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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 46%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".
Maatregelen
Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 88% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".
Op stelling 3 'Ik ben bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne sinds de komst van het coronavirus'
antwoordt in totaal 71% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 8% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
84% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".
Supermarkten
Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
64% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".
Informatievoorziening
Op vraag "6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 85% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 6% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 12% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Vakantieplannen
Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 33% van de respondenten: "Ik heb niet
geboekt en wacht liever af".
Tot slot
Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 38% van de respondenten met een suggestie.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipGeldropMierlo, waarbij 428 deelnemers zijn geraadpleegd.

2

1. Resultaten
Het coronavirus
Afgelopen december brak er een nieuw virus uit in China, genaamd het nieuwe
coronavirus. Het coronavirus kan worden overgedragen van dieren op mensen en van
mensen op mensen. De meeste patiënten met dit coronavirus hebben koorts en
luchtwegklachten, zoals keelpijn en hoesten. Inmiddels heeft het coronavirus Nederland
bereikt en zijn de eerste besmettingen in Noord-Brabant een feit.

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

46%

Ik maak mij weinig zorgen

46%

Ik maak mij geen zorgen

(n=428)

6%

Weet niet
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 46%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel
zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

'veel' zorgen omdat ik er bewust mee bezig ben zodat ik geen kwetsbare mensen
zou kunnen besmetten, maar niet in de zin dat ik bang ben.
De deskundigen weten nog niet precies hoe het overdragen van het virus gebeurt.
Of bijvoorbeeld ook dragers die geen symptomen vertonen, wel het virus kunnen
overdragen. Dat maakt het virus vooralsnog ongrijpbaar.
De wereld /Europa is niet voorbereid op een pandemie. De overheden zijn niet
bereid voldoende geld te steken in het zoeken naar medicijnen, omdat dat
economisch niet interessant is.
Grote verspreiding en dan de gevolgen voor de kwetsbare mensen.
Heb diabetes 2 iets aan mijn been vaten en astma ben heel voorzichtig
Het is een virus waarvoor nog geen vaccin bestaat. Omdat men er nog niet zoveel
over weet, is het gedrag van het virus onvoorspelbaar en dus gevaarlijk voor de
gehele mensheid.
Het virus ontwricht de samenleving
Ik ben bang dan niet iedereen zich aan de "regels" houdt... en dat het virus zich
door die onbenullen verspreidt.
Ik zit in de risico groep vanwege ziekte.
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•
•
•
•
•
•
•
•
Ik maak
mij weinig
zorgen

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ik maak
mij geen
zorgen

•

•
•

Weet niet

•

Niet alleen over de ernst van de aandoeningen, maar zeker ook over hoe mijn
medeburgers met richtlijnen, protocollen en aanwijzingen omgaan
Niet bang om ziek te worden, maar wel als winkelier om de komende weken
zonder klanten en inkomen te zitten
Niet persoonlijk maar voor de zorgcapaciteit.
Niet voor mijzelf, wel voor de ouderen en zieken in mijn omgeving en in het
algemeen.
En voor het land en zijn inwoners, waarop het een enorme impact heeft!
Onduidelijk is wat de impact zal gaan worden van dit nieuwe type virus.
Onzekerheid onder meer over het verloop en de gevolgen ervan
Werk in verpleeghuis met dementerende ouderen
Zorgen over maatschappelijke impact
Als ondernemer maak ik mij meer zorgen over de consequenties van de
maatregelen en de duur dan over het griepje zelf.
Het is een nieuw virus en er zijn nog zaken onbekend, dus ik houd een slag om de
arm, maar de griep kan voor risico groepen ook gevaarlijk zijn en daar sterven
jaarlijks ook veel kwetsbare personen aan. Het probleem zit 'm meer in het feit dat
niemand nog immuniteit heeft opgebouwd tegen dit virus en we in principe dus
allemaal tegelijk ziek kunnen worden. Logistiek en economisch is dit een
doemscenario.
Ik ben goed geïnformeerd en voorbereid
Ik blijf zoveel als kan thuis en buiten grote groepen.
Ik heb t gevoel dat er adequaat gereageerd is en wordt door RIVM en regering
Ik heb tot nu toe nergens gelezen of gehoord dat het van dieren op mensen kan
worden overgedragen terwijl ik communicatie van dichtbij ontvang. Dit lijkt me
niet de juiste manier om mensen niet ongerust te maken.
Ik houd me aan de richtlijnen, daarom weinig zorgen.
Ik maak me voor mezelf geen zorgen, wel voor al zieke familieleden
Ik maak mij weinig zorgen om de medische impact van het virus. Ik ben bezorgder
om de impact op de economie en het dagelijks leven.
Ik volg de berichten en adviezen. Ik doe zo goed mogelijk mijn best en maak me
dan verder maar ‘geen’ (probeer ik) zorgen.
Mijn ouders zijn op leeftijd dus dat baart wat zorgen.
Niet per se het virus zelf, maar meer alle paniek eromheen
Over het virus zelf maak ik me weinig zorgen, de impact op de samenleving wel
Hoewel ik tot de risicogroep behoor (78 jaar), maak ik me geen zorgen door de
nieuwe leefregels van her RIVM op te volgen zoals vaker en beter mijn handen te
wassen, niet op verjaarsvisite gaan en drukte te vermijden. Sinds vorige week
donderdag (12-03-2020) ga ik ´s morgens niet meer zwemmen in de Smelen. Dat
mis ik nu wel.
Mensen die 't krijgen zo goed mogelijk behandelen.
Waar betalen we ons anders blauw voor...
Juist voor de zorg.
Waarom moet ik me zorgen maken over iets dat er al is . "de komst van...." Wat
een flutvraagstelling. Sociologisch volkomen fout.
Dat zorgen maken wisselt,ik vind wel dat de mensen in een angstsituatie gedrukt
worden. Goede informatie geven is belangrijk maar je kan ook overdoserenn.
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•
•

Er zijn nog steeds zoveel onduidelijkheden, wat wel en niet mag of moet, wel let ik
meer op om kwetsbare personen op redelijke afstand te houden.
Ik maak mij geen zorgen. Ik denk dat het RIVM doet wat zij moet doen. Ik begrijp
alleen niet de reacties van mensen die doen alsof er niets aan de hand is en het
onzin noomen.
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Maatregelen
Om te voorkomen dat u ziek wordt, kunt u diverse maatregelen nemen. Volgens het RIVM
(Rijksinistituut voor Volksgezondheid en Milieu) is het belangrijk om uw handen regelmatig te
wassen, te hoesten en te niezen aan de binnenkant van uw elleboog en papieren zakdoeken
te gebruiken.

