Publieke raadpleging onder de
inwoners van LeidschendamVoorburg over zomervakantie

19 augustus 2020
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Samenvatting
Zomervakantie
Op vraag "1 Had u, voor de komst van het coronavirus, al plannen gemaakt voor de zomervakantie?"
antwoordt 41% van de respondenten: "Nee, (nog) niet". Zie pagina 4.
Op vraag "2 Heeft u op dit moment plannen voor de zomervakantie?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Nee, ik blijf (waarschijnlijk) thuis". Zie pagina 5.
Op vraag "2.1 Waarom kiest u ervoor om wel op zomervakantie te gaan?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Ik loop op vakantie niet meer risico om besmet te raken met het coronavirus dan
thuis". Zie pagina 6.
Op vraag "2.1 Waarom gaat u niet op zomervakantie?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ik wil
niet het risico lopen dat ik, of een reisgenoot, op vakantie besmet raak(t) met het coronavirus". Zie
pagina 8.
Op vraag "2.2 Wat verwacht u, eenmaal op uw vakantieadres, anders te zullen (moeten) doen dan
normaal? Kies de antwoorden waarvan u verwacht dat deze voor u van toepassing zijn." antwoordt
44% van de respondenten: "Meer fietsen en/of wandelen in de omgeving van mijn accommodatie".
Zie pagina 10.
Op vraag "2.3 Hoe gaat u op vakantie?" antwoordt 77% van de respondenten: "Met de auto". Zie
pagina 12.
Op vraag "2.4 Is dit een andere manier van op vakantie gaan dan voorheen?" antwoordt 50% van de
respondenten: "Nee, ik ga zo altijd op vakantie". Zie pagina 13.
Op stelling 3 'Om een nieuwe golf van coronabesmettingen te voorkomen, moet iedereen deze
zomervakantie thuisblijven' antwoordt in totaal 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In
totaal antwoordt 44% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal". Zie pagina 14.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLeidschendamVoorburg, waarbij 343 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

•
•
•
•
•
•
•
•

TipLeidschendamVoorburg
Het Krantje
Zomervakantie
28 juli 2020 tot 19 augustus 2020
11
343
5,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
19 augustus 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 ±5,2%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Het Krantje.
Op 28 juli 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 31 juli 2020 en op 7 augustus 2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

1.2 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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2. Resultaten
2.1 Zomervakantie
De zomervakantie staat voor de deur. Een zomervakantie die door de komst van het
coronavirus er mogelijk anders uitziet dan anders. Het is mogelijk om in een groot aantal
Europese landen op vakantie te gaan. Het reisadvies voor veel landen binnen de Europese
Unie is aangepast naar code geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Reizen naar
landen zoals Zweden, Bulgarije, Roemenië en Kroatië worden voorlopig afgeraden.

1 Had u, voor de komst van het coronavirus, al plannen
gemaakt voor de zomervakantie?
Ja, in Nederland

(n=342)

11%

Ja, in het buitenland

38%

Ja, zowel in Nederland als het buitenland

10%

Nee, (nog) niet

41%

Weet niet

0%
0%
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60%

80%

100%

Op vraag "1 Had u, voor de komst van het coronavirus, al plannen gemaakt voor de zomervakantie?"
antwoordt 41% van de respondenten: "Nee, (nog) niet".

Toelichting
Ja, in Nederland

•

We waren al vanaf vorig jaar van plan om dit jaar lekker thuis te blijven en
dagjes weg te gaan.

Ja, in het
buitenland

•
•
•

Ik had in april een week naar Italie zullen gaan
In juni zou ik een rondreis Sadinië doen. Deze ging niet door.
Onze dochter woont en werkt al jaaaaren in Frankrijk.

Ja, zowel in
Nederland als
het buitenland
Nee, (nog) niet

•

Ik maak geen verre reizen

•

Het is voor mij vrij beperkt waar en hoe ik kan verblijven überhaupt. Maar
als, dan zou het toch in Nl zijn of mogelijk een van de omringende landen
niet ver weg.
Ivm aankomend pensioen hadden wat ruimere keuzemogelijkheid qua tijd
Kwamen net terug uit Thailand 7 maart
Vanwege ziekte
We hadden nog geen concrete plannen en ook nog niets geboekt. Gelukkig.
We wilden een jaartje thuis genieten van huis en tuin.

