Publieke raadpleging onder de
inwoners van Son en Breugel
over op stap & zomervakantie
14 augustus 2020
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Samenvatting
Ga jij tegenwoordig op stap?
Op vraag "1 Ben jij sinds 1 juli 2020 op stap geweest?" antwoordt 58% van de respondenten: "Nee, ik
ben niet van plan om komende tijd op stap te gaan". Zie pagina 4.
Op vraag "1.1 Waar ben je op stap geweest na 1 juli?" antwoordt 67% van de respondenten: "Ik ga
op stap in Son". Zie pagina 5.
Op vraag "1.2 Heb je tijdens het uitgaan na 1 juli 1,5 meter afstand kunnen houden?" antwoordt 29%
van de respondenten: "Meestal". Zie pagina 6.
Op vraag "1.3 Als je na 1 juli op stap gaat en je drinkt alcoholische drankjes tijdens het uitgaan, ben je
dan na het nuttigen van deze drankjes je nog steeds bewust van het houden van 1,5 meter afstand?"
antwoordt 43% van de respondenten: "Ja, ik ben mij bewust". Zie pagina 7.
Zomervakantie
Op vraag "2 Heb je op dit moment plannen voor de zomervakantie?" antwoordt 34% van de
respondenten: "Nee, ik blijf (waarschijnlijk) thuis". Zie pagina 8.
Op vraag "2.1 Om welk(e) reden(en) kies je ervoor om wel op zomervakantie te gaan?" antwoordt
53% van de respondenten: "Ik loop op vakantie niet meer risico om besmet te raken met het
coronavirus dan thuis". Zie pagina 9.
Op vraag "2.2 Ben je van plan om 1,5 meter afstand tot andere mensen tijdens de zomervakantie
(behalve als, buiten jou wil om, de situatie dit echt onmogelijk maakt)?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Altijd". Zie pagina 10.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipSonenBreugel, waarbij 104 deelnemers zijn geraadpleegd.

2

1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipSonenBreugel
DeMooiSonenBreugelKrant
Ga jij tegenwoordig op stap?
Zomervakantie
22 juli 2020 tot 13 augustus 2020
9
104
9,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14 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 ±9,6%.
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 DeMooiSonenBreugelKrant.
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 Ga jij tegenwoordig op stap?
Sinds een paar weken mogen we weer naar de kroeg, want de horecagelegenheden hebben
de deuren sinds 1 juli geopend. Dit betekent dat de kroegen en cafés onder bepaalde
voorwaarden bezoekers mogen ontvangen. Bezoekers moeten bijvoorbeeld minstens 1,5
meter afstand houden.

1 Ben jij sinds 1 juli 2020 op stap geweest?
(Met op stap gaan bedoelen we het bezoek aan een café/kroeg in de avonduren.)

Ja, ik ben meermaals op stap geweest

(n=103)

11%

Ja, ik ben eenmaal op stap geweest

13%

Nee, ben (nog) niet op stap geweest

18%

Nee, ik ben niet van plan om komende tijd op stap
te gaan

58%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Ben jij sinds 1 juli 2020 op stap geweest?" antwoordt 58% van de respondenten: "Nee, ik
ben niet van plan om komende tijd op stap te gaan".

Toelichting
Ja, ik ben
meermaals op
stap geweest
Ja, ik ben
eenmaal op stap
geweest
Nee, ben (nog)
niet op stap
geweest
Nee, ik ben niet
van plan om
komende tijd op
stap te gaan

•

Gezeten op terras vooral.

•

Enkel op terras buiten gezeten

•

Ik wil de plaatselijke horeca best steunen maar Zit gewoon Nog niet op m’n
gemak...

•

Het is nu toch wel duidelijk dat verspreiding vooral plaatsvindt op plekken
waar veel mensen bij elkaar zijn én weinig/geen ventilatie mogelijk is met
buitenlucht.
Is wat mij betreft te risicovol
Zeker niet binnen.

•
•
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1.1 Waar ben je op stap geweest na 1 juli?
Ik ga op stap in Son

(n=24)

67%

Ik ga op stap in Breugel

0%

Ik ga elders op stap

33%

Weet niet
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Op vraag "1.1 Waar ben je op stap geweest na 1 juli?" antwoordt 67% van de respondenten: "Ik ga
op stap in Son".

Ik ga elders op stap:
•
•
•
•

Eindhoven (5x)
Eindhoven en Son
Event bij Beachclub sunrise in Best
Stratum, Son, Uden

Toelichting
Ik ga op stap in Son

•

Zwaan

Ik ga elders op stap, namelijk:

•

1x bezoek stadsbrouwerij gehad enige tijd
geleden.
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Ook tijdens het uitgaan is het houden van 1,5 meter afstand verplicht.

1.2 Heb je tijdens het uitgaan na 1 juli 1,5 meter afstand
kunnen houden?
Altijd

21%

Meestal

29%

Vaak

8%

Soms

21%

Nooit

21%

Weet niet

(n=24)
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Op vraag "1.2 Heb je tijdens het uitgaan na 1 juli 1,5 meter afstand kunnen houden?" antwoordt 29%
van de respondenten: "Meestal".