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

(n=426)

3%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

88%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

20%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor
neus/keel

4%

Ik draag een mondkapje

1%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

77%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

69%

Andere maatregel, namelijk:

23%

Weet niet
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Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 88% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•

1,5 meter afstand
100% thuiswerken
3000 mg Vitamine C verdeeld over 3 momenten
Afstand houden tot mensen
Afstand houden van mensen waar mogelijk is
Alles en meer want het wordt tijd dat de regering eerlijk verteld hoe het zit ipv brabant tot het
zwarte schaap te maken! Ze weten in China allang dat het wel degelijk op oppervlakten
overleefd zelfs meer dan een dag,ook weten hun allang dat mensen zonder klachten wel de
besmetting door kunnen geven en dat je longen allang aangetast kunnen zijn voordat je openlijk
ziek wordt! Na Italie had de boel op slot gemoeten en alles afgelast moeten worden zeker ivm
de carnaval! Hoe makelijk wil je het maken? Rutte is een sukkel die nooit maar dan ook nooit
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ons simpele burgers voorop stelt altijd alleen zijn rijke vriendjes en dus ook nu geld het grootte
geld boven onze gezondheid! Voor hun zijn altijd bedden vrij !!!
Ben eigenlijk altijd binnen en heb geen reden om mensen de hand te schudden
Ben wat neusverkouden en gebruik Paracetamol
Beperk contacten
Beperk sociale contacten
Blijf binnen
Blijf thuis en zorg goed voor mezelf
Blijf zo veel mogelijk binnen
Blijf zoveel mogelijk thuis (2x)
Blijf zoveel mogelijk thuis, mijd grotere groepen
Dat deed ik altijd al
Extra poetsen van deurklinken e.d.
Geef geen hand
Geen contant geld, niet met openbaar vervoer
Geen handen geven (2x)
Geen handen schudden
Geen handen schudden, mensen op afstand houden
Geen handen schudden, niet met grote groepen bij elkaar
Geen onnodige contacten
Geen sociale contacten in grote groepen
Gezond verstand gebruiken en je niet gek laten maken
Ik ben al ziek..
Ik bleef weg bij ouderen en zieken toen ik moest hoesten
Ik blijf binnen nu ik ziek ben.
Ik blijf thuis (2x)
Ik blijf thuis met milde klachten
Ik blijf uit de buurt van ouderen mensen
Ik blijf zo veel mogelijk binnen
Ik blijf zo veel mogelijk thuis
Ik ga zo weinig mogelijk buiten de deur en maak zo min mogelijk contact met andere mensen
Ik gedraag me zoals altijd, rekeninghouden met de medemens
Ik geef geen hand meer
Ik hou afstand
Ik kom niet bij anderen
Ik mijddrukte en blijf zoveel mogelijk thuis
Ik minimaliseer sociale contacten
Ik vermijd sociale contacten
Ik volg de andere richtlijnen van de overheid zoals thuis werken, geen handen schudden.
Ik vraag wat anderen van mij verwachten en dan doe ik met hen mee.
Ik was mijn handen maar niet meer dan anders!
Ik werk en blijf zoveel mogelijk thuis
Ik werk thuis en ga niet op bezoek bij oude buurvrouw
Ik werk thuis ipv in kantoor en vermijd drukke plekken
In blijf zo veel mogelijk binnen en hou afstand.
Kind thuis van school ivm hoest
Maak deurklinken, handgrepen en toilet vaker schoon
Maak het huis en kleding goed schoon.
Mijd direct contact met anderen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minder bezoek, geen drukke plekken bezoeken, vermijd hoestende mensen, geen handen
geven
Minder sociale activiteit (kan bijna niet anders, alles wordt afgeblazen)
Niet anders dan anders, ik werk in de zorg, was altijd veel mijn handen.
Niet meer zwemmen, afspraken in het StAnnaziekenhuis afgezegd
Niet naar niet belangrijke bijeenkomsten en thuiswerken
Niet veel met mensen samenkomen
Niets anders dan anders
Niezen kan je beter in een papierenzakdoekje doen! Zo maak ik nu 2x daags de trapleuningen
en de lift in Jo de Bruinehof te Geldrop schoon met desinfectiemiddel.
Ontsmet schoenen na buiten lopen !!
Opletten waar je naar toe gaat
Poets dagelijks sanitair en klinken in huis
Probeer de adviezen na te leven, zoals binnen blijven bij verkoudheid, maar dat valt wel heel
erg tegen. beperk sociale contacten
Probeer minder uit huis te komen
Regelmatig deurklinken, handvatten en lichtknopjes schoonmaken
Sociale onthouding
Thuis blijven
Thuis werken
Thuiswerken (4x)
Thuiswerken, beeldvergaderen
Updates volgen
Vaker poetsen
Vermijd contacten
Vermijd grote groepen
Vermijd zo veel als mogelijk grotere groepen
Vermijden grote gezelschappen en openbare ruimten
Verstand gebruiken
Voorzichtig met contacten met andere mensen
Was gebruikte spullen goed af
Wat de overheid zegt hierover
Wegblijven waar je niet nodig bent
Weinig contact met anderen
Weinig contacten met anderen
Weinig sociale contacten
Werk thuis (2x)
Werk vanuit huis
Winkel gesloten
Zo veel mogelijk binnen blijven en uit de buurt blijven van personen die hoesten
Zoveel mogelijk vermijden van sociale contacten

Toelichting
•
•
•

Denk dat dit de grote verspreiders zijn. Dit doe ik overigens niet met desinfectie, maar een
doekje met sop. Dat zou afdoende moeten zijn heb ik begrepen.
Dit deed ik voor het virus ook al, nu wellicht een keer extra
Extra schoonmaak beurten van huis en kleding.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik doe niets anders dan anders. Sinds de Mexicaanse griep heb ik altijd desinfecterende gel bij
me.
Ik gebruik een katoenen zakdoek, omdat ik nog niet nies- zodat ik mijn bril kan poetsen.
Ik was normaalgesproken mijn handen regelmatig met zeep, nies en hoest in mijn elleboog en
gebruik papieren zakdoekjes. Volg nu preciezer de wasinstructies en gooi de zakdoekjes na 1
keer weg. Dus niet specifiek nieuwe maatregelen, maar bewuster.
In elleboog hoesten of niezen, papieren zakdoekjes en voldoende handhygiëne is al standaard
voor mij
Is het niet veel beter om te niezen in een papierenzakdoekje zodat je die kan weggooien. Ik
merk.. ,ik woon in een ouderen appartementen complex, dat vel mensen een stoffen zakdoek
hebben. Niezen snuiten en en dat gaat weer in de broekzak. Dat kan toch niet!
Maar dat deed ik altijd al. Ik werk in de GHZ
Nam al 1000mg Vitamine C per dag. Heb dus de hoeveelheid verhoogd. De andere 3
maatregelen nam ik altijd al.
Nou ik vind dit werkelijk belachelijk dat je niks kunt kopen.geen mondkapjes al weken niet ,
geen desinfecterend middel, al weken niet
Hoezo Nederland goed voorbereid echt heel slecht vind Ik dit
Omdat het klokkenwinkeltje te klein is en ik veel batterijen vernieuw waar ik met mijn neus op
zit om met de loop te kijken
Regelmatig handen wassen met zeep en papierenzakdoekjes gebruiken is voor mij normaal, dus
nu niet extra
Was al regelmatig de handen, en hoest en nies al in de elleboog voor het arriveren coronavirus
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Volgens de GGD en het RIVM is persoonlijke hygiëne, en de bewustwording daarvan, van
belang.