•
•
•
•
•
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2 Heeft u op dit moment plannen voor de zomervakantie?
(Met de zomervakantie bedoelen we de periode van juli t/m september.)
(n=338)
Ja, ik ga (waarschijnlijk) weg in Nederland

31%

Ja, ik ga (waarschijnlijk) weg in het buitenland

18%

Ja, ik ga (waarschijnlijk) weg in zowel Nederland
als het buitenland

7%

Nee, ik blijf (waarschijnlijk) thuis

43%

Weet niet

2%
0%

20%
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80%

100%

Op vraag "2 Heeft u op dit moment plannen voor de zomervakantie?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Nee, ik blijf (waarschijnlijk) thuis".

Toelichting
Ja, ik ga
(waarschijnlijk) weg in
Nederland

•
•
•
•
•
•
•

Ja, ik ga
(waarschijnlijk) weg in
het buitenland

•
•

Afh. van de ontwikkelingen t.a.v. het Corona virus
Alleen als het mogelijk is !
Dit hangt af van toestand met corona-uitbraken. Als dit erger wordt,
gaan we niet.
Eigen land heeft veel te bieden en ik heb geen zin in Corona-gedoe in
het buitenland.
Hotelletje op Texel
Ik ben al een weekend en een week in Nederland op vakantie geweest
en ga nog een weekend
Vakantie in het buitenland omgeboekt naar volgend jaar

•

Ik ben in juli al geweest
Inmiddels in juli 2 weken in Griekenland geweest.
Eventueel ga ik in het najaar nog weg Nederland/Duitsland),
afhankelijk van revalidatie.
Wij zijn al geweest zelfs

Nee, ik blijf
(waarschijnlijk) thuis

•
•
•
•
•
•

Corona en een recent overlijden.
Ga in de herfst
Indien mooi weer is het goed toeven in onze grote tuin
We gaan dagjes weg
We zijn al geweest.
Zou wel graag willen, maar zoek het risico niet op

Weet niet

•
•

Ben alweer terug. Had vakantie in Nederland
We zijn al geweest en die optie geven jullie niet
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2.1 Waarom kiest u ervoor om wel op zomervakantie te
gaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=186)

De overheid zegt, ondersteund door deskundigen,
dat het kan en mag. Ik vertrouw op dit advies

38%

Ik moet er even uit

36%

Ik loop op vakantie niet meer risico om besmet te
raken met het coronavirus dan thuis

46%

Ik had al geboekt, als ik niet ga dan ben ik (deels)
mijn geld kwijt

8%

Ik maak me niet/nauwelijks zorgen om het
coronavirus

6%

Thuisblijven geeft mij geen vakantiegevoel

18%

Andere reden
Weet niet

16%
0%
0%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.1 Waarom kiest u ervoor om wel op zomervakantie te gaan?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Ik loop op vakantie niet meer risico om besmet te raken met het coronavirus dan
thuis".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al heel lang geleden met vrienden afgesproken
Als het mogelijk is, dan gaan we, anders niet.
Belangrijk bezoek vrienden
Binnen Nederland op vakantie levert geen andere risico op m.b.t. besmetting, danwel vast
komen te zitten i.v.m. bewegingbeperkende maatregelen.
De Corona-crisis is een extra aanmoediging om op veilige wijze het eigen land te verkennen en
de lokale economie te steunen.
Eigen huis in de Eifel
Familie
Familiebezoek
Ga in een huisje. zo veel mogelijk in afzondereng, zelf voorzienend
Gezamenlijk met familie
Ik ben het totaal niet eens met het Corona beleid van de overheid.
Ik ga mijn lemsteraak gebruiken
Ik gun mijn kind een vakantie, 6 weken thuis is wel erg lang
Ik had al geboekt, maar als ik annuleer ben mijn geld niet kwijt!
Ik had al gepland om thuis vakantie te vieren, met af en toe een dagje uit. Dat PL AN is niet
wezenlijk veranderd door Covid.
Ik kan in Nederland gebruik maken van een huis van vrienden, daarmee loop ik weinig risico
Ik loop op vakantie minder risico om besmet te raken dan thuis
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik maak dagtrips
In nederland met mijn eigen camper op een rustige plek ... moet kunnen
Kanker in een ver gevorderd stadium
Kinderen hebben nu vrij van school
Mijn vriendin woont in het buitenland
Na een paar maanden met 4 mensen op elkaars lip is het heel fijn om in een andere omgeving
te zijn
Noodzakelijk familiebezoek.
Risico op besmetting is klein, want we houden 1,5 m en zeilen in de buitenlucht
Voor kinderen en fysiek welzijn graag zwemmen
We hebben buitenlandse reis omgeboekt naar een Nederlandse vakantie
We verblijven op open plekken in de natuur waar het risico om besmet te raken kleiner is dan
thuis.
Wij behoren tot de verhoogde risico groep. We blijven dasrom in NL en gaan kamperen na het
seizoen om veel buiten te zijn

Toelichting
•
•
•

•
•
•
•

Als ik in Nederland op vakantie ga, moet er niet toevallig een uitbraak zijn in onze regio en/of in
de regio waar we naar toe gaan
Door met de fiets naar een huisje te gaan met een contactloze sleuteloverdracht en nergens
naartoe te gaan waar het druk is lopen we geen extra risico op
In eerste instantie wilden we niet gaan zeilen in Nederland, ook omdat het sanitair dicht was,
het ging open, en het was nog rustig in juni. Over Frankrijk hebben we ook nagedacht, we
wilden gaan kamperen dat durfden we toch niet aan, i.v.m. Sanitair, kinder camping, misschien
druk, we hebben een huisje op de camping gehuurd met eigen sanitair.
Maar houd me wel aan de voorschriften
Mijn planning is en binnen Nederland en een lang weekend in de Eifel
Mijn planning is om de natuur in te gaan. Niet naar grote evenementen te gaan. En grote
groepen mensen te meiden.
We hebben het nieuws nauwkeurig gevolgd en ook netjes gewacht tot het reisadvies wel
versoepeld. Daarnaast vind ik het anders als ik bij mijn vriendin in haar huis verblijf en niet in
een hotel of iets dergelijks hoef te verblijven. Ook heb ik specifiek voor een treinreis gekozen
waar afstand tussen reizigers wordt bewaard, in tegenstelling tot een lange busrit of volgepropt
vliegtuig.
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2.1 Waarom gaat u niet op zomervakantie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=144)

Ik wil niet het risico lopen dat ik, of een
reisgenoot, op vakantie besmet raak(t) met het…

40%

Door alle coronamaatregelen kan ik geen
ontspannen en leuke vakantie hebben

29%

Ik ben niet gebonden aan de zomervakantie

38%

Ik vind het te onzeker of ik uiteindelijk kan gaan

15%

Ik wil voorkomen dat het coronavirus zich verder
verspreidt

26%

Mijn reis is door de reisaanbieder geannuleerd

5%

Mijn financiële situatie is verslechterd door de
coronacrisis of ik vrees dat dat gaat gebeuren

4%

Andere reden
Weet niet

24%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.1 Waarom gaat u niet op zomervakantie?" antwoordt 40% van de respondenten: "Ik wil
niet het risico lopen dat ik, of een reisgenoot, op vakantie besmet raak(t) met het coronavirus".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al geweest
Ben al geweest
Ben ziek
Corona eigen besmettingsgevaar
Corona is nog in Nederland. Als ik Corona zou krijgen, dan wil ik dat hier uitzieken.
Dat ik niet meer terug kan naar NL door gesloten grenzen
De vakantie was in juni en dat was met het werk gepland. Nu lukt dat niet meer. Vakantiedagen
weg.
Eigen keus.
Financieel onmogelijk met bijstand
Ga in de winter
Ga meestal in de herfst of winter weg, bovendien nu aan het verhuizen
Ga nooit op vakantie
Ga nooit op vakantie geen geld voor
Geen behoefte (meer)
Gezinssituatie - fijner om met kleine kinderen in risicogroep alle gemakken van thuis te hebben
Heb er geen geld voor, gezondheid laat het niet altijd toe en heb huisdieren
Hoor qua gezondheid tot de risicogroepen
Ik ga niet langer dan een dagje weg
Ik hoef helemaal niet zo nodig op zomer vakantie! Heb het hier prima naar m'n zin.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik wacht tot de 2 weken quarantaine in de UK voor inkomende mensen is opgeheven
Klussen thuis
Leeftijd
Mijn dochter in de USA kan ik niet bezoeken door het coronavirus
Mijn vakantievriendin moet een operatie ondergaan
Moet mantelzorgen bij mijn ouders
Negatief reisadvies
Nog geen behoefte
Omdat ik niet met een mondvod ga rondlopen,
Onnodig risico
Onze financiële situatie is krap
Onze vakantie naar de Baltische staten is niet door gegaan vanwege Corona. Duitsland en
Finland waren toen nog dicht. In plaats daarvan zijn we korter naar de Ardennen en Parijs
geweest. Maar dat is ook al achter de rug.
Verhuizing
We gaan dagjes weg in NL, dit waren ook al in een eerder stadium onze plannen.
Ziekte

Toelichting
•

In de thuissituatie kun je je het beste bewegen
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2.2 Wat verwacht u, eenmaal op uw vakantieadres, anders te
zullen (moeten) doen dan normaal? Kies de antwoorden
waarvan u verwacht dat deze voor u van toepassing zijn.
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik ga niets anders doen

(n=185)

15%

Meer in/rond de accommodatie blijven

24%

Toeristische trekpleisters mijden

43%

Een mondkapje dragen op openbare plekken

41%

Minder gebruik maken van zwembaden of andere
faciliteiten op mijn vakantieadres

21%

Minder naar restaurants, cafés en terrassen

31%

Meer fietsen en/of wandelen in de omgeving van
mijn accommodatie

44%

Minder uitstapjes maken

16%

Zo min mogelijk boodschappen doen

22%

Minder contact maken met andere mensen

31%

Andere optie

12%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.2 Wat verwacht u, eenmaal op uw vakantieadres, anders te zullen (moeten) doen dan
normaal? Kies de antwoorden waarvan u verwacht dat deze voor u van toepassing zijn." antwoordt
44% van de respondenten: "Meer fietsen en/of wandelen in de omgeving van mijn accommodatie".

Andere optie, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 m afstand houden en drukke plekken mijden. Handen wassen
1,5 m afstand houden, geen drukte opzoeken
Afstand houden
Afstand houden tot anderen
Afstand houden, en sommige bezienswaardigheden zijn dicht
Afstand houden.
Corona regels volgen
Drukte mijden
Een mondkapje moeten dragen op de veerboot, aangezien het als Openbaar Vervoer (OV) telt.
Extra letten op toepassen hygiënemaatregelen
Fietsen
Geen buffetten
Genieten van het leven, zonder angst en met gezond eten, ontspanning, rust en een goed
werkend immuunsysteem :-)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gewoon doen als thuis, zorgvuldig de spelregels nakomen en geen onnodige risico's nemen.
Gewoon je gezond verstand inzetten en niet panieken
Meer schoonmaken
Minder naar drukke plekken en waar je moet reserveren
Mobiele douche & toilet ipv faciliteiten in jachthavens
Veel fietsen. Buiten spelen. Zelf koken. Afstand houden.
Vooral handen wassen en de 1,5 m in acht nemen
Vroeg naar bezienswaardigheden en voor drukte terug
We houden ons thuis ook aan de regels en dat doen we in het huisje op de veluwe ook
Zo af en toe het een en ander zien

Toelichting
•
•
•
•
•

Ik ben al weggeweest. Juli is al even begonnen hé!
Onze vakantie is altijd al gericht op genieten van rust en natuur, zo ver mogelijk af van
mensenmassa’s. Feitelijk zullen we ons dus niet heel anders gedragen dan we gewend zijn.
Waarschijnlijk zullen we wel minder lang dan in andere jaren op stap zijn.
We houden ons aan de richtlijnen, het zal zeker anders zijn dit jaar. Meer gecompilceerd.
Wel alles ondernemen met inachtname van de RIVMregels
Wij trekken altijd de bergen in om te wandelen. Daar loop je geen risico op corona omdat er
nauwelijks andere mensen zijn.
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Je kunt op verschillende manieren op vakantie gaan. Sommige mensen gaan met de auto op
vakantie, terwijl anderen liever met het vliegtuig weg gaan.

2.3 Hoe gaat u op vakantie?
Met de auto
Met de bus

(n=185)
77%

0%

Met de fiets

2%

Met de trein

5%

Met het vliegtuig

7%

Andere manier

8%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.3 Hoe gaat u op vakantie?" antwoordt 77% van de respondenten: "Met de auto".

Andere manier, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als de trein goedkoper was, zou ik de trein nemen vanwege duurzaamheid
Boot (riviercruise)
Camper (3x)
Caravan
Een vakantie met de auto en een vakantie met het vliegtuig
Ik doe uitstapjes met fiets of auto afhankelijk van de afstand. De trein mijd ik.
Met caravan ?
Met eigen boot
Mogelijk een riviercruise
Ook wandelen
Valys taxi
Wij gaan met de auto en de fietsen achterop en daar veel fietsen
Zeilen

Toelichting
Met de
auto
Met de
trein

•

En onze eigen caravan, dus ons eigen onderkomen.

•

Andere jaren ga ik met de fiets in de trein. Dit jaar moet je registreren en ben je niet
verzekerd van een plaats. Extra werk voor niks dus, ik verwacht veel discussie tussen
reizigers incl. gedoe met mondkapjes.
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2.4 Is dit een andere manier van op vakantie gaan dan
voorheen?
Ja, voorheen ging ik met de auto

2%

Ja, voorheen ging ik met de bus

1%

Ja, voorheen ging ik met de fiets

0%

Ja, voorheen ging ik met de trein

2%

Ja, voorheen ging ik met het vliegtuig

12%

Nee, ik ga zo altijd op vakantie

50%

Dat verschilt per jaar
Weet niet

(n=185)

33%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.4 Is dit een andere manier van op vakantie gaan dan voorheen?" antwoordt 50% van de
respondenten: "Nee, ik ga zo altijd op vakantie".

Toelichting
Ja, voorheen
ging ik met de
auto
Ja, voorheen
ging ik met de
bus
Ja, voorheen
ging ik met het
vliegtuig
Nee, ik ga zo
altijd op
vakantie

•

Ik ga nu kamperen in Nederland en de mooie verre reizen staan in de ijskast

•

De busrit naar Londen is ruim tien uur. De treinrit is daarentegen drie/vier
uur, waardoor naar mijn idee het risico lager is.

•

Ik ga vaak meerdere keren op vakantie zowel met de auto als met het
vliegtuig maar dat kan ik hier niet aangeven

•

Ieder jaar ga ik met de fiets in de trein. Dit jaar huur ik een fiets als ik bijna
op de bestemming ben. In de vakantie is de fiets en de zeilboot mijn
vervoermiddel
We gaan met de auto naar Frankrijk. We gaan met de auto naar de haven,
en dan gaan we zeilen.

•

Dat verschilt per
jaar

•
•

Afhankelijk van de bestemming en doel van de vakantie. We gaan namelijk
regelmatig op familie bezoek in het buitenland
Ik had al besloten ivm milieu om niet meer te vliegen voor mijn plezier.
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De zomervakantie is in sommige regio's net begonnen. Afgelopen tijd nam de verspreiding
van het coronavirus in Nederland toe, maar er wordt nog niet gesproken over een
mogelijk tweede golf van coronabesmettingen.

3 'Om een nieuwe golf van coronabesmettingen te
voorkomen, moet iedereen deze zomervakantie thuisblijven'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
(n=332)
Zeer mee eens

9%

Mee eens

17%

Neutraal

29%

Mee oneens

35%

Zeer mee oneens

9%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op stelling 3 'Om een nieuwe golf van coronabesmettingen te voorkomen, moet iedereen deze
zomervakantie thuisblijven' antwoordt in totaal 26% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In
totaal antwoordt 44% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord
(mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

Als je in een risicogroep zit wil je minder risico lopen, Je gaat het niet opzoeken!
Dus Niet vliegen en in Nederland blijven. 1,5 m in acht nemen. Handen wassen
Er zijn nog steeds mensen die denken dat het een om een flinke verkoudheid gaat,
dus de zaak onderschatten.
Ook zijn er veel egoïsten, die niet aan het besmettingsgevaar (willen) denken.
Tegenwoordig zijn er helaas velen die gewend zijn om altijd hun eigen zin te doen.

Mee eens

•
•
•

Bent u niet wat laat met (herinnering) van deze enquete?
Beter als iedereen in eigen land blijft, thuis of vakantie in eigen land.
Bij het bewegen onder de mensen stel je je ook afhankelijk op voor sociale
distantie door anderen
Mensen moeten er vooral aan denken dat ze anderen kunnen besmetten. Maar
veel jongeren denken daar heel anders over.

•

Neutraal

•
•
•

Eigen verantwoordelijkheid. Moet wel de adviezen opvolgen. Om het risico voor
andere te beperken.
Houd je sowieso aan de geldende regels!
Iedereen die terugkomt naar Nederland verplicht testen op covid aan de grens en
als ze positief zijn gelijk in quarantaine zetten. Sowieso grens sluiten voor
personen die niet in Nederland wonen/werken en uit risico gebieden komen
weigeren.
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•
•
•
•
•

Mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•

Ik denk dat het verstandiger is om thuis te blijven, maar ik denk ook dat
alternatieve vakanties mogelijk zijn, waarbij je de drukte gewoon niet op gaat
zoeken. (denk aan wandelen in de natuur en dat soort dingen)
Ik denk dat in Nederland ook wel kan met dezelfde maatregelen als thuis en
drukte vermijdt
Liefst in Nederland vakantie houden, maar sowieso het juiste gedrag en serieus
met de maatregelingen omgaan
Maar houd afstand ,draag mondkapje ,was je handen
Van vakantie kun je niet ziek worden, wel van menselijk contact. De vraag zegt niks
over de drukte...
Afstand houden is het belangrijkste en dat kan ook op vakantie.
Als iedereen zich aan de regels houd dan moet het goed. Verslappen is twee golf.
Als je in je eigen land blijft en je aan de regels houdt, plekken mijdt waar dat niet
gebeurt, kun je prima op vakantie
Als men zich aan de regels houdt, is er niets aan de hand.
De situatie is niet zo ernstig dat iedereen thuis zou moeten blijven. Wel moet
iedereen zijn verstand gebruiken en in quarantaine gaan indien van toepassing.
Geen verplichting. Mensen hun gezonde verstand gebruiken. In Nederland zijn er
gebieden waar weinig coronabesmettingen zijn, daar zou men -als men alle
maatregelen in acht neemt, op vakantie kunnen gaan.
Heel goed letten op 1,5 m, handen wassen en met een grote boog om kuddes
mensen heenlopen.
Het gaat om volgen van de regels thuis blijven en dan naar feestjes binnenhuis
gaan is veel gevaarlijker
Het oplopende aantal besmettingen nu is het gevolg van de versoepelingen. Of de
vakanties extra besmettingen tot gevolg hebben moeten we nog afwachten. Als
iedereen zich op vakantie gewoon aan de lokale voorschriften houdt en aan de
Nederlandse richtlijnen (goede handhygiëne, afstand houden, zoveel mogelijk
buiten zijn/luchten) dan hoeft het aantal besmettingen door vakanties niet toe te
nemen.
Indien mensen zich aan afstand houden.
Men moet zich dan wel zoveel mogelijk aan de regels houden
Niet met het vliegtuig of OV gaan maar met de auto. En drukke plekker vermijden.
Dan kun je best met vakantie.
Niet vliegen. En niet naar het buitenland.
Wanneer iedereen thuis blijft die klachten heeft (gerelateerd aan corona) komt er
geen tweede golf.
Wel zorgen dat de regels op gebied van corona worden nageleefd
Wij houden ons aan alle regels, houden afstand, wassen handen en zijn daar
intussen zeer bedreven in. Wij hebben mondkapjes aangeschaft om aan de
buitenlandse regels te voldoen en gaan in het buitenland niet anders doen dan
hier op het coronagebied. Maar mijn man zit al 5 maanden op een kamertje boven
te werken en is toe aan een andere omgeving.
Alleen mensen in de risicogroepen 70 plus en mensen met onderliggende ziekte
problemen lopen een meer dan normaal risico en kunnen zich dus beter in acht
nemen.
Als je rekening houdt met de maatregelen van anderhalve meter afstand en
handen wassen, is vakantiehouden geen probleem.
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•
•

Je kan ook starten met de kwetsbare groepen, die weten dan dat ze thuis moeten
blijven.
Nergens voor nodig, als iedereen maar veilig op reis gaat, en niet naar gebieden
waar veel Corona is
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3. TipLeidschendamVoorburg
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 LeidschendamVoorburg
vergroten. Via het panel TipLeidschendamVoorburg.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
LeidschendamVoorburg hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun
samenleving.
Op www.tipleidschendamvoorburg.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.
TipLeidschendamVoorburg.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.
TipLeidschendamVoorburg.nl maakt het
gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te
doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Religie, ‘Openbaar vervoer’ en ‘De sluisbrug en de
zomer’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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