Toelichting
Altijd

•

Ja, was terrasbezoek waarbij door café strak gelet werd op 1,5 meter afstand.

Soms

•

Personeel hield met bedienen geen afstand en met passeren op terras was geen 1,5m
afstand mogelijk. Binnen zat een groep van 30 personen schouder aan schouder en
ook aan andere tafels werd door groepen geen afstand gehouden en dit werd niet
gecorrigeerd door personeel. Ik denk niet dat ik hier in coronatijd nog heen ga, ook
niet op terras

Nooit •

Kunnen wellicht prima, maar niet mee bezig geweest of op gelet.
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1.3 Als je na 1 juli op stap gaat en je drinkt alcoholische
drankjes tijdens het uitgaan, ben je dan na het nuttigen van
deze drankjes je nog steeds bewust van het houden van 1,5
meter afstand?
(n=23)
Ja, ik ben mij zeer bewust

17%

Ja, ik ben mij bewust

43%

Neutraal

22%

Nee, ik ben mij onbewust

17%

Nee, ik ben mij zeer onbewust

0%

Ik drink geen alcoholische drankjes tijdens het
uitgaan

0%

Weet niet
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Op vraag "1.3 Als je na 1 juli op stap gaat en je drinkt alcoholische drankjes tijdens het uitgaan, ben je
dan na het nuttigen van deze drankjes je nog steeds bewust van het houden van 1,5 meter afstand?"
antwoordt 43% van de respondenten: "Ja, ik ben mij bewust".

Toelichting
Ja, ik ben mij
bewust
Nee, ik ben mij
onbewust

•

Wel bewust maar ook de bewuste keuze om er even niet op te letten

•

Grenzen vervagen toch wat na een drankje. Ikzelf ben bewust alleen
buiten op het terras gebleven
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2.2 Zomervakantie
De zomervakantie staat weer voor de deur.

2 Heb je op dit moment plannen voor de zomervakantie?
Ja, ik ga (waarschijnlijk) op vakantie in Nederland

(n=101)

28%

Ja, ik ga (waarschijnlijk) op vakantie in het
buitenland

33%

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

5%

Nee, ik blijf (waarschijnlijk) thuis

34%

Weet niet
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Op vraag "2 Heb je op dit moment plannen voor de zomervakantie?" antwoordt 34% van de
respondenten: "Nee, ik blijf (waarschijnlijk) thuis".

Toelichting
Ja, ik ga
(waarschijnlijk)
op vakantie in
Nederland
Ja, ik ga
(waarschijnlijk)
op vakantie in
het buitenland
Nee, ik blijf
(waarschijnlijk)
thuis

•

Buitenlandse vakantie omgeboekt

•
•

Ik ben al op vakantie naar Griekenland geweest
Ik ben nu in het buitenland op vakantie

•

Gewoon thuis blijven. Zouden meer mensen moeten doen om een tweede
golf te voorkomen...
Laten we eerst zorgen dat de verspreiding onder controle blijft, voordat we
weer met zijn allen grenzen gaan oversteken of hutjemutje op een
vakantiepark gaan zitten. De recente toename van besmettingen blijkt
voor een groot deel te verklaren door het reizen.

•
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Een zomervakantie die door de komst van het coronavirus er mogelijk anders uitziet dan
anders.

2.1 Om welk(e) reden(en) kies je ervoor om wel op
zomervakantie te gaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=66)

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

41%

Ik moet er even uit

27%

Ik loop op vakantie niet meer risico om besmet te
raken met het coronavirus dan thuis
Ik had al geboekt, als ik niet ga dan ben ik (deels)
mijn geld kwijt
Ik maak me niet/nauwelijks zorgen om het
coronavirus

53%
14%
8%

Thuisblijven geeft mij geen vakantiegevoel

18%

Andere reden
Weet niet

5%
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Op vraag "2.1 Om welk(e) reden(en) kies je ervoor om wel op zomervakantie te gaan?" antwoordt
53% van de respondenten: "Ik loop op vakantie niet meer risico om besmet te raken met het
coronavirus dan thuis".

Andere reden:
•
•
•

Eigen vakantiehuis
Eigen vakantiewoning
Wij hebben een huis in Oostenrijk

Toelichting
•
•

Ik ga naar duitsland en belgie. dus niet ver weg of naar een land met mindere hygiene. dat
telt ook voor mij
Regio waar we nu zijn (Zuid-Frankrijk, in de buurt van Narbonne) heeft slechts één
ziektegeval gehad. Daarnaast veel buiten, en mondkapje op bij boodschappen doen. De
Fransen nemen het virus ook zeer serieus. Het voelt veiliger dan thuis.

9

2.2 Ben je van plan om 1,5 meter afstand tot andere mensen
tijdens de zomervakantie (behalve als, buiten jou wil om, de
situatie dit echt onmogelijk maakt)?
Altijd

58%

Meestal

31%

Vaak

8%

Soms

2%

Nooit

2%

Weet niet

(n=65)
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Op vraag "2.2 Ben je van plan om 1,5 meter afstand tot andere mensen tijdens de zomervakantie
(behalve als, buiten jou wil om, de situatie dit echt onmogelijk maakt)?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Altijd".
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3. 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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