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

(n=425)

30%

Mee eens

42%

Neutraal

20%

Mee oneens

5%

Zeer mee oneens

3%

Weet niet
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Op stelling 3 antwoordt in totaal 71% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
8% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (42%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•

Ik was mij daar altijd al zeer bewust van
Maar dat was al belangrijk voor het corona virus
Niet alleen sinds de komst van het virus. Ik gebruik altijd desinfecterende
vloeibare zeep en papieren zakdoekjes.
Vóór het virus nam ik al de nodige hygiëne in acht, maar na de 'komst' van het
virus let ik er nog veel meer op.

Mee eens

•
•
•
•
•
•
•
•

Daar ben ik altijd bewust mee bezig.
Iets meer dan normaal, maar was me al erg bewust van persoonlijke hygiene
Ik ben altijd bewust bezig met hygiëne
Ik ben altijd bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne
Maar dat deden we altijd al
Voor de komst van Corona was ik er ook al mee bezig ivm griep
Was er altijd al mee bezig nu alleen nog wat meer.
Zie vorige

Neutraal

•
•
•
•
•

Als copd patient ben ik altijd oplettend qua persoonlijke hygiene.
Daar ben ik altijd mee bezig. Niet nu ivm corona
Dat deed ik al.
Dit was ik ook voor corona al
Ik ben daar altijd mee bezig, en niet sinds de komst van het coronovirus
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•
•
•
•
•
•
•

Ik leef al hygiënisch. Geen extra maatregelen behalve misschien wat vaker de
handen wassen maar met het gebruiken van klinken, leuning en kranen heeft dat
n.m.m. weinig effect.
Ik let altijd al op de hygiëne
Ik was altijd al bezig met mijn persoonlijke hygiëne
Niets meer of minder dan anders
Persoonlijke hygiëne altijd al oké.
Persoonlijke hygiëne is altijd ook zonder corona een belangrijk item.
Was altijd al met de aangeraden regels bezig.

Mee oneens

•
•
•
•

Altijd al bewust over persoonlijke hygiene
Altijd al bezig met hygiëne
De komst van het Corona virus heeft bevestigd wat ik al wist en uitvoer
Was ik ook al voor de komst van het virus...

Zeer mee
oneens

•

Daar was ik mij altijd bewust van dus dat is niet veranderd. Handen wassen en
algehele hygiëne is wat mij betreft een basisvaardigheid.
Dit is niet afhankelijk van dit virus. Altijd mee bezig...en als andere dat ook
zouden doen krijg je niet zulke uitbraken!
Ik ben al altijd bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne. Dat zou iedereen ten
alle tijden moeten doen en niet alleen wanneer er een virus de kop op speelt.
Ik deed dat altijd al ik ben namelijk longpatiënt. Gelukkig worden andere nu ook
bewust.

•
•
•

Weet niet

•

Was ik altijd al maar het zijn schijnoplossingen Rutte heeft ons hieraan bloot
gesteld omdat hij geen geld uit wou geven! Ons belastinggeld!!!
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Momenteel is een run gaande op de mondkapjes en sommige branches (zoals ziekenhuizen
en tandartsen) dreigen met een tekort aan mondkapjes. Volgens deskundigen is het dragen
van een mondkapje niet nodig voor de gemiddelde gezonde Nederlander.

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

2%

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

3%

Misschien schaf ik ze later aan

(n=425)

9%

Nee, deze ga ik niet aanschaffen

84%

Weet niet

1%
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20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
84% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".

Toelichting
Deze had ik al in
huis voor de
komst van het
Coronavirus
Misschien schaf ik
ze later aan

•

Gelukkig had ik nog 10x 3M in huis.

•
•
•

Nee omdat de mondkapjes overal zijn uitverkocht
Zijn niet meer aan te komen.
Zodra ze weer beschikbaar zijn zou ik ze graag aanschaffen

Nee, deze ga ik
niet aanschaffen

•

Dan zou je ook iets voor de ogen moeten hebben en handschoenen
rubber of latex moeten dragen
Helpt niet!!!
Het is niet nodig. Door onnodige aanschaf verhoog ik het potentieel te
kort voor hulpverleners
Het is niet zeker of dit wel functioneel is. Besmetting gebeurt immers ook
via de ogen.
Het schijnt dat men eerder dénkt dat een mondkapje helpt, dan dat het
werkelijk beschermt.
Idiotie. Helpt namelijk totaal niet
Ik vind het beter dat personen die ze beroepsmatig nodig hebben, kunnen
aanschaffen
Laat de mensen die ze nodig hebben voor hun beroep gebruiken.
Verkeerd gebruik is zelfs nog gevaarlijker dan geen mondkapje!

•
•
•
•
•
•
•
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•

•
•

Nee want t helpt niet, en je wordt juist benauwder door t dragen en je
kunt bij verkeerd gebruik t juist verspreiden hiermee
Niet zolang het niet geadviseerd wordt.
Pas als van RIVM advies komt ze te gaan dragen. Volgens RIVM heeft het
geen zin om besmetting te voorkomen als ontvanger van het virus.
Ze zeggen dat het niet helpt maar anders had ik er gekocht
Zijn sowieso niet te verkrijgen

•

Niet te krijgen al weken niet.slecht heel slecht.

•
•

Weet niet
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Supermarkten
Afgelaste evenementen en levensmiddelen inslaan in de supermarkt, het coronavirus leidt
soms tot paniekreacties. Sommige mensen slaan vast voldoende voedsel in voor de komst
van het coronavirus, zodat ze twee weken vooruit kunnen.

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

(n=425)

64%

Voorlopig kan ik al vooruit

30%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

5%

Weet niet

2%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
64% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben
ik niet van
plan

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dat doe ik niet je kunt ten aller tijden thuis laten bezorgen mocht je binnen
moeten blijven.
De overheid moet voorkomen dat mensen gaan hamsteren en nog erger dat
men misbruik maakt van de situatie door producten massaal in te kopen bij
supermarken en winkels en deze vervolgens op marktplaats aanbieden tegen
woekerprijzen!
Financieel helaas niet mogelijk
Heb altijd wel iets op voorraad en anders doen we het met wat we hebben.
Ik doe boodschappen net als anders.
Ik ga er van uit dat een van mijn gezinsleden altijd wel boodschappen kan doen
mochten we ziek worden. En we hebben altijd wel wat voorraad in huis
Ik heb altijd al eea op voorraad aan houdbare spullen, vertrouw erop dat er
voldoende aanwezig blijft in de winkels.
Ik heb dit meteen aan het begin van de berichten over China al gedaan.
Ik vind het niet sociaal om dat te doen, iedereen moet kunnen kopen wat ze
nodig hebben
Ik werk in een supermarkt en het is absurd wat mensen inslaan
Met leefgeld ben ik altijd al blij dat ik eten voor 1 week kan regelen voor mijn
gezin. Ben dus finacieel niet in staat om grote partijeen van iets aan te
schaffen.
Nu net de hamsteraars veroorzaken een probleem in de supermarkten.
Egoïsme?
14

