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Aanleiding
Update #8 Coronacrisis 

Informatie
De coronacrisis is van de crisisfase overgegaan in de controlefase. Sinds 1 juli is een groot deel van 
de maatregelen versoepeld. De stijging in het aantal besmettingen, die de afgelopen dagen wordt 
gerapporteerd, toont echter aan dat het virus nog zeker niet weg is. Het RIVM noemt de stijging zelfs 
zorgelijk. Het blijft daarom onverkort belangrijk dat we ons houden aan de basismaatregelen: 

- Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
- Houd 1,5 meter afstand van anderen.
- Was vaak uw handen.
- Werk zoveel mogelijk thuis.
- Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Heusdense slachtoffers
De landelijke cijfers en communicatielijn treft u op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel. Het 
RIVM rapporteert niet meer dagelijks, maar wekelijks. De beschikbare cijfers gaan over 8 t/m 21 juli. In 
Heusden werden er in die periode vier besmettingen, maar geen ziekenhuisopnamen of overledenen 
gemeld.

Inwonerpanel
Om een beeld te krijgen van de impact van de coronacrisis op onze gemeenschap, hebben we een 
onderzoek uitgevoerd met ons inwonerpanel. De resultaten hiervan treft u in de bijlage. Als bijlage treft 
u ook een ambtelijk memo waarin de resultaten worden geduid. De resultaten van het inwonerpanel 
gebruiken we om ons voor te bereiden op een ‘tweede golf’ en om te bepalen of onze inzet de juiste 
is. 

Crisisorganisatie 
Onze Veiligheidsregio is nog steeds opgeschaald naar GRIP4, maar de inzet van de regionale 
crisisorganisatie is fors afgeschaald. Datzelfde geldt voor onze eigen crisisorganisatie. De taken van 
de lokale crisisteams zijn ondergebracht in onze reguliere organisatie:

- Taken van het gemeentelijk beleidsteam bij het college
- Taken van het continuïteitsteam bij het MT
- Taken van het actiecentrum corona bij het cluster Veiligheid & Handhaving 
- Crisiscommunicatie bij het cluster Communicatie

De ervaringen van de afgelopen maanden hebben we verwerkt in de manier waarop we onze 
crisisorganisatie neerzetten in geval van een nieuwe opschaling. We hebben er vertrouwen in dat we 
een nieuwe opschaling goed zullen doorstaan. Punt van aandacht zijn situaties, zoals die in 

http://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel


Rotterdam. Daar is het hele team Toezicht & Handhaving op advies van de GGD in thuisquarantaine 
gegaan, nadat medewerkers van dat team besmet bleken met corona. 

Op www.heusden.nl/coronavirus blijven we alle informatie bundelen. 

Voorlopig de laatste
Dit is de voorlopig laatste raadsinformatiebrief over de coronacrisis. Wanneer we weer moeten 
opschalen, zullen we u informeren op de manier die u inmiddels van ons gewend bent. Via de griffie 
ontvangt u de dan weer dagelijks de update die we ook delen met onze organisatie en regelmatig 
ontvangt u verdiepende raadsinformatiebrieven.
Als u voordien vragen heeft, dan kunt u deze stellen via griffie@heusden.nl. Wij beantwoorden ