn ook af of het uberhaupt de juiste
mondkapjes zijn en of ze geleverd gaan worden.
Zeer in het begin 1 mondkapje voor een internationale reis
Als het verplicht wordt ga ik een mondkapje aanschaffen. Laten we s.v.p de
beschermingsmiddelen laten voor degene die het hard nodig hebben.
Als iemand van ons gezin het heeft/in quarantaine moet dan wel ivm de
verzorging van dat gezinslid.
Een kennis maakt stoffen mondkapjes van een patroon. ik weet niet of het
zin heeft.
Is niet te verkrijgen
Maar eerst is de zorg degene die de kampjes moet hebben
Zijn niet te koop
Alles naar de ziekenhuizen !!
Ik heb begrepen dat een mondkapje dragen als gezonde persoon het
tegenovergestelde effect heeft. Alleen als je ziek bent, kan het helpen om
het virus niet te verspreiden.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik heb sinds lange tijd een 5 à 10tal stofmaskertjes in huis voor thuiskluswerk
gekocht in de bouwmarkt
Ik werk zelf in een zorgpension. Zelfs daar hebben we niet de “goede”
mondkapjes. Als ik ze zou kunnen kopen zouden ze eerst naar mijn werk
gaan!!
In de zorg zijn ze harder nodig
Man heeft mondkapje uit ziekenhuis
Verergeren alleen maar dit is alleen echt voor mensen diw weten hoe ermee
om te gaan
Volgens de media werken deze niet
Want het gebruik heeft nog al wat instructies nodig en men gebruikt ze vaak
verkeerd en de meeste virussen en bacteriën zitten aan de voorkant van het
mondkapjes
Werk in het ziekenhuis en daar is een tekort aan mondkapjes
Zijn niet te koop
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De regering gaat mondkapjes in Nederland vorderen uit andere branches, om snel het tekort
te kunnen aanvullen dat in de zorg is ontstaan.

4 Bent u voorstander of tegenstander van het vorderen van
mondkapjes uit andere branches?
Sterk voorstander

(n=420)

39%

Voorstander

35%

Neutraal

18%

Tegenstander

3%

Sterk tegenstander

1%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 Bent u voorstander of tegenstander van het vorderen van mondkapjes uit andere
branches?" antwoordt in totaal 74% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt
4% van de respondenten: "(sterk) tegenstander". Het meest gekozen antwoord (39%) is: "Sterk
voorstander". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voorstander".

Toelichting
Sterk
voorstander

•
•
•
•
•

Voorstander

•
•
•
•

Neutraal

•
•

Alleen voor op mijn werk!
Heel hard nodig in de ziekenhuizen
Het tekort aan mondkapjes in de zorg is erg groot! Ik werk zelf in de zorg, het
punt dat we geen juiste mondkapjes meer hebben voor tijden het verzorgen
van corona patienten is erg dichtbij.
Is heel hard nodig voor allerlei zorg
Mits het gebruikt wordt voor medische doeleinden
Als een branche veel mondkapjes over heeft dan lijkt me dit terecht, maar je
kan het burgers moeilijk kwalijk nemen dat ze zichzelf willen beschermen.
Is vorderen hetzelfde als in beslag nemen? oftewel zeg maar dag tegen je
centjes? dan ben ik tegen
Mits de opgeëiste mondkapjes bestemd zijn voor gebruik door verplegend
personeel.
Tot op zekere hoogte, in andere branches gebruikt men ze ook niet voor
niets. Eerst capaciteit opschroeven en/of export aan banden leggen
Als men daar een veilig gevoel van krijgt, leef je uit
Er wordt nu hard gewerkt aan het vervaardigen in Nederland, weer werk voor
velen.
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•
•

Tegenstander

•
•
•
•

Ik vermoed dat de zorg deze het meest nodig heeft, dus waar ze uit andere
branches niet zo noodzakelijk zijn, kunnen ze gevorderd worden lijkt me.
Inmiddels is het vorderen weer van de baan. De overwerkte Bruins zwichtte
helaas voor de drammer Jesse Klaver
Een maand geleden gaf het Rivm aan dat ze dit virus aankonden en nu blijkt
er niets meer op voorraad Hoe DAN
Er zijn bedrijven die nu ook niet door kunnen met werken ja gezondheidszorg
gaat voor maar niet de mafketels thuis nogmaals t werkt niet
Ik ga er vanuit dat het overgrote deel van de bevolking hier aan mee zal
werken.
Volgens mij is het vorderen van de baan,

Sterk
tegenstander

•

Als je ze niet goed gebruikt en niet vaak verwisseld verspreid je het virus nog
sneller

Weet niet

•

Te wenig kennis over voorraden
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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.

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

(n=383)

66%

Nee, mijn werkzaamheden kunnen niet thuis
plaatsvinden

27%

Nee, ik ga gewoon op locatie werken

5%

Ik ben er nog over in dubio

2%
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Op vraag "5 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?" antwoordt 66% 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 zzper en helaas lukt het even niet om iets te vinden
Ik ben 75 en werk niet meer
Ik ben gepensioneerd. Alles wat ik van huis af kan doen, doe ik van huis
Ik ben huisvrouw dus werk al thuis. Vrijwilligers werk is nu gestopt
Ik ben met pensioen
Ik studeer en deed dat al thuis.
Ik werk 3 dagen thuis en 1 dag op kantoor, zo verdelen we het met de
collega's
Ik werk altijd al vanuit huis
Ik werk in de horeca. Dus ipv dat ik thuis werk, werk ik helemaal niet.
Ik werkte overigens al in belangrijke mate vanuit huis
Naast thuiswerken doe ik vrijwilligerswerk op locatie, een hospice
Nb ik ben tussen banen; ik heb geen betaald werk dus
Niet van toepassing, ik werk momenteel niet. Behalve mijn pakketpunt
aan huis, dat gaat gelukkig gewoon door (DHL en UPS).
Vanuit werk wordt nu wel verplicht om 2 dagen op kantoor te werken.
Terwijl mijn werkzaamheden prima thuis kunnen.
Verplicht vu werkgever zelfs
Werk in het onderwijs. Moet veel klaargezet worden voor de kinderen
Wij zijn beide met pensioen. Horen eigenlijk ook tot een risico groep, ben
voorstander van beperkte personen in de winkels.
Ik houd zelf keurig afstand maar ouders met kinderen letten daar niet
voldoende op.
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Nee, mijn
werkzaamheden
kunnen niet thuis
plaatsvinden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nee, ik ga gewoon
op locatie werken

•
•
•
•
•

•
•
Ik ben er nog over
in dubio

•
•
•

Ben verpleegkundige
Ben zelf ook ziek dus mag niet naar mn werk
Deels thuis deels op locatie omdat de werkzaamheden niet allemaal
vanuit huis kunnen.
Ik ben distributie chauffeur
Ik ben medisch pedicure en kan helemaal niet werken
Ik heb voorlopig tot half april verlof opgenomen om niet naar mijn werk
(audicien) te hoeven
Ik kan niet werken want ben pilates en yoga instructrice
Ik werk bij de ggd
Ik werk in de zorg
Ik werk in een dierenwinkel
Ik werk in het onderwijs en wil fysiek aanwezig zijn om de opvang te
kunnen regelen. Er zijn bij ons al vele collega’s die niet meer kunnen
werken omdat er verschijnselen zijn...
Ik zit tijdelijk in de ww, dus geen werk
Pensioen
Verloskundige in het ziekenhuis, kan dus alleen op locatie
Werk in de zorg
Zelf werkzaam als verpleegkundige in ziekenhuis
Dat kan omdat ik alleen werk in een gebouw waar geen andere mensen
aanwezig zijn
Ik kan en wil wel thuis werken, maar mijn baas wil dat we zo lang ala het
kan naar kantoor komen.
Ik werk in een vitaal beroep
Mijn bedrijf wenst dat de locaties open blijven ik zou zelf liever thuis
werken conform oproep kabinet
Mijn werkgever heeft maatregelen getroffen voor thuiswerken voor de
helft van de arbeidsduur ivm de bezetting op kantoor. Maar omdat mijn
werk een telefoon, balie functie betreft en ik parttime werk zit ik op mijn
werkdagen gewoon op kantoor.
Vrijwilligerswerk met paarden op manege
Zorgmedewerker
Er zijn ook mensen die niet buitenhuis werken. Wel eens over nagedacht
enquêtemaker? Ik ben arbeidsongeschikt.
Ik werk altijd al op mijn thuis locatie
Ik werk in de zorg.
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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'

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

(n=419)

2%

Uitstekend

53%

Voldoende

22%

Onvoldoende

16%

Veel te weinig

5%

Weet niet

2%
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Op vraag "6 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen?" antwoordt 53% van de respondenten: "Uitstekend".

Toelichting
Overdreven

•
•

•

Uitstekend

•
•
•

De wereld wordt gek gemaakt om snel draconische maatregelen in te kunnen
voeren
Overdreven dat tennisvereniging dicht is. Kantine sluiten zou afdoende moeten
zijn. Bij voetbal en hockey ook overdreven. Als het niet regent zou sport door
moeten gaan. Wel regel dat er slechts 1 persoon per team de kantine in kan om
te voorkomen dat het daar druk wordt.
Ze hadden de boel moeten sluiten tijdens carnaval maar mensen konden niet
worden besmet aldus RIVM. Nu is het zo verspreid....
De duur van de huidige lockdown vind ik wel overdreven.
Helaas zijn er teveel groepen die zich slecht aan de voorwaarden houden:
vooral jongeren rond 15/17 jaar laten zich slecht sturen.
Lof voor de vakkenvullers .
Het aantal van 100 mag omlaag.
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•

•
•
•
•
•
•

Voldoende

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onvoldoende

•

•
•

Ik twijfel tussen prima en overdreven....ik begrijp de noodzaak geen mega piek
te laten ontstaan, maar hoe eerder iedereen resistent is, des te eerder kan het
normale leven weer doorgaan. Isolering van de bejaarden vind ik een goede
oplossing
Ik vertrouw de deskundigen
Maar mag nog iets strenger
Maar ze werken alleen als iedereen zich aan de adviezen houdt!
Opmerking: veel te veel kinderen aan het buiten spelen en die onvoldoende
afstand tot elkaar houden. Je kan je wel de vraag stellen of het sluiten van
scholen zo handig is.
Voortschrijdend inzicht o.b.v. t.z.t. nog te verkrijgen gegevens (info) kan leren
dat het nog te weinig was.
Waar ik het absoluut niet mee eens ben is dat mensen in verpleeghuizen etc en
ernstig zieken in ziekenhuizen geen bezoek mogen ontvangen. Dat vind ik
onmenselijk en echt onwenselijk.
Als mensen zich eraan houden
Basischolen en kinderopvang hadden, wat mij betreft, gewoon open kunnen
blijven.
Direct contact vermijden en ca anderhalve meter uit elkaar blijven lijkt mij
afdoende.
Goed dat er op straat niet meer dan 2 personen samen mogen zijn
Het zou wel fijn zijn als men de verveelde hangjeugd ook uit de supermarkten
weert. Regelmatig nog grote groepen dicht bij elkaar, vind dat een supermarkt
zelf daar ook wat aan moet doen.
Maar dan moeten ouders niet met kinderen massaal naar het park Ikea of
bouwmarkt gaan dan kunnen ze niet zo goed gaan werken of naar school toe
Maar wel te laat
Maatregelen hadden eerder moeten worden ingesteld
Mits iedereen die 1,5 m hanteert. Dit gebeurt veel te weinig.
Nu de nieuwe regels erbij zijn gekomen en de burgemeester toestemming heeft
om te laten optreden hoop ik dat dat ook wordt gedaan
Vertrouw op advies RIVM.
Voor beneden de grote rivieren uitstekend, voor de rest van het land
voldoende/een beetje overdreven.
Meer flexibiliteit is wenselijk, bijv. scholen open voor alleen de hoogste (of
laagste) klassen, ruimere openstelling van de kinderopvang, meer kinderen
daar toelaten, desgewenst bij toerbeurt.
Er zijn nog te veel mensen gezellig buiten, ik zie met het mooie weer oudjes
gezellig op een bankje in het zonnetje zitten met nog geen halve meter afstand.
Ook groepen jongeren die overal aan het spelen zijn. Prima dat we nog naar
buiten kunnen, maar op deze manier gaan we op een lockdown af.
Geen samenscholing van kinderen op speelpleinen en winkels dicht behalve van
supermarkten en voeding
Geen samenscholing.
Bij openbare inrichtingen die nog geopend zijn regels opleggen voor Max
personen. Daarop handhaven.
Verplichten van dragen mondkap als je naar buiten gaat. Ter bescherming van
jezelf en je medemens.
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•
•
•
•
•
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Veel te
weinig

•
•
•

•
•
•

Weet niet

•
•

Ik zie vele berichten van vrienden op sociale media die nog gezamenlijk bij
elkaar op visite komen.
Kinderen kunnen buiten samenspelen en geven alles door.
Meer blauw op straat om de 1.5 meter afstand tussen burgers te handhaven
Nog te weinig afstand. En te veel mensen buiten
Sinds gisteravond 23 mrt zijn de maatregelen genomen die vorigewel hadden
moeten worden genomen
Sommige winkels/werkzaamheden kunnen gesloten worden
Winkels sluiten en grenzen dicht.
Iedereen die binnenkomt eerst in quarantaine.
Had gelijk een lockdown moeten zijn alles wat nu gebeurd helpt niet er zijn al
veel meer mensen met het virus er word gewoon niet getest omdat er te weinig
testen zijn geven burger geen eerlijk beeld
Ik pleit voor een lockdown en meer oplettendheid in winkels m.b.t. afstand en
het hamsteren tegen gaan doorwinkeliers verplichten om een maximale limiet
aan producten te stellen die de klant mag kopen.
Kijk eens op bijvoorbeeld de Facebookpagina 112lansingerland. Veel mensen
melden nog dat het vol staat in speeltuinen (bijv Tuin van Floddertje) en
parken. Met de nieuwe maatregelen van deze week, waarbij de gemeente meer
rechten heeft, vind ik dat Lansingerland zoveel mogelijk moet sluiten. Parken,
speeltuinen: dicht. Liefst alleen noodzakelijke winkels openhouden.
Lockdown was veel beter geweest.
Meer binnen blijven alleen noodzakelijk na buiten voor werk en boodschappen
en de hond uitlaten.
Veel strenger controles uitvoeren op: groepen jongeren, hamsteraars etc.
Toeristen inreisverbod (bollenstreek laat bussen toeristen zien waaronder
chinezen. Dit is te gek voor woorden). Grenzen dicht behalve voor
goederentransport. Ikea filialen sluiten (in Delft waren er vorige week zondag
1,5 x zoveel bezoekers als normaal. Gezellig dagje uit met gezin.) Dit kan dus
echt niet!!. Kruidvat filialen melden: gezinnen komen gezellig winkelen met de
kinderen! Dit kan dus ook echt niet. Kortom: veel strengere maatregelen.
Graag een gemeente app voor alle lansingerlanders. Waarin zorg gevraagd en
aangeboden kan worden. Dit is nu nergens te vinden
Er zijn maatregelen, maar de informatie voorziening is NIET goed soms kan er
beter niets gezegd worden ipv iets zeggen wat achteraf niet correct blijkt te zijn
vanuit de media en / of overheid er is helaas nog teveel onduidelijk
Ik vind het zeer moeilijk hierover te oordelen, omdat ik geen kennis heb over
verspreiding en indamming van een virus. Ik ben Belgische en zie dat België veel
strengere maatregelen treft. Welke aanpak de beste is, zal moeten blijken later.
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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.

7 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?
Zeer positief

(n=418)

9%

Positief

24%

Neutraal

27%

Negatief

25%

Zeer negatief

14%

Weet niet
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Op vraag "7 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?" antwoordt in totaal 33% van de
respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 38% van de respondenten: "(zeer) negatief".
Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
positief

•
•
•
•
•

Als mensen niet willen luisteren
Dat is nodig om voor als dat nog kan, erger te voorkomen.
Een paar dagen proberen is het zeker waard.Dan kan men zien of het stijgt of daalt
Maar nu te laat
Omdat hier in parkzoom nog veel te veel mensen en kinderen bij elkaar zijn

Positief

•

Alleen als het echt noodzakelijk is of wordt ( als dwingend en te handhaven
maatregel, anders heeft het geen zin)
Als blijkt dat mensen de aanwijzingen vanuit de overheid blijven negeren, dan zit er
helaas niets anders op dan een lockdown in te stellen
Als de bevolking niet luistert zal het hier van moeten komen
Als de lockdown periode bijv voor 2 we is ben , ik een voorstander.
Als het voor een langere periode is, lijkt het me moeilijk .
Als we elkaar hier mee kunnen helpen en levens sparen. Welkom

•
•
•
•
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Neutraal

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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•
•
•

Het lastige van een totale lockdown is dat het virus dan later dit jaar als een
boemerang terug kan komen, maar wat meer politie en boa's op straat om duidelijk
te maken dat het speelkwartier nu _echt_ voorbij is zou geen kwaad kunnen.
Ik zie hier in mijn wijk de Gouden Griffel groepjes kinderen in de categorie van 6 tot
10 jaar buiten spelen. Tot mijn verbazing allemaal kinderen van artsen en zelfs een
longarts.
Maar dan wel handhaven
Maar wel dat je (in je eentje of anders met z'n tweeën met 1.5 ertussen) kunt
bewegen of sporten
Mits boodschappen en medicatie voldoende beschikbaar blijven
Omdat mensen nu te eigenwijs zijn en gewoon hutje me kutje bij elkaar blijven
lopen en zitten.
Slecht voor de economie, maar dat moet maar even wijken voor de mensheid.
Ik denk dat we uiteindelijk wel een lockdown gaan krijgen.
Tijdelijk indien het nodig is om de druk op het zorgstelsel te verminderen.
Als besmetting en sterftecijfers exponentieel stijgen is er geen andere keus
Als het moet dan prima, maar fijner is het om toch een beetje bewegingsvrijheid te
hebben.
Als het nodig is, is het prima.
Beter zou zijn dat alle mensen zich aan de adviezen en maatregelen houden
Een lockdown heeft volgens mij geen zin, hier los je het probleem tijdelijk mee op
maar als ze het toch besluiten te doen zal ik me eraan houden
Heeft alleen zin als we ook een vaccin hebben
Het is een opschaal- en afschaalproces waar we in zitten; als blijkt dat ondanks de
huidige maatregelen dit te weinig remmend effect heeft en/of mensen zich niet
houden aan de adviezen, dan moet je op enig moment de maatregelen verzwaren.
Maar dat vraagt een hele brede afweging gelet ook op de economische impact
ervan. We moeten óók de gevolgen en vervolgscenario's eerst scherp hebben. Een
Nederlander is geen 'volgzame' Aziaat of Midden-Oosten inwoner, dus het zou ook
een hele uitdaging worden om te handhaven. Kan alleen met legerinzet vrees ik.
Het is toch belangrijk om wat beweging te krijgen, dus hoop ik dat we wel elke dag
onze wandeling door de groenzoom mogen maken, moet er niet aan denken
binnen te moeten blijven, zonder tuin. Boodschappen kan je laten bezorgen.,dus
winkels hoef je niet in.
Ik ben aan dat de regering weet wat hij doet/beslist
Ik ben geen expert. Laten we alsjeblieft naar diegene luisteren die er verstand van
hebben en dat advies dan ook opvolgen.
Ik denk dar de overheid op basis van de dagelijkse ontwikkelingen het beste deze
besluiten kan nemen. Mensen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid die ze
zouden moeten nemen.
Ik houd me aan de maatregelen maar vind het prettig nog even buiten - met
gepaste afstand - te kunnen wandelen ik denk dat dat goed is voor de stress die
iedereen ervaart
Ik houd mij aan de adviezen. Mocht het tot een lockdown komen dat houd ik mij
hieraan.
Liever niet, maar als het moet dan moet het.
Ligt er aan of het nodig is.
Met gezond verstand komen we denk ik al een eind. Helaas zie ik nog wel veel
laksheid in het opvolgen van de adviezen
Sterk afhankelijk van de woonomgeving
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•
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•
•

Verschil zal voor mij gering zijn.
Volledige lockdown liever niet, maar wel dat er beboet wordt op samen zijn van
mensen.
Wat nodig is, is nodig
Alleen als het noodzakelijk is omdat de zorg het anders niet meer aan zou kunnen.
Het virus moet zich immers wel blijven verspreiden.
Als het rivm het niet nodig vindt en iedereen zich aan de “regels” houdt vind ik het
niet nodig om paniek te hebben, want dat gaat er in mijn ogen dan gebeuren.
Als mensen alleen niet willen luisteren, dan zal het misschien wel moeten en dan
ben ik er positief over.
Als mensen zich nu aan de regels houden kunnen we nog rustig een rondje om
buiten
Bij een lockdown niet
Is ook slecht voor de economie als alles op slot gaat
Als we met goed fatsoen ons gedragen en het zo genoeg kan zijn, graag
Dat heeft in mijn ogen niet meer effect dan wat we nu doen. Het is onhoudbaar een
totale lockdown. Kijk nu naar china, die gaan nu weer open maar elke persoon van
buiten china vormt een gevaar nu. Onhoudbaar!
Dit geeft zoveel andere nadelen, ook voor de gezondheid, dat erbgoed moet
worden beoordeeld of het middel niet erger is dan de kwaal
Het werkt niet om 99% “verplicht” thuis te houden als die 1% zich toch nergens aan
houdt.
Beter is proberen te handhaven en op te treden tegen excessen.
Ik denk dat je er alles aan moet doen om dat te voorkomen. Waar nu nog een
beetje wordt gehamsterd, zal dat m.i. veranderen als de lockdown wordt
aangekondigd.
Ik vertrouw op de deskundigen
Ik zou het erg jammer vinden, er zitten lijkt mij veel nadelen aan. Als iedereen zich
aan de huidige voorschriften houdt kan iedereen ook meer vrijheid houden. Hier
geldt: beperkingen leveren vrijheid. Maar als teveel mensen zich dom gedragen zal
een lockdown nodig zijn.
Lastig. Ieder zijn verantwoordelijkheid. We vertrouwen op het oordeel en beleid
van de deskundigen. Blij dat we iedere avond in alle rust een wandeling kunnen
maken en zo in beweging blijven.
Lockdownmawtregel moet gehandhaafd worden, daar hebben wij geen afdoende
middelen voor.
Maar denk onvermijdelijk als je ziet hoeveel mensen de regels aan hun laars
lappen.
Mits mensen zich nu eens waaronder vooral jongeren zich gaan houden aan de
afstand en niet allemaal gezellig in de speeltuin enz verzamelen.
Momenteel zijn de genomen maatregelen geschikt. Bij verdere uitbraak is een
lockdown wellicht een geschikte optie.
Negatief en dat heeft met name te maken dat wij ons huis verkocht hebben en een
nieuw huis gekocht. Bij een lock down komt dat allemaal in de knel. wij moeten
eind april ons huis uit en gaan dan ook 4 weken in een camper wonen, omdat ons
nieuwe huis nog niet beschikbaar is. We hopen dat dit allemaal door kan gaan.
Totale lockdown is het probleem verleggen
Voor beneden de grote rivieren kan ik een lockdown acceptabel vinden

22

•

•

Zeer
negatief

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Weet
niet

•
•
•

Wanneer iedereen zich aan de instructies houdt is het niet nodig. Het buiten spelen
van kinderen en onvoldoende afstand van elkaar houden zou moeten worden
gehandhaafd.Bij een lockdown wordt het voor mij moeilijker om voor mijn moeder
woonachtig in Delft boodschappen te doen.
Wanneer iedereen zich aan de regels houdt zo ze zijn gesteld is een volledige
lockdown misschien niet nodig. Echter wanneer er nog steeds van die ........ zijn die
zich er iet aan houden, zal een lockdown misschien wel nodig zijn.
Een volledige lockdown heeft aalleen zin als er op korte termijn een vaccin
beschikbaar is voor iedereen. Anders is het slechts uitstellen van de ‘piek’.
Bovendien zijn de economische gevolgen veel groter.
Er zijn nu eenmaal zaken die moeten gedaan worden zoals boodschappen en de
hond uitlaten. Dat doe ik nu ook en hou afstand van mensen.
Flatten the curve is het doel. Totale lockdown stelt pieken alleen maar uit
Heeft totaal geen nut, verergerd het probleem waardoor de capaciteit in het
ziekenhuis te hoog wordt
Het gaat niks opleveren als we vervolgens weer uit die lockdown moeten komen.
Economische gevolgen van totale lockdown zouden dramatisch zijn.
Het is niet de toegevoegde waarde waard in verhouding wat het op andere
gebieden kost.
Het is niet gezond om de hele economie plat te leggen en als ik dan boodschappen
moet doen(werk in de zorg ) is er niks
Mensen bewust maken van risico’s en de maatregelen, met daarbij de nadruk op
uitleg voor risicogroepen zou in mijn ogen voldoende moeten zijn. Bij een griepvirus
sterven er jaarlijks ook veel mensen, ook dan gelden er dergelijke maatregelen. Er
wordt veel paniek en angst gezaaid wat voor mijn gevoel slechter is voor de
volksgezondheid. De sterfgevallen betreft naar mijn weten nog steeds ouderen met
onderliggend lijden.
Niet doen; wat andere landen doen moet geen maatstaf zijn. de situaties zijn niet te
vergelijken. vertrouw op de deskundigen. de zorg in italie is niet te vergelijken met
die van nederland
Op grond van adviezen van experts.
Volgens mij zitten we al in een soort lock down, gelukkig wel met bewegingsvrijheid
Worden we erna alsnog ziek geen toegevoegde waarde dus
Zie toelichting vraag 6
Ik kan hier geen mening over geven ik ben geen deskundige en ik denk dat meer
ondeskundige mensen hun mond moeten houden
Ik volg experts
Ik weet dit serieus niet. Natuurlijk denk je er over na, maar ik leg me neer bij de
besluiten van de regering
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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.

8 Welk scenario heeft uw voorkeur?
Maximale controle krijgen

(n=418)
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5%

Geen voorkeur

1%

Weet niet
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Op vraag "8 Welk scenario heeft uw voorkeur?" antwoordt 76% van de respondenten: "Maximale
controle krijgen".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boetes voor mensen die nog in groepen bij elkaar komen, speeltuinen, burenclubjes op straat
enz
Een mix tussen 1 en 3. iets meer beperkingen mag wel, nu zijn bijv wooncentra en tuincentra
nog heel erg druk.
Geeltelijke lockdown afhankelijk van de sterkte van het virus
Hand haven op al die jongere die overal nu hangen. Spreek ze aan
Het huidige beleid volgen
Huidige beleid
Ik ben geen specialist ik probeer te vertrouwen op degene die dat wel zijn
Lockdown en alleen vitale beroepen in stand houden en alleen naar buiten voor supermarkt
apotheek dokter
Lockdown had gelijk gemoeten. Nu alleen tehuizen op slot
Maximale controle krijgen, maar ga er maar niet vanuit dat er groepsimmuniteit ontstaat, want
daarvoor is nog geen bewijs. Heel hard hopen op een vaccin of medicijn wat de symptomen
onderdrukt!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mensen houden in de winkels absoluut niet voldoende afstand. Dat is zeer zorgwekkend
Na 6 april weer door
Na periode van maximale controle gaan voor testen van mensen.
Natuurlijke selectie, de zwakke mensen vallen af
Tijdelijke lockdown voor een nulmeting
Vanaf een totale lockdown, langzaam meer bewegingsvrijheid
Voorkeur voor optie 1 van dhr. Rutte en RIVM
Zoals het nu gaat
Zorg spreiden

Toelichting
Maximale
controle
krijgen

•

•

Als veel mensen weerrstand hebben opgebouwd zal dit virus ook in de toekomst
niet veel schade meer kunnen brengen.
Je kunt beter spreken van physical distancing, want juist op sociaal gebied
ontstaan er allerlei mooie initiatieven die mensen in figuurlijke zin dichter bij
elkaar brengen.
Lokale aanpak
Maar naar mijn idee zijn de adviezen nog te soepel om maximale controle te
krijgen
Maar zodra blijkt dat dit te weinig effect heeft, z.s.m. totale lockdown
Maximale controle en bij onvoldoende ziekenhuiscapaciteit lockdown
Meer toekijken als we gaan winkelen dat ze wel eerst ontsmetten en afstand
houden .
O.b.v. wat we nu weten!!!
Optie 1 staat uitgebreid toegelicht en de andere opties niet. dat is suggestief dat
oprie 1 het juiste antwoord is
Super!
Tussen het huidige pakket en een totale lockdown zijn nog aanvullende
maatregelen mogelijk. Met name regels voor winkels, max aantal bezoekers,
niet meer dan 2 personen samen naar binnen, schermen en mondkapjes voor
personeel etc. Ook denk ik dat een samenscholingsverbod goed zou zijn.
Waarbij ik er vanuit ga dat men inderdaad immuniteit voor het virus kan
opbouwen als de ziekte hebt gehad.
Wel belangrijk dat een ieder zij gezonde boerenverstand blijft gebruiken.
Zoals ik al zei sluiten we ons aan bij de beslissingen die het rivm neemt en als
dat wijzigt is dat wat het is.
Zolang het kan dus.

•

Met een Griepvirus is nog nooit iets gedaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Helemaal
niets doen
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Een totale
lockdown

•
•

•

•
•
•

Gooi die grenzen dicht en denk daar bij ook aan de eilanden, wij krijgen nog
steeds asielzoekers uit diverse landen binnen en die lopen buiten rond, hou ze
allemaal binnen want er zitten heel veel niet zulke lievertjes bij
Ik heb niet zo'n vertrouwen in de immuniteit. Er is namelijk helemaal niet
bekend in welke mate we immuun worden en hoe lang die immuniteit duurt.
Om dus de hele strategie hierop te baseren, vind ik niet zo verantwoord. Het
lijkt me moeilijker, maar wel meer verantwoord om een volledige lockdown in
te stellen tot er een geneesmiddel en/of vaccin op de markt is.
Ik volg het vanaf eind januari. Heb veel zakelijke contacten in Lombardije. Hun
woorden "what you government is trying to do, ours did the same but failed".
Huidig beleid werkt niet. Overigens, u schrijft "Hierbij is het van belang om
groepsimmuniteit te creëren" ... Dat is onjuist, in later debat heeft Rutte al
duidelijk uitgelegd dat dit niet het doel is maar een "bijkomend effect". Enige
dat werkt om Italie niet achterna te gaan is lockdown. Huidige maatregelen
worden te slecht opgevolgd door de bevolking. Scholen ook tot 1 juni
dichthouden.
Maximale controle werkt alleen als iedereen zich aan de regels houdt. Dat gaat
niet gebeuren hier in NL.
Mensen kunnen blijkbaar niet de soepele regels volgen. Harde maatregelen zijn
nodig tegen dit virus. Al weken geleden had dit moeten gebeuren.
Zolang er nog geexpirimenteerd wordt met de beste behandelmethode is een
totale lockdown het meest logisch aangezien we hiermee tijd kopen. Nu ook
gezonde en jonge mensen zeer ernstig ziek worden en mogelijk overlijden kan je
niet mensen gecontroleerd laten besmetten. Er moet eerst duidelijk zijn wat
nou echt de risico's van het virus zijn, wat de beste behandelmethode is en of er
mogelijk anti-virale middelen zijn die een positief effect kunnen hebben. Om
groepsimmuniteit te creëren moet een groot deel (geschat wordt tussen de 29–
74% van de bevolking) immuun zijn doordat ze het virus gehad heeft. Met ruim
17 miljoen met Nederland praat je in het beste geval over ongeveer 5 miljoen
besmettingen, met (op dit moment) een totaal van 1600 Intensive Care bedden
betekent dat de kans dat je serieus ziet wordt heel klein (1600 / 5M) mag zijn
om te voorkomen dat de zorg overbelast wordt. Als ik zie wat er in Italie gebeurt
dan denk ik dat wij er nog steeds veel te licht over denken.

Anders,
namelijk:

•

Ik denk namelijk dat ik en mijn gezin het gehad heb in milde vorm. Zeker weten
doen we het niet, want we zijn niet getest. Zou wel fijn zijn.

Weet niet

•

Ik ben blij hier niet over te beslissen, want weet niet echt wat het beste is.
Iedere beslissing heeft namelijk een consequentie, dan wel op gezondheid
gebied, dan wel economisch gebied.
Ik kan hier geen mening over geven ik ben geen deskundige en ik denk dat meer
ondeskundige mensen hun mond moeten houden
Ook hier geldt, ik ben geen expert

•
•
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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.

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

(n=418)

60%

Voorlopig kan ik al vooruit

28%

Ja, dit heb ik al gedaan

8%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

1%

Weet niet
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Op vraag "9 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus in?"
antwoordt 60% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben
ik niet van
plan

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1x in de week boodschappen doen en dan alleen de dingen die nodig zijn, mits ik
ziek word dan wel voor 2 weken.
Als ik uit mijn werk kom, kan ik bijna niks kopen...
De supermarkten gaan echt niet sluiten en de aanvoer blijft bestaan. Laten we
dan gewoon de normale boodschappen doen en een ander ook een rol wc
papier gunnen. En als er een keer 1 dingetje op is, kun je wel een alternatie
verzinnen bij het samenstellen van je maaltijd. maar als alle pasta, brood,
eieren, wc papier, en weet ik wat op is, dan wordt t ff lastig.
Degenen die hamsteren moeten zich diep/diep schamen!!!!!!
Doordat ik in vitale sector werk en na werk tijd in een lege supermarkt kom kan
ik niet eens hamsteren. Supermarkt zou hier harder in moeten optreden
Er ligt weinig in de winkels als ik ga boodschappen doe.
Werk van 7:30 tot 16:00
Gewoon online bestellen, alhoewel ik dat normaal nooit doe. Goede aktie van
de lokale winkeliersvereniging
Heb boodschappen in huis voor ongeveer een week zoals ik dat gebruikelijk ook
heb. Ook hier maak ik me niet druk om.
Het is een schande zoals mensen hamsteren, de werkenden of mensen met een
kleine portemonnee kunnen niks meer krijgen en iets extra’s niet betalen
Het is gewoon abnormaal om te gaan hamsteren. Er is voldoende eten
verkrijgbaar en voor de rest zijn het allemaal luxe dingen. Zoals er mensen zijn
met 80 tot 100 rollen wc papier uit de supermarkt weggaan is a-sociaal gedrag
want die heb je voor de komende twee weken echt niet nodig.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Voorlopig
kan ik al
vooruit

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Het zou wel heel leuk zijn wanneer de mensen niet zo hysterisch reageren en
alles weg kopen voor anderen ... nogal asociaal
Hoe kun je verse groenten inslaan? En fruit idem. Dat bederft, je kunt niet alles
invriezen.... En op een gegeven moment is de vriezer vol....
Ik doe voor ongeveer 1 week boodschappen
Ik kan niets inslaan, ik heb geen geld. Verder vind ik het hamsteren
buitengewoon asociaal gedrag.
Ik vind dat de winkels een max moeten instellen. Nu grijpen veel mensen mis.
Ik zorg voor voldoende voedsel in huis voor 5 à 7 dagen
In principe ben ik het niet van plan behalve als er een lockdown komt of
wanneer we in een lockdown zitten dan ga ik veel meer inslaan dan gebruikelijk
omdat ik geen zin heb om voortdurend in een rij voor de supermarkt te staan
zoals in Italie en Frankrijk.
Maar als gevolg van al die lege schappen moet ik nu ook gaan hamsteren.
Nu hamsteren van voedsel is onzin
Vind het ook walgelijk dat dit gebeurd en van mij mag hier een controle op
komen door de winkels!
Werk zelf in retailbranche; weet dat het niet nodig is.
Zoals eerder aangegeven valt er weinig te hamsteren omdat inwoners dit al
gedaan hebben en er voor anderen niets over blijft.De supermarktketens
moeten een max limiet instellen aan producten die er nu door het hamsteren
niet meer zijn.
Ben altijd al sterk voorstander geweest van het hebben van wat voorraad in
huis, dit deden we al standaard. Hierdoor hoefden wij niet naar de winkel toen
iedereen in paniek de schappen leegplunderde en konden we rustig thuisblijven.
Ter info: De overheid in Duitsland raad bewoners ook aan voor minimaal 10
dagen noodvoorraad in huis te hebben, de Nederlandse slechts voor drie dagen.
Misschien een goed aandachtspunt voor wanneer de rust is weergekeerd om dit
te gaan stimuleren. Ook gemeenten kunnen nadenken over zelfvoorzienendheid
en zelfredzaamheid op gemeentelijk niveau.
Extra openstellingsuur voor ouderen vind ik persoonlijk een absurde en
discriminerende maatregel (Ik ben zelf medio 70). Iedereen van jong tot oud is
even belangrijk
Heb altijd voldoende eten in huis, heb niet extra ingekocht.
Houdbare dingen hebben wij altijd op voorraad. Deze voorraad houden we op
peil, extra voorraad nemen we niet. Hamsteren ten koste van anderen vinden
wij ronduit asociaal. Probleem is dat hamsteraars voor (tijdelijke) tekorten
zorgen en daardoor bij anderen angst voor misgrijpen aanwakkeren en op die
manier anderen bijna dwingen tot hamsteren zodra er iets beschikbaar komt.
Ik haal altijd al boodschappen voor 1.5 week in huis (minus vers eten), maar nu
toch net even een diepvriespizza meer.
Ik had altijd al een goed gevulde voorraadkast.
Ik heb altijd een voorraad in huis. eet nu meer, nu we meer thuis zijn.
Ik heb altijd ruime voorraad
Ik heb niet gehamsterd, heb altijd al voldoende in huis voor een tot twee weken
Je kan niet anders dan een voorraad aanleggen! Elke keer zijn de schappen leeg
dus als er dan wat ligt neem ik dit extra mee!
Niet tegen de komst van het virus, maar wel omdat ik dan minder het huis uit
hoef voor boodschappen
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•
•

Ja, dit heb ik
al gedaan

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Wij hebben niet gehamsterd en kijken met verbazing naar wat zich in
supermarkten afspeelt.
Wij laten wekelijk eten bezorgen, zolang de bezorging niet stokt gaat het goed.
Anders vrees ik dat we kale pasta en pannekoeken moeten eten. Verhongeren
zullen we niet.
Alleen verse groente, om toch maar zo weinig mogelijk naar de supermarkt te
hoeven gaan
Anders grijp je ernaast. Als het er is meteen extra halen.
Hamsteren kan qua hoeveelheid voedsel in Nederland dan wel niet nodig zijn,
maar ik wil gewoon de supermarkt niet in, om risico te beperken. In Italie was
weken terug al deurbeleid, en dat zien we nu ook: Je kan wachten voor de deur
dat je naar binnen mag. Hamsteren voor 2 week is volkomen slim bij isolatie,
hamsteren voor lange tijd is verstandig om zoveel mogelijk contactmomenten te
besparen.
Het is lastig. Wanneer je bestelt bij Jumbo of Albert Heijn is de bezorgdatum 1
1/2 tot 2 weken later. Dus je moet wel ruim inslaan als je zelf niet naar de
supermarkt wil. Mijn man en ik zitten in de risicogroep.
Ik heb gelukkig altijd al voor min 3 weken in huis .....dus is nu een kwestie van
goed bijhouden
Ik heb wat extra ingekocht (niet voor 2 volle weken), niet zozeer uit angst dat
het op raakt, maar voor als we zelf ziek worden of er zoveel medewerkers ziek
worden dat de winkel niet open kan of niet bevoorraad kan worden.
Ja, ik heb zeker extra voorraad aangelegd omdat wij normaliter eigenlijk
nauwelijks tot geen voorraad aanhouden. Ik heb dit niet voor mezelf gedaan,
maar heb vooral voedsel gekocht voor mijn 4,5 jarige dochter die simpelweg in
een fase zit dat ze veel eten niet lust. En met een kind minstens drie weken thuis
wil je niet ook nog eens gedoe hebben over eten en drinken. Wat ik extra heb
gekocht is in 'normale' hoeveelheden, omdat ik besef dat ook andere mensen
deze overwegingen hebben. Ik heb mensen gezien in de supermarkt die hun
karren vol hadden met houdbare producten, ik vind dat niet normaal en ook
asociaal.
Maar had ook 0 voorraad in huis
Omdat de mensen absoluut geen afstand in de winkels kunnen houden en als
dollen door elkaar heen rennen wil ik zo min mogelijk in de winkels zijn.!!
Vandaar dat we extra boodschappen hebben gedaan. Niet omdat we bang zijn
voor een tekort mar omdat in de winkel lopen bijna levensgevaarlijk is!
Omdat wij dat al jaren zo doen.
Was een advies van onze huisarts! Hij ontraadde om iedere dag een
boodschapje te doen i.v.m. de besmettingshaard in supermarkten.

Ja, dit ga ik
(zeker) doen

•

Het probleem is alleen dat ik amper voor 2 dagen kan halen met 5 kinderen.
Want melk, brood, eieren, groente en aardappels zijn continu op.

Weet niet

•

Ik hoop dat mensen niet meer gaan hamsteren dat daar een halt toe wordt
geroepen in de supermarkt
Ik probeer niet te hamsteren, maar omdat er nu zoveel niet voorradig is in de
supermarkt pak je we (extra) mee van wat er wel is.

•
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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.

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

(n=418)

56%

Voldoende

40%

Neutraal

3%

Onvoldoende

1%

Ruim onvoldoende

0%

Weet niet
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Op vraag "10 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 96% van de respondenten:
"(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 1% van de respondenten: "(ruim) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (56%) is: "Ruim voldoende". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Ruim
voldoende

•
•

Voldoende

•

•
•
•
Neutraal

•
•

Er wordt bijna nergens anders meer over gepraat in de media, dit faciliteert
hysterie
Ik handel zoals elk jaar
Enige klacht is dat ik de informatie op een te vrijblijvende toon vind
geformuleerd. Mensen schijnen nu te denken dat ze alleen thuis hoeven te
blijven bij klachten, terwijl het devies is, ga niet naar buiten indien het niet
nodig is.
Jammer dat weinig mensen hier gehoor aan geven
Maar te laat
Overdaad en informatie schaadt. Ook in dit geval.
De beperking voor mijn kinderen. Op het jeugdjournaal zie je groepen kinderen
bin elkaar..
Wat lastig is, is de stroom van berichten die nergens op slaan, die zouden
gefilterd moeten worden. Verder zou de media wel wat minder sturend naar
grote paniek mogen schrijven. Duidelijke korte artikelen, zonder oordelen of
conclusies of meningen, zou de burger helpen te relativeren en met verstand
te acteren.
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Onvoldoende

•
•

•

Weet niet

•

De maatregelen rondom het buiten spelen van kinderen etc zijn onduidelijk. Nu
houdt de ene zich er veel strakker aan dan de ander. Hier kan nog we wat
uitleg en toelichting bij.
Er is te weinig en te verschillend voorgelicht. Ik weet niet 100% zeker wat ik
nog meer kan doen behalve handen wassen.
moet kleding en schoenen ook worden gereinigd? Hoe lang blijft het virus op
materiaal zitten? etc....
Rivm en ggd kunnen pas wat voor je doen als je t hebt en dat weet je niet want
je word niet getest
Het vervelende is dat de ene viroloog dat zeg terwijl de andere dit zegt er geen
1 duidelijke uitleg
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11 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Ruim voldoende

(n=418)

36%

Voldoende

42%

Neutraal

12%

Onvoldoende

8%

Ruim onvoldoende
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Weet niet
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Op vraag "11 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 78% van de respondenten: "(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 9% van de
respondenten: "(ruim) onvoldoende". Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Voldoende". Dit is ook
het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Ruim
voldoende

•
•

Ik wel als zorgverlener
Zie 10

Voldoende

•

Ze wisselen per persoon, dus het is lastig te bepalen of je het hebt of niet

Neutraal

•

Ik hoorde via via dat buikpijn een groot symptoom is maar dit wordt niet
algemeen gecommuniceerd.
Vanuit de huisartsenpraktijk of apotheek zou ook wel info mogen komen. Zij
hebben inzage in risicogroepen. Maar dat mag zeker niet vanwege de privacy.
Maar dan zou het ook algemene info mogen zijn over hoe en wat bij Corona.
Dan ondervang je misschien de hoax en paniek berichten op social media.

•

Onvoldoende

•
•
•
•
•
•

Ruim
onvoldoende

•

Hier gaat ook veel fake news over rond en tegenstrijdige verhalen.
Ik wil meer data, zodat we beter een afgeleide kunnen maken van je eigen
(gezonde persoon) risico.
Is denk ik ook lastig. Je weet niet wie welke klachten krijgt. Vind het vooral
vervelend dat er niet wordt getest. Je weet dus niet of je het hebt gehad of
niet
Nee, door al die “voorzichtigheid”. is het niet meer duidelijk wat de specifieke
klachten zijn.
Site RIVM vind ik persoonlijk een zoekplaatje
Te laat en in eerste instantie onvolledig. Vanuit China kwamen toen al lang
geluiden dat dit niet 'een griepje' was en dat ook jongere mensen
getroffen.werden.
Moeten lezen op internet en moeten ervaren
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Tot slot
12 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere
verspreiding van het coronavirus? (n=416)

Suggestie (48%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandringen bij overheid pp verder lockdown. Kinderen bewust maken. Bij Jumbo 19 masrt 's
avonds groepen kljeugd hangen in garage en struinen door de winkel zonder afstand van
anderen te houden.
Aangeven de verdeling van besmettingen binnen lansingerland en handhaven dat groepen
jongeren niet naar velden gaan
Actief handhaven op samenscholing
Actief invulling geven en delen over de uitwerking van de maatregelen voor ons in lansingerland
(2x)
Afstand regels in de winkels
Avondklok
Avondklok instellen
Beïnvloeding via digitale kanalen.
Beschikbaar stellen van platform voor het koppelen van mensen die hulp nodig hebben en
mensen die hulp willen geven. Het vip is gesloten, zij zouden daar nu juist een rol in kunnen
spelen.
Beter toezicht bij verzamel plekken van jongeren en speeltuinen
Betere handhaving
Betere handhaving door politie. Meer blauw op straat.
Bewoners oproepen om meer binnen te blijven
Bij speeltuinen toezicht houden op met name hangjongeren
Blijven hameren op afstand houden
BOA laten na gaan of genoodschappen, en grootschalig samen zijn niet plaats vind.
Boetes bij grote groepen
Borden plaatsen, veel berichten in de krant, wijkagenten / politie mensen laten aanspreken,
winkeliers vragen optimaal veilig te verkopen etc
Burgers blijven voorlichten, actief inspringen bij mensen die willens en wetens toch in groepjes
komen..
Centraal decoordinatie regelen voor hulp van alleenstaande ouderen.
Communiceren!!! Heb nog niets gehoord van onze burgermeester
Controle naleving social distancing
Controle op grote groepen
Controle op naleving maatregelen
Controle op openbare gelegenheden ook bijv. benzinepomp en pinautomaten dat deze regelmt
Controle op samenscholing groepen en jongeren.
Controle op samenscholing jongeren en sportgroepjes in oa parken en in supermarkten en
andere winkels strepen op de grond voor genoeg afstand
Controleren
Controleren op straat. Jongeren (tieners) houden zich niet aan afstandregels
Controleren speelveldjes, veel jongeren bij elkaar
Controles openbare plekken
De regering volgen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitale borden langs de weg en op parkeerplaatsen van supermarkten
Doe niet mee met de gekte, het is een jaarlijkse GRIEP
Doen wat nodig is en controleren
Door handhaving groepen mensen verbieden in parken, bossen etc.
Dringend oproepen tot het volgen van de adviezen
Duidelijk communiceren wat zij als maatregelen nemen en ook aangeven waarom bepaalde
zaken wel doorgaan (werkzaamheden bijv.)
Duidelijker communiceren over hoe iedereen zich in de buitenruimte begeeft.
Er lopen nog steeds complete gezinnen boodschappen te doen, misschien hebben deze mensen
het nodig dat zij op de risico's worden gewezen.
Er op toezien dat ook onder jongeren deze maatregelen in acht genomen worden
Er op wijzen dat we binnen moet blijven en niet gaan sporten of een wandelingetje te maken
Erop toezien dat niet veel mensen samen komen
Erop toezien of blijven herhalen afstand houden. Kinderen huppelen dicht bij elkaar. Moeder
neemt kinderen mee supermarkt in wat ook niet goed is
Geen Gemeente taak. Eigen verantwoording en landelijke overheid.
Geen taak gemeente
Gemeentelijke handhavers op straat en in winkels waar nodig mensen wijzen op verkeerd
gedrag.
Gemeentewerkers en politie mensen en vooral kinderen aansporen om thuis te blijven .....het is
geen vakantie
Goed thuisonderwijs opzetten
Goede controle
Groepen mensen die op een plein staan, adviseren om wat verder uit elkaar te gaan staan
Groepen uit elkaar halen
Groepen uit elkaar halen. Zorgen dat er niet teveel mensen in supermarkt zijn. Zorgen dat
zorgpersoneel voorrang op boodschappen krijgen zodat ze niet misgrijpen na hun dienst
Handen ineen samen sterk!
Handhaven (2x)
Handhaven bij burgerlijke ongehoorzaamheid
Handhaven bij groepen jongeren op straat
Handhaven dat mensen afstand houden en regels voor bevoorrading van supermarkten
verruimt
Handhaven dat mensen afstand houden.
Handhaven op afstand van 1.5m en onnodige werkzaamheden en winkels sluiten
Handhaven op groepen die zich niet houden aan de regels en adviezen. Desnoods boetes geven.
Handhaven op groepsvorming
Handhaven op jeugd die de hele dag met elkaar buiten spelen en op die manier geen afstand
houden die wenselijk is
Handhaven op mensen die geen afstand houden.
Handhaven op samenkomen van mensen
Handhaven op samenscholing buiten
Handhaven op samenscholing en ouders aanspreken
Handhaven op straat en wellicht Max aantal personen toegang tot winkels
Handhaven van de maatregelen, controleren en mensen bewust maken van wat ze verkeerd
doen.
Handhaven vsn grote groepe met name pubers die toch bij elkaar scholen
Handhaven waar niet aan maatregelen gehouden wordt. Groepen mensen houden zich niet aan
de maatregelen
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Handhaven, want als er niet voldoende personeel is kan er ook niet (voldoende) gehandhaafd
worden.
Handhaven.
Handhavers en politie meer de jongelui aanspreken. Leg nog ens uit. Zet t meer op de site via
fb. Ouders denken ach ik hoef deze leeftijd niet te vermaken en weten niet wasr ze uithangen.
Handhaving op verbod op samenscholingen, overvolle winkels, "volle" groenzoom
Handhaving samenkomst groepen (jongeren)
Handhaving van de maatregelen. Zorgen voor de ouderen coördineren. Elkaar helpen
bevorderen.
Handhaving van mensen die de regels niet naleven. boetes uitdelen
Handhaving van rondhangende jongeren
Hard optreden tegen die gene die zich niet houden aan de afspraken
Help burgers laat ze 1 maand geen huur betalen
Het voorkomen van het virus zal niet meevallen maar dat er veel zaken niet gedaan worden
zoals prullenbakken legen bedenk ik dadelijk zijn we van het virus af maar zitten we met een
muizen of ratten plaag.
Hulp acties coordineren, bv boodschappen voor kwetsbaren laten doen, laptops voor kinderen
die t zelf niet kunnen betalen. Veel mensen willen en kunnen wel helpen maar weten niet waar
en hoe
Ik heb geen informatie van de gemeente gezien
Ik merk weinig van de de rol van de gemeente in het bestrijden van de crisis. Merendeel van de
maatregelen worden gecommuniceerd vanuit de centrale overheid.
Ik neem aan dat de mensen die bij ge gemeente werken weten wat ze doen
Ik vind dat ook kinderen binnen moeten blijven! Ook zei kunnen het virus verspreiden!
Ik zie nog steeds grote groepen van jongelui dit is niet de bedoeling. Graag meer handhaven.
Ik zie nuf heel veel jeugd (tieners) . Grote groepen samenkomen.. dat moet echt iets aan
gedaan worden. Zorgt ook voor overlast. Mensen hebben al een kort lontje en ben bang dat het
binnenkort escaleert. Kijk Eens bij de dependance van de prins Johan Friso school in Berkel.
In openbare ruimte zoals het sportpark mensen attenderen op voldoende afstand van elkaar
bewaren
In samenspraak met supermarkten speciale uren regelen waarin alleen ouderen boodschappen
kunnen halen.
Informeren maar de taak van de gemeente ligt mijns inziens vooral in het beschermen van de
mensen die nu niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en dient een netwerk te organiseren
waardoor deze mensen hulp kan wprden geboden
Informeren, gebieden, zoals het lage bergse bos beperken voor niet inwoners
Jeugd ( en ouders ) aanpakken.
Jongeren aanspreken op hun " samenscholing " gedrag
Jongeren begeleiden
Jongeren en ouders aanspreken dat we afstand moet worden gehouden
Jongeren niet laten samen scholen
Jongeren uit elkaar houden, ouders niet hun kinderen in de speeltuintje laten spelen en zeker
hun kind niet loos laten dwarelen in de supermarkt
Kinderen en ouders actief aanspreken op hun gedrag. Kinderen houden zich ( enigszins
begrijpelijk want het zijn kinderen) absoluut niet aan de opgestelde richtlijnen voor gedrag en
ouders lijken hier niet genoeg tegen te doen
Kinderen uit speeltuinen weren
Landelijk beleid volgen en handhaven, anders heeft het geen zin
Landelijke richtlijnen volgen
Letten op naleven instructies
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Lockdown
Maatregelen voor speeltuinen
Maximaal aantal bezoekers/kinderen in speeltuinen.
McDonald's sluiten
Meer blauw op straat
Meer blauw op straat!!
Meer controleren in park
Meer handhaven groepen bij elkaar flink bekeuren
Meer handhaving in buurten
Meer handhaving op sociale distantie -bij speelplaatsen en ín winkelsMeer handhaving op straat. Supermarktcontrole aantal mensen, 1.5 meter afstand houden en
nog veel meer. Jullie mogen mij hierover bereiken 0616013091
Meer handhaving zichtbaar op straat
Meer handhaving zodat groepen jongeren/volwassenen minder worden
Meer handhavong op groepen mensen. Sluiten van alle winkels behalve supermarkt en
apotheek
Meer informatie geven wie besmet zijn. wij horen via opvang dat een ouder van kind besmet
is.maar we weten niet in welke groep dat kind zit. en of dat kind ook besmet is. we zouden het
recht moeten hebben om dit te weten. dit is uitzondering. om dan verder spreiding te
voorkomen zal total lockdown beter zijn.
Meer informatie over de situatie en gevolgen voor Lansingerland
Meer informeren, handenwasplekken
Meer letten op groepen jongeren die bij elkaar hangen.
Meer letten op sportende groepen
Meer toezicht op straat
Meer zicht op groepjes vorming van kinderen, hun ouders en jongeren
Mensen blijven wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden
Mensen die de regels niet opvolgen aanpakken!
Mensen die zich niet houden waarschuwen anders meteen bekeuren en meteen betalen
Mensen op straat die geen afstand houden waarschuwen.
Mensen opdracht geven met niet meer dan 1 persoon boodschappen doet en uitdrukkelijk
ZONDER kinderen.
Met name groepsvorming bij jongeren tegen houden
Minder mensen in de winkels toelaten. In de Action mogen nog steeds 99 mensen tegelijk
winkelen. Tel daar nog maar 15 man personeel bij op. Veel te veel als je het aan mij vraagt.
Minder mensen tegelijk in de supermarkt. Of zorgen dat er meer bezorgmogelijkheden zijn
Misschien meer voorlichting op plekken waar veel mensen komen
Misschien nog meer stimuleren dat de boodschappen beter bezorgd kunnen worden, dan dat je
zelf de winkel in gaat.schakel scholieren van 18 jaar of studenten in.
NIET alles op slot gooien, is niet nodig en ongewenst. Ik bedoel kappers, schoenmakers etc.
Daarmee maken we alles kapot!
Niet in paniek raken...
Niet meer spreken over kwetsbare ouderen
Niets overheid bepaalt
Niets. Laat dat aan de rijksoverheid over.
Niks, maar wel even kritisch naar bovenstaande vragen kijken. Je kan je zorgen maken (zonder
veel, weinig of geen) en arbeidsongeschikt zijn waardoor je niet KAN werken.
Ondersteuning aan eenzame ouderen
Op slot doen
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Op smalle fietspaden verplicht achter elkaar. Niet naast elkaar. Nu is het bijv bij de rotte lastig
om met 1.5m afstand in te halen. Mensen gaan niet aan de kant als je belt.
Opletten
Optimaal handhaven
Optreden tegen jongeren die nog steeds samen komen
Parken sluiten, speeltuinen sluiten. Meer politie/ BOA (veel te weinig capaciteit, was met
vuurwerk ook al een probleem).
Plastic handschoenen+mondkapjes dragen winkelend publiek.
Politie/gezag langs speel/hang/park plekken + tijdelijk borden met informatie
Positief benaderen
Posters in openbare ruimten: houdt afstand
Pubers zie ik nog regelmatig bij elkaar hangen. Die zijn vast lastig te bereiken.
Richtlijnen handhaven
Samenscholing tegengaan
Samenscholing van jeugd tegen gaan
Samenscholing verbod
Samenscholingsverbod en daarop handhaven en in gesprek met drukke winkels over te nemen
maatregelen (denk bv aan delen best practices)
Samenscholingsverbod voor diverse jongere hang plaatsen
Sancties bij overtreding van de maatregelen
Sluiten winkels
Sommige jeugd slaat maatregelen en adviezen soms nog te veel in de wind.
Speeltuinen e.d afsluiten want daar klieken te veel mensen samen
Speeltuinen, schoolpleinen en parken afsluiten zodat er geen samenscholing is.
Spelende kinderen in grote groepen bewust maken van de gevolgen
Stoppen met groenwerkzaamheden deze veroorzaken hooikoorts en dan weet je het helemaal
niet meer.
Strenger optreden, boetes uitdelen aan mensen die zich niet aan de maatregelen
Testen
Toch meer de mensen echt wijzen op besmettingen, kinderen en jongeren hangen om elkaar
heen, zaf gisteren veel buitenlandse dames en heren en die begroeten elkaar en een soort kus
op de wangen, blijf bij elkaar vandaan, gisteren stond ik een winkel, netjes 1.5 afstand en dan
schieten er mensen tussen, het lijkt soms een gevecht, ik rij op een schootmobiel, ze hangen
soms over mij en het personeel heen om iets te pakken, lijkt net of het niet tot hen doordrinkt
hoe gevaarlijk het is
Toezicht op groepsvorming
Toezicht op straat
Toezicht op vervelende groepen jeugd
Toezien op het afstand houden? Tijdens een wandeling vandaag wekte 3/4 van De mensen niet
de indruk dat ze over die 1,5 meter nadachten .... alles om een totale lockdown te voorkomen!
Toezien op naleving regels. Politie op straat oid
Toezien op ouderen uurtje super markten, controleren informeren jeugd ( pubers ) hulplijn
voor doorverwijzingen voorzieningen indien nodig.
Uitstel betaling gemeentelijke lasten
Vaker een update en jongeren binnen zien te houden
Veel blauw op straat en bij supermarkten om mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen.
Veel meer controleren op samenscholen
Veel strenger optreden
Verbieden om kinderen in speeltuinen en voetbalkooien te spelen!
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Verbieden van spelen in de speeltuinen etc nu verblijven grote groepen mensen kinderen en
volwassenen nog steeds dicht bij elkaar. Hier zou tegen opgetreden moeten worden
Verlichting bij speeltuinen uit zetten, boa’s inzetten om jeugd uit elkaar te halen, speeltuinen
extra schoonmaken
Via Instagram, fb,email,krant blijven informeren
Vooral onze jeugd op hun verantwoordelijkheid aan spreken
Vriendelijke handhaving van de vraag om niet samen te komen in groepen
Winkels sluiten op de winkels na die iedereen nodig heeft om te overleven....dus kleding,
kapper, speelgoedzaak
Wordt er ook rekening gehouden met de vele Oost-Europeanen die in onze gemeente
werkzaam/woonachtig zijn? Veel uitingen zijn namelijk in Nederlands.
Zet eens een paar potige BOA's in de supermarkten tegen hamsteren en op afstand houden
Zie eerdere toelichting
Zie extra toelichting
Zie voorgaande toelichting
Zorg er voor dat iedereen en ook de kinderen binnen blijven.
Zorgdata anoniem ontsluiten en koppelen aan geodata en daarop anticiperen.
Zorgen dat er niet te veel mensen bij de Rottemeren komen. Alleen eigen inwoners bijvb.
Zorgen dat er nu dat de jeugd niet gaat rondhangen er wat tegen doet en ze heel duidelijk
maken wat het belang is hier van
Zorgen dat mensen niet massaal in het park bij elkaar gaan zitten
Zorgen voor bewustwording