•
•
•
•
•

Voorlopig kan
ik al vooruit

•
•
•
•
•
•

Ja, dit ga ik
(zeker) doen

•
•

Weet niet

•

Vandaag de normale boodschappen gedaan maar heel Geldrop stond bij de
Jumbo.
Vanmorgen stond ik bij Albert Heijn wel voor een leeg schap. Jammer dat
mensen een hamsterreflex krijgen voor zo iets als WC-papier.
Voor mijn zoon die een voedsel allergie heeft heb ik wel iets meer ingekocht.
voor 3 weken i.p.v. 1.
Wat een onzinnige paniek reactie. Net als die run op ontsmettingsmiddelen en
mondkapjes. Als iedereen alleen koopt wat die echt nodig heeft komt het
gewoon goed
Zolang er voldoende voorraden bij de distributiecentra schijnen te zijn, denk ik
niet dat het nodig i om te hamsteren.
2 weken is al niet genoeg en als er geen chaufeurs zijn komt er ook geen
nieuwe voorraad
2 weken weet ik niet, maar de vriezer ligt vol
Daarom is er niks te koop, dat sommige mensen alles meenemen.
Ik zag iemand inde winkel met 20 doosjes paracetamol. Moet gewoon niet
mogen van de winkel.
Ik heb voor 7 dagen ingekocht en had nog wat staan
Onnodig vind ik, maar het wordt gekopieerd.
Wij hebben altijd al een kleine voorraad, zodat we niet voor ieder akkefietje
naar de winkel hoeven
Normaal heb ik maar voor 3 dagen eten in huis. Heb wel bewust wat meer
gehaald omdat ik een gezin heb.
Stel dat ik ziek wordt dan kan ik mss niet naar buiten. Ik ben alleenstaande
ouder en wil wel mijn kind eten kunnen geven
Er is altijd wel wat langer houdbare voeding in huis, tonijn in blik, pasta, rijst,
blik erwten etc.
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Informatievoorziening
Het coronavirus is op dit moment onderwerp van gesprek in ons land. Via de website van
bijvoorbeeld de GGD, het RIVM en het (lokale) nieuws kunt u terecht voor informatie en
vragen.

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

(n=425)

34%

Voldoende

51%

Neutraal

8%

Onvoldoende

4%

Zeer onvoldoende

2%

Weet niet
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Op vraag "6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 85% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 6% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (51%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•
•
•
•

Voldoende

•
•
•
•

Begin een beetje Corona-moe te worden.
Eerder te veel dan te weinig
Ik vind dat de overheid en media alles erger maken dan nodig is
In de media gaat het nergens anders over. Elke zender doet er zijn plasje over.
Ook dit zwengelt het wantrouwen aan waardoor mensen onzeker worden en
gaan hamsteren.
Te veel is zeer voldoende maar ook deels overbodig. geeft meer onrust dan
berusting.
Alleen jammer dat je nergens aan ontsmettende handheld meer kunt kopen.
Misschien had de overheid of gemeente elk huishouden dit kunnen
verstrekken.
De informatie kwam in stapjes en was eerst onduidelijk, vooral vanwege het
verschil met het buitenland of de praktische onuitvoerbaarheid. Nu wel goed.
Ik vind dat de persoonlijke verantwoordelijkheid van reizigers erg onderbelicht
is. Na reizen niet direct werken, eerst overleggen met werkgever etc.
Ikvind dat er soms te veel overgepraat wordt in de media. Korte, duidelijke
informatie via officiële instanties lijkt mij het beste
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•
•
•
Neutraal

•
•
•
•

Onvoldoende

•

•
•
Zeer
onvoldoende

•

•

Is moeilijk omdat nog niet helemaal duidelijk is hoe en wanneer de besmetting
verloopt
Nederland is te laks met de maatregel
Te veel informatie voorzienningen
Allemaal het zelfde nieuws ze moeten iets doen aan de verkoop van bepaalde
spullen.
In Hong Kong doen ze het beter. Ik zou graag willen weten wie er in mijn buurt
het heeft
Overdosis informatie, keerzijde is maakt mensen bang en daardoor kans op
besmetting groter.
Vind het moeilijk om echt van fake nieuws te onderscheiden.. heb bar weinig
vertrouwen in de politiek daar het economisch belang nog altijd zwaarder
weegt
De regering heeft naar mijn idee onvoldoende maatregelen genomen om de
komst van het virus tegen te houden. Terugkeer van nederlanders vanuit
besmette gebieden. Niet op tijd weren van vliegtuigen vanuit diverse besmette
landen. Teveel bezuinigd op volksgezondheid. Daardoor nu te weinig opgeleid
personeel beschikbaar bij pandemie en/of epidemie.
Duidelijkere richtlijnen om bijvoorbeeld vragen als “mag ik nog naar de kroeg”
te voorkomen
Premier Rutten is een flapdrol en berichten spreken elkaar tegen.
De echte feiten zijn allang bekend maar worden verzwegen! Ik heb nu de echte
feiten uit China en daar wordt je nietvrolijk vanen NOG weigert Rutte een
shutdown en gaat het songfestival gewoon door wat vol trots van de daken
wordt geroepen! Sukkels!
Ze spreken elkaar tegen....
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7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Zeer voldoende

(n=423)

22%

Voldoende

55%

Neutraal

11%

Onvoldoende

10%

Zeer onvoldoende

2%

Weet niet
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Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 12% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (55%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
voldoende

•

De RIVM en GGD geven zeer nuttige informatie. Beter dan dat kunnen ze
volgens mij momenteel niet doen.

Voldoende

•
•

Door de vele berichten weet ik echter niet meer wat klopt.
Zelfde geldt voor de informatie over de klachten. Die kwam ook in stapjes en
was eerst onduidelijk, vooral vanwege het verschil met het buitenland. Wel
koorts, geen koorts. Wel uit besmet gebied, niet uit besmet gebied...
Nu wel goed.

Neutraal

•

Heb zelf al weken last van mijn luchtwegen ben al meerdere keren bij de
huisarts geweest maar die neemt niet eens de temperatuur op. Schrijft
antibiotica kuur voor.
Zie antwoorden vorige vragen.

•
Onvoldoende

•
•
•

Zeer
onvoldoende

•

De klachten worden afgedaan als hoesten en benauwdheid....ik heb vrienden
die zeggen tvis echt heel erg je krijgt echt geen lucht. Ik vind dat je geen
paniek moet zaaien maar ook niet bagatelliseren
Er wordt gesproken over griepklachten. maar het is geen griep en zou graag
beter geïnformeerd worden over het verschil.
Te late berichtgeving hierover. Algemene houding vanuit regering: het zal
allemaal zo'n vaart niet lopen.
De informatie veranderend steeds
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Vakantieplannen
Nu het coronavirus in Nederland vastgesteld is, komen bij Nederlanders vragen naar boven
over wat dit voor hen betekent. Kan ik nog op vakantie en wat betekent dit voor mijn
vakantieplannen, dat is een vraag die wordt gesteld.Het Ministerie van Buitenlandse Zaken
geeft een negatief reisadvies voor bepaalde gebieden zoals China, Noord-Italië en elders.

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

(n=423)

22%

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

14%

Ik ben gewoon van plan om te gaan boeken

3%

Ik heb niet geboekt en wacht liever af

33%

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan

24%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 33% van de respondenten: "Ik heb niet
geboekt en wacht liever af".

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

April vakantie annulering gedaan (Turkije) vakantie augustus nog staan.
Blijf in Nederland voor een lang weekend in april. Was al lang geboekt.
Ik ga op vakantie in Nederland. En er is nog genoeg tijd om hierover te
beslissen aangezien wij pas in juli op vakantie gaan
Ik heb in December al geboekt voor juli
Is in Nederland en pas over een paar maanden
Is pas in Augustus!
Korte termijn een vakantie aan de Zeeuwse kust. Misschien dan niet
zwemmen bij het vakantie park, maar verder niet meer risico dan thuis.
Mijn vakantie is pas in augustus, ik neem aan dat het dan wel weer mogelijk
is.
Mijn vakantie staat gepland vanaf 19 juni. Hopelijk kan ik dan gaan.
Niet naar het buitenland
Termijnen noemen beste "onderzoekers". Is de vraag bedoeld voor april, mei
juni, juli ???
Vakantie in juni in noord Italie - we houden het in de gaten en bepalen in mei
wat te doen.
Vakantie in september
Vakantie is pas in juli.
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Ik heb al
geboekt en
twijfel om te
gaan
(annuleren)

•

Vakantie pas in de zomer gepland. Als de vraag over de komende 2 weken
gaat, dan stond er niks gepland.

•
•
•

Afhankelijk van de situatie op dat moment beslis ik
Bij negatief reisadvies of onvoldoende terugkeer kans annuleren wij de reis.
De vakantie is niet meer zoals je die wenst als alle landen alles sluiten, dus dan
heeft het geen zin om te gaan.
Geboekt en betaald maar ga niet!
Hoe kan het toch dat men geld belangrijker vind dan gezindheid en die
gewoon gaan en dus helemaal niks erom geven medemensen ziek te maken!?
Daarom hebben wij Corona gekregen hier want men moest zonodig naar Italie
terwijl het daar explodeerde! En Rutte zei gewoon gaan! Ongelooflijk!
Iedereen vind Trump een idioot! Wat denk jevan Rutte!?
Hebben onze vakantie gisteren 16 maart geheel afgezegd
Ik ben reeds in het buitenland Spanje
Ik heb mijn 3 daagse vakantie naar Rotterdam geannuleerd
Wachten rustig af hoe het zich verder ontwikkeld
We hadden in december al geboekt voor de zomervakantie, Noord Italië.
Het hangt van de situatie af of we kunnen gaan. Ik ben bang van niet.
We wachten af hoe de situatie zich in duitsland ontwikkeld, alsik binnen moet
blijven doe ik dat liever thuis
Wij zouden eind mei een reis gaan maken naar Rusland, Mongolie en China.
De definitieve uitslag van het reisbureau komt op 6 april, maar we hebben
sterk het vermoeden dat we niet kunnen vertrekken. Voornamelijk ook omdat
wij uit een gebied komen met veel besmettingen.

•

•
•
•
•
•
•
•

Ik ben gewoon
van plan om te
gaan boeken
Ik heb niet
geboekt en
wacht liever af

•

Ik ga met caravan op pad en daarmee blijf ik in de buurt van Nederland. Ik
boek zo wie zo nooit een reis waarbij er gevlogen moet worden.

•
•

Hangt af van hoe alles zich ontwikkelt
Ik ben van plan om in mei naar Spanje te gaan en hoop dat dan de crisis
voorbij is
Ik boek nooit, we gaan deze zomer wel kamperen, Limburg, Duitsland,
Frankrijk?
Ik loop niet zo hard van stapel. Ik wacht rustig af. Last minute kan nog altijd...
WIJ boeken nooit want reizen rond met vouwwagen en besluiten vlak van te
voren wat de richting wordt
Wij zijn altijd al mensen van een last minute reis ivm werk van echtgenoot.
Wij zouden dit jaar sowieso niet van te voren een zomervakantie boeken.

•
•
•
•
•
Ik ben
helemaal niet
van plan om te
gaan

•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf in Nederland
Ga gewoon naar mijn eigen huisje in Zeeland en anders blijven we gewoon
thuis.
Geen geld voor vakantie
Had geboekt naar Italië, maar kan niet meer gaan.
Heb geboekt maar ga niet op vakantie
Heeft niks met corona te maken.. had al geen plannen
Ik had een weekend gepland, dat laat ik niet doorgaan.
Ik heb al geboekt maar neem mijn verlies. Blijf gewoon thuis totdat het echt
veilig is om te gaan vliegen.
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•
•
Weet niet

•
•
•
•
•
•

Ik mis aantallen per leeftijd die besmet of overleden zijn en een consequente
informatie over kinderen en Corona
We gaan dit jaar weer in eigen land kamperen
Ik boek nooit maar stel mijn tochten met de camper mogelijk uit. Wacht de
ontwikkelingen in Europa af.
Ik boek nooit vooraf, dus zodra de vakanties beginnen kijk ik wel waar ik naar
toe ga. Gebieden met een negatief reisadvies zal ik niet bezoeken. Ik ga het
niet opzoeken.
Ik mag hopen dat het in augustus wel gedaan is met dit virus !
Ik plan nooit ver vooruit dus ik zie wel wat het wordt.
Vrije vakantie met caravan of naar hotel
Wij boeken onze vakantie altijd kort van te voren dus we hebben nog geen
concrete plannen
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Tot slot
9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen
van verdere verspreiding van het coronavirus?

Suggestie:

(n=421)

38%

De gemeente doet al genoeg

21%

Weet niet

41%
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100%

Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 41% van de respondenten: "Weet niet".

Suggestie (38%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. sluiten horeca NU! en scholen sluiten en daarna niet essentiele winkels
Advies centrale overheid volgen. Dit is te groot voor een lokale overheid.
Alg. publicatie naar de bewoners m.b.t. raadplegen van de huisartsen de te nemen
maatregelen.
Alle baliehandelingen via internet
Alle mensen testen
Alle sportclubs verbieden samen te komen, ook trainen.
Alleen supermarkten open en apotheek
Alles 2 weken sluiten op supermarkten na
Alles op slot en 3 weken in quarantaine dan komt het goed!
Alles op slot gooien
Alles op slot gooien zoals China gedaan heeft en het virus daarmee uitroken
Alles sluiten wat reeel binnen de mogenlijkgeden ligt
Balie voorzien van glas en elektronische communicatie
Basisscholen en sporthallen sluiten
Basisscholen sluiten
Bewustwording op lokaal niveau, veel verjaardagsfeestjes e.d. gaan gewoon door.
Bij de huis-aan-huiskrant een flyer en daarbij duidelijk(er) aangeven wat de klachten en
maatregelen zijn en de praktische vertaling. Dus zeggen: geen verjaardagsfeestjes, niet kinderen
tegelijk in een speeltuin, afstand houden in de supermarkt, ook in de rij, etc.
Bij de winkelcentra in Geldrop (centrum, Coevering) een paar fonteintjes/drukflesjes neerzetten
waar mensen hun handen kunnen desinfecteren en drogen met een droge papieren zakdoek.
Deze plekken met knipperlichten aangeven.
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij Wet heeft de gemeente een verplichting te vervullen. Dat moet zo blijven. Jullie
"onderzoekers kennen de wettelijke verplichtingen en bevoegdheden blijkbaar niet. Tjonge,
tjonge wat een sof !!
Blijven informeren
Brabant op slot, contacten vermijden op alle fronten,
Burgemeester een warme brief in krant, de goede dingen die gebeuren laten horen
Cafe restaurants ed sluiten
Centrum sluiten, alleen supermarkten openlaten zover mogelijk, inwoners van geldrop
persoonlijk bericht sturen dat ze beter binnen kunnen blijven ookal zinn ze niet ziek.
Communicatiestructuur leggen voor diegenen die weinig middelen hebben
Controle in supermarkt dat men afstand houdt en niet teveel mensen tegelijk
Coördinatiepunt instellen voor bewoners. Zodat de gemeente mogelijk mensen met elkaar in
contact kunnen brengen bv wie woont er in de buurt om boodschappen voor een kwetsbare
oudere te doen, of om eens bij een eenzaam iemand op de koffie te gaan gedurende de hele
periode dat deze heftige maatregelen zullen gaan gelden.
De adviezen van het RIVM correct opvolgen.
De beugels en kettingen van supermarktkarretjes (laten) ontsmetten
De boel dichtgooien; evenementen annuleren, de balies dichtgooien; beter drie weken in
quarantaine dan dadelijk duizenden in het ziekenhuis
De burgers extra informeren, coördineren voor hulp voor onze oudere gemeentegenoten (bij
eenzaamheid en verstrekken van maaltijden/boodschappen)
De gemeente zelf sluiten aangezien daar heel veel mensen dagelijks komen en je niet weet of
iemand uit een risicoland is gekomen en toch in het gemeentehuis aanwezig is. Er is een grote
kans op besmetting aan de balies.
De goede info geven en onrust voorkomen
De officiële kanalen volgen
De richtlijnen van de Rijksoverheid opvolgen en handhaven; stimuleren dat de burgers dit ook
doen.
De scholen dicht!
Desinfecterende zeep bij de ingang van supermarkten en andere plaatsen waar veel contacten
is met mensen en producten
Dit is geen taak van de lokale overheid
Door ook zelf goed de richtlijnen van Overheid en RIVM te volgen.
Duidelijk de richtlijn vd Rijksoverheid volgen. Als overheid moet je in mijn ogen de richtlijn van
de overheid opvolgen!
Duidelijke besluiten communiceren die voor iedereen gelden zoals sluiting alle
gemeenschapshuizen/ voorzieningen. Want het ene wel open en het andere niet is verwarrend.
Duidelijker zijn over risico
Eerste weken sociale contanten zoveel mogelijk vermijden
Explicieter zijn in het sluiten/afgelasten van gelegenheden/bijeenkomsten
Flyers verspreiding van deur tot deur
Gemeente moet zich houden aan de algemene richtlijnen
Gewoon 2 weken alle scholen dicht en alle evenementen stoppen e d
Gewoon doen wat andere gemeente ook doen
Gewoon normaal blijven en geen paniek gaan veroorzaken, mensen in de zorg blijven steunen
zij zijn onmisbaar.
Gewoon nuchter blijven en de boel niet zo aandikken
Goed blijven voorlichten
Goede communicatie blijven houden naar burgers
Goede objectieve en verstandelijke berichtgeving en je niet laten leiden door allerlei emoties
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Goede voorlichting blijven geven, maar erg dankbaar met de voorlichting tot nu toe.
Handgel verstrekken aan bewoners.
Handhaven bij getroffen maatregelen
Handhaving activeren
Het gezonde verstand blijven gebruiken en geen paniek veroorzaken
Het mag niet maar het coronavirus doet ons de handen ineenslaan!
Het regelmatig ontsmetten van drukbezochte plaatsen in de gemeente.
Het voortouw nemen in het desinfecteren / reinigen van gemeenschappelijk gebruikte plaatsen,
maar bijvoorbeeld ook winkelwagentjes (handvatten) bij supermarkten!
Het zelf uitdelen overkopen van middelen die je echt nodig hebt.b.v. Mondkapjes en
desinfecterende zeep.
Horeca sluiten (2x)
Horeca, scholen, verenigingen etc voorlopig laten sluiten. Als land zijn we echt achter de feiten
aan aan het lopen. Liever een actie te veel of te vroeg dan achteraf zeggen: hadden we maar
(eerder). Respect voor alle mensen in de sectoren die we nu juist hard nodig hebben!! Echt
respect tonen we door niet allemaal eigenwijs te zijn, maar echt zoveel mogelijk thuis te blijven
en verspreiding beperken.
Huisartsenpost in Bethanie goed afschermen voor de bewoners daar...via een sluis naar binnen
en een tent binnen plaatsen welke aansluit bij de ingang van de huisartsenpraktijk.
Ik denk weinig. Als je het krijgt dan is dat zo.Vindt het net z'n hetze als toen met de Mexicaanse
griep
Ik heb van de gemeente nog niks gehoord
Ik hoop dat er vrijwillig getest gaat worden o corona. Ik doe als enige mantelzorg voor mijn
ouders en wil me graag laten testen op het virus. Mijn ouders vertrouwen het niet en vinden
het niet goed dat ik verder nog help omdat ik uit Brabant kom. Ze verhongerern nog liever dat
ze Corona krijgen. Dat zijn de woorden van mijn vader. Ik zou me graag dat men me test zodat
ik gewoon mijn ouders kan blijven helpen. Ook zou ik me willen inzetten als vrijwilliger in de
zorg. Via de huisarts krijg 0% medewerking voor een test ( wil de test wl zelf betalen!). Ik heb
een mail gestuurd via Mijn RIjksoverheid Corona met de zelfde vraag. Helaas nog steeds géén
antwoord ontvangen. Dus ik hoop dat de GEmeente GEldrop-Mierlo zich gaat inzetten naar
diegene die zich wil laten testen op het virus. Desnoods zelf betalen!
Ik hoor weinig van de gemeente
Ik kan me voorstellen dat de gemeente een steunpunt organiseert om mensen die geisoleerd
zijn te ondersteunen bij het verkrijgen van hun boodschappen. Bv een netwerk van mensen die
bereid zijn voor anderen boodschappen te doen /te brengen/ ouderen die ziek zijn
ondersteunen op deze manier.
Ik weet niet of mensen in Geldrop Mierlo Corona hebben? Maar soort ontsmetten wat ze in
China ook doen op straten enzo.
Ik weet niet wat de gemeente al doet om verspreiding te voorkomen.
Ik weet wat de gemeente doet, maar een regelmatige flyer zou nuttig zijn
In het winkelcentrum wat desinfecterende locaties plaatsen. Bij de winkelwagentje’s
Informatie verstrekken op digitale borden op belangrijke plekken, zoals bij winkelcentrum, in
het centrum etc.
Informeren, bijeenkomsten aflasten
Kunnen niets doen , de economische schade zal heel groot worden , dit zal vele malen erger
worden dan het virus , de financiele crisus van 2008 zal daar nog maar een schijntje van zijn
Kunt weinig doen denk ik want als je nog geen klachten hebt kun je toch al besmet zijn en al
door hebben gegeven
Landelijke/provinciale richtlijnen volgen.
Meegaan in landelijke richtlijnen
Meer aan de inwoners laten weten in welke omgeving de patiënten zich bevinden
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Meer in de dorpskranten plaatsen .
Meer informatie geven hoe het er in onze gemeente voorstaat met het virus.
Meer informatie stand van zaken(aantal besmettingen) berichten onverstand van zaken bij de
ziekenhuizen in de omgeving.Ik vind dat de gemeente te weinig voorlichting geeft.
Meer informeren in Middenstandbelangen en social media. Ik krijg al mijn info van mijn
werkgever (werk bij een corporatie in voornamelijk seniorenhuisvesting, ook in Geldrop) want
wij moeten veel maatregelen treffen. Gemeente zou wellicht meer inspraak kunnen hebben in
sluiten van scholen, adviseren van supermarkten bij hamstergedrag van consumenten (bv door
het ‘1 art. per klant’ principe, sluiten openbare gelegenheden, meer aandringen op sociale
onthouding.
Meer overleg rondom kwetsbare kinderen/jongeren i.v.m. hun handicap, omdat ze het niet
begrijpen maar overal paniek zien, slaat ook bij hen paniek toe
Meer rekening houden met kwetsbare groepen
Meer toezicht op afval bij winkelcentrums . Ben gauw geneigd om het op te ruimen maar doe
dat niet meer
Mensen oproepen rekening te houden met kwetsbare groepen
Mijn partner wil als hij dadelijk thuis komt te zitten wegens sluiting van zijn werk graag
vrijwillergswerk doen voor het ziekenhuis. Zorg dat dit gefaciliteerd gaat worden dat meer
inwoners van Geldrop zich hiervoor aan kunnen bieden. Al is het maar schoonmaken.
Misschien alsnog de scholen sluiten want kinderen dragen het wel bij zich. Andere landen
zorgen ook voor opvang van kinderen wiens ouders in de zorg o.i.d. werken
Misschien een centraal punt in Geldrop bv (horecaplein) inrichten waar men overdag terecht
kan voor vragen en eventueel op symptomen nagekeken kan worden
Misschien toch de scholen even sluiten
Mogelijk kunnen mensen in samenstelling van bv een koppel of gezinssamenstelling,
gezamenlijk het bos opruimen.enerzijds dient het de gemeenschap anderzijds kan men de
zinnen even verzetten in de buitenlucht.
Niet 60 mensen in een groep toestaan maar geen groep toestaan, niet in winkels, scholen,
verenigingen en horeca enz.
Niet zo krampachtig doen. gebruik je boerenverstand. geen karnaval vieren
Non food winkels ook sluiten
Ook kleinere bijeenkomsten dan 100 sluiten
Op houden met het verspreiden van paniek, er sterven jaarlijks duizenden mensen aan de griep.
Ik snap de paniek niet.
Oudere moeten voorzichtiger zijn. Ze lopen met kleine kinderen, met natte neuzen overal
binnen
Ouderen en kwetsbaren in quarantaine brengen
Paniek tegengaan
Parkeerautomaten desinfecteren.
Publiceer de adviezen op de informatie displays bij binnenkomat vh dorp
Quarantaine voor iedereen tot het de wereld uit is..
Reisverboden instellen, hamsteren verbieden, een hygiëne pakket aanbieden / reguleren zo
voorkom je te korten... wat jullie nu doen als gemeente is mij onbekend.
Richtlijnen overheid volgen
RIVM volgen
RIVM volgen. Evt oppas mogelijkheden regelen voor kinderen van ouders die in de zorg ea
belangrijke plekken moeten werken
Rustig blijven en niet in paniek raken
Rustig blijven, wijs omgaan met de situatie, geen paniek zaaien.
Scholen dicht (3x)
Scholen dicht en gemeentehuis zoveel monlgelijk digitaal
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Scholen dicht, als er moeders zijn die niet werken kunnen zij een aantal kinderen opvangen van
ouders die werken in de zorg.
Scholen dichtdoen. Als de verspreiding van het virus ergens snel gaat, dan is het daar wel.
Scholen en andere openbare gelegenheden sluiten
Scholen en openbare gelegenheden sluiten
Scholen en peuterspeelzalen/kinderdagverblijven sluiten alsook sportscholen
Scholen sluiten (6x)
Scholen sluiten en samenkomsten verbieden
Scholen sluiten met voorbeeld nemen aan België,om scholen alleen open te stellen voor
kinderen die echt geen andere opvang hebben,doordat ouders moeten werken,zoals zorg en
andere hulp diensten.Zo houd je de groepen kleiner en is die besmettingshaard in te dammen,
dat kinderen er niet of nauwelijks ziek van worden,wil niet zeggen ,dat ze het niet kunnen
verspreiden.
Scholen sluiten, beperkt klanten toelaten in winkels
Scholen sluiten, gratis handgel uitgeven en vooral meer informatie verstrekken en zorgen dat er
voldoende zorg is voor de zieke en ouderen en biedt hulp aan aan Mensen in quarantaine, ze
zijn echt eenzaam en kunnen hulp gebruiken,of boodschappen hulp, of help de kinderen van
deze gezinnen
Scholen tijdelijk sluiten
Scholen, cafees en restaurants dicht houden
Scholen, restaurants, sportscholen, buurthuizen dicht
School sluiten
Sluit de scholen! Laat iedereen twee weken thuis blijven zodat de besmetting wordt afgeremd,
waardoor de ziekenhuizen niet overbelast raken.
Sluit de scholen.
Sluiten openbare gelegenheden (behalve ziekenhuis)
Sluiten van scholen
Sportscholen extra hygiënische maatregelen laten nemen
Spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheid. Voel je je ziek, ga dan niet de straat op.
Mensen beter uitleggen wat je dan moet vermijden.
Toezien dat de opgelegde maatregelen nageleeft worden
Uitstralen dat men de maatregelen serieus moet nemen. Eigen personeel beschermen. Alle
evenementen ook kleinschalige verbieden.
Updates plaatsen op Social media
Van de gemeente nog geen enkele bijdrage gezien!!!
Vergaande maatregelen treffen. Ik merk weinig actie van de gemeente zelf
Vermijd zoveel mogelijk bijeenkomsten in welke vorm dan ook. Vergeet daarbij niet religieuze
diensten, begrafenissen en huwelijken.
Vertellen waar de gemeente mee bezig is met betrekking tot Corona
Vitamine C in hoge dosering kan echt helpen ter voorkoming. De reguliere medische wereld en
pharmacy blokkeren bv berichten uit China waar er ook onderzoek en behandelingen succesvol
zijn gedaan met o.a. IV vitamine C. Er is ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek gedaan,
maar er valt natuurlijk geen geld mee te verdienen voor de pharma industrie.
Voorlichten wat te doen bij klachten, moet ik naar de huisarts, kan ik het best thuisblijven, hoe
weet ik of de klachten die ik heb te maken hebben met het coronavirus.
Waakzaam blijven en info over de evt aantallen besmette personen in deze gemeente en waar
deze zich bevinden
We worden keurig op de hoogte gehouden door NPO T.v.
Weekmarkt NIET sluiten !! nuttig/nodig voor contacten van mensen
Weinig volgens mij. Gratis papieren zakdoekjes/handzeep verschaffen?
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Zeggen dat iedereen zo veel mogelijk thuis moet blijven tenzij boodschappen doen
Zie mijn toelichting bij vraag 1. Correcte informatie is van vitaal belang.
Zorgen dat belangrijke afdelingen gemeente op verschillende plekken (of Thuis) werken. en
indien ze dit doen uitspreken naar bevolking zodat ze weten dat bestuur gewoon door zal gaanb
Zorgen dat de bangmakerij ophoudt.
Zorgen dat er meer getest wordt bij griepklachten. Dan weten we tenminste of we wel of niet
met het virus rondlopen
Zorgen dat gezondheidszorg en openbare orde gehandhaafd blijven!
Zou duidelijk standpunt in kunnen nemen om bijeenkomsten kleiner dan 100 ook af te gelasten