De gemeente doet al genoeg (27%)
Weet niet (25%)
Toelichting
Suggestie:

•
•
•

•
•
•

Belachelijk hoeveel kinderen er buiten spelen
Blijven communiceren met de bewoners
Controle op het schoon houden van pinautomaten van de banken, en
benzinepompen, het aanspreken ...er hangen geen plastic handschoenen bij de
tanks.
veiligheid van verlaten gesloten winkelpanden. ivm inbraken
De supermarkten niet zo lang open laten blijven.De boodschappen karretjes en
mandjes niet zonder handschoen dragen
Er zitten veel kinderen in speeltuintjes, zitten aan natuurlijk aan schommels,
glijbanen, wipwap en aan elkaar.
Gedrag veranderen duurt minstens 6-8 weken normaal, nu moet iedereen zich
meteen aanpassen. Nog teveel mensen, mn jeugd, zie je samenkomen op
voetbalvelden, speeltuinen en hangplekken. Hang er tijdelijke informatie op
met de adviezen en laat het gezag er ook dagelijks een paar keer langs rijden en
poolshoogte nemen. Je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook om anderen
en mn kwetsbaren en ouderen te beschermen. Overigens hulde voor de vlog
van de burgemeester; blijf komende weken vaker in contact met de mensen
vanuit de gemeente via video, insta, De Heraut (wat gaat goed, benoem ook
goed gedrag en initiatieven en wat moet echt nog beter).
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Groepjes jongeren verbieden samen te scholen
Handhavers slim inzetten op drukke plekken. Zoals in het winkelcentrum.
Winkeleigenaren en persoon informeren dat zij de harde eis van 1,5m moeten
stellen en dat zij hun klanten daarop moeten aanspreken. Er zal een soort van
sociale bewustwording/controle moeten ontstaan. Anders is het geheel te
vrijblijvend.
Ik voel mij momenteel gegijzeld in eigen straat/hofje. Daar er de gehele dag
kinderen in totaal 27 voor mijn deur spelen. Ik woon momenteel aan een soort
schoolplein waar ouders samenscholen met meer dan 5 ouders. Als de kinderen
naar bed zijn kan ik eindelijk een luchtje gaan scheppen. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn. Graag meer handhaving.
Je ziet jongeren toch verzamelen met een samenscholingsverbod kan het
verzamelen worden tegengegaan.
Kinderen binnen houden horen nu niet in een winkelcentrum thuis en
speeltuinen
Om mij heen kijkend zie ik dat er bij veel mensen geen besef is wat voor risico
ze anderen aandoen. Na het sluiten van de scholen en restaurants, cafés e.d. zie
je dat men er massaal op uit trekt. De afstand van 1,5 meter wordt niet
gerespecteerd, kortom de bewustwording is totaal niet aanwezig bij velen. Door
dit gedrag is een totale lockdown onvermijdelijk. Ik realiseer mij dat het lastig is
voor de gemeente om voor deze bewustwording zorg te dragen maar het is wel
waar ik mij het meeste zorgen om maak.
Supermarkten te laten controleren op hamsteren. bijv je mag van 1 product
maar 2 mee meenemen
Voor de Jumbo hangen bijna de hele dag jongeren, ook ‘s avonds. In Rotterdam
komt daarvoor een verbod, dat zou ook in het centrum van Bergschenhoek
moeten.
We hebben een mooi fitness veldje waar het erg druk is.
Wij zijn een tolerant landje, soms te. Maar als wij chauffeurs te kort komen, zet
dan het leger in. Als je niet handhaaft maak dan ook geen regels!
Ik vond de toespraak van de burgemeester heel fijn en gaf moed en vooral de
oproep aan ouders om hun kinderen op te voeden vond ik erg nuttig!
Ik zou van de overheid meer uitleg willen bijvoorbeeld over hoe lang het virus
blijft leven buiten het lichaam. Bijv. op kleding, op andere materialen
Button suggestie doet het niet. Suggestie: Maximale aantallen mensen per
winkel aangeven. Of per vierkante meter winkeloppervlakte. Hoewel dit meer
vanuit de overheid aangegeven zou moeten worden
Dit is een landelijke aangelegenheid in eerste instantie. Door gemeentelijk
beleid op te stellen creëren we gezamenlijk een nieuw risico, namelijk
verschillende manier van handelen en mogelijke virusverspreiding.
Het ligt bij de mensen zelf, neem je verantwoording!
Ik denk dat deze verantwoordelijkheid meer bij de regering ligt dan bij
gemeente.
Wellicht kan de gemeente wel kijken naar het "gehamster" en bijeenkomsten
onder de jeugd.
Nu zoveel gesloten is, is toiletbezoek buitenshuis een probleem. Daarom
gedeeltelijke opening van faciliteiten als cafe`s en restaurants is erg wenselijk,
bijv. van 9 tot 21 uur open.
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Weet niet direct welke extra maatregelen er door de gemeente zijn genomen
omdat ik me hier verder niet mee bezig hou.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

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

TipLansingerland
Telstar Uitgeverij
Het coronavirus
Maatregelen
Het coronabeleid
Supermarkten
Informatievoorziening
Tot slot
20 maart 2020 tot 26 maart 2020
12
424
4,7% (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 ±4,7%.
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 Telstar Uitgeverij.
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.
Een openbare hyperlink is gedeeld door Telstar Uitgeverij.
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. TipLansingerland
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 Lansingerland
vergroten. Via het panel TipLansingerland.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Lansingerland hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiplansingerland.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.
TipLansingerland.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.
TipLansingerland.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘N209, ‘Alcohol’ en ‘Randstadrail’.
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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.