Toelichting
Suggestie:
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Als er een broedplaats van virussen en bacteriën is, dan zijn het wel scholen en
kinderopvang.
De media overdrijft te! Hierdoor worden de mensen bang. Ze zijn allang blij dat
ze wat te melden hebben. Doe normaal, was regelmatig je handen vooral al je
buiten bent geweest. Verder ieder jaar is er wel een griep hoe je hem ook
noemt. Nu dus ‘de Chinezen’ griep.
Deur aan deur voorlichting via flyers.
Graag wil ik op de hoogte blijven van deze enquête. Of een professioneel
antwoord op mijn vragen. Ik hoor graag van u.
Het is van belang date informatie vanuit één centrale afzender komt om
eenduidigheid te bereiken. Gemeente kan hieraan inhoudelijk niets toevoegen
wel procesmatig door goede voorbeeld te geven en vragen in lijn met RIVM te
beantwoorden
Ik vind dat ook van overheidswege de praktische vertaling van de adviezen te
vaak en te veel achterwege blijft. Dus over feestjes, speeltuinen, rijen in
supermarkten, onnodig bezoek aan winkels, etc.
Nu gaat er dat soort uitleg wel online rond, maar ook veel onzin. Via de officiële
kanalen blijft de info best zakelijk. Dat zou meer persoonlijk/praktisch moeten,
vind ik.
Ik zie niet wat de gemeente doet
Men moet het allemaal niet zo opblazen. Zodra het mooier weer wordt bouwen
we weer weerstand op en verdwijnt het virus vanzelf. Neemt niet weg dat alle
hygiëne altijd al belangrijk zijn om toe te passen. Klinkt cru, maar we zijn met
(te) veel mensen op de wereld. Vroeg of laat gaat dit mis door voedsel te kort,
virussen of aandoeningen. Bovendien had men veel eerder reisverboden
moeten invoeren om dit tegen te houden. Nu is niet alleen de
vliegmaatschappijen de dupe maar heel de maatschappij, met alle gevolgen van
dien!
Waar kunnen mensen die gezond zijn, niet een grote angst hebben bij staan.
Wacht niet langer af met de gedachte dat het hier vast niet zo ver zal gaan als in
Italië, want juist door die houding is dat straks wel het geval.
Wij kunnen het goede voorbeeld geven maar heel Nederland moet op slot!
Niemand erin of eruit voor 3 weken!
Blij dat de scholen nog open zijn, kinderen hebben al genoeg gemist door alle
stakingen
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De gemeente hoeft mij niet apart te informeren. Info van de regering in
samenspraak met het RIVM is voor mij lijdend.
Gewoon de adviezen/regels van de overheid volgen
Persoonlijk volg ik de berichtgeving via social media en dat is prima.
Denk dat er landelijk al voldoende richtlijnen zijn. Het is niet nodig dat de
gemeente ook nog initiatief gaat nemen tot bijzondere acties.
Heeft u al iets van de gemeente gehoord? De Middenstandspagina bij de
gemeente loopt al 2 weken achter.
Het is mij onbekend wat de gemeente al gedaan heeft.
Hier is niets tegen te doen. het is gewoon afgelopen met de zwakkere onder de
mensheid.
alleen de sterke blijven over.
er zal veel leegstand van gebouwen en huizen komen.
halvering van de wereld bevolking.
Ik zie de gemeente niet in deze. De instructies vanuit overheid en eigen
organisatie zijn duidelijk genoeg.
Is moeilijk ...ik zelf behoor tot de risico groep omdat ik astma heb maar probeer
toch zoveel mogelijk te gaan werken omdat ik met mensen met een beperking
werk en die nu dus ook thuis zitten ...daar moeten we toch contact mee blijven
houden dus veel via de telefoon een wandelen en dan afstand nemen.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

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

TipGeldropMierlo
Middenstandsbelangen
Het coronavirus
Maatregelen
Supermarkten
Informatievoorziening
Vakantieplannen
Tot slot
13 maart 2020 tot 19 maart 2020
9
428
4,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
20 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 Middenstandsbelangen.
Op 13 maart 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 17 maart 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

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

3. TipGeldrop-Mierlo
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 Geldrop-Mierlo
vergroten. Via het panel TipGeldropMierlo kunnen alle inwoners in de gemeente Geldrop-Mierlo hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
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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.tipgeldrop-mierlo.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.
TipGeldrop-Mierlo 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.
TipGeldrop-Mierlo maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Geldrop-Mierlo en omgeving.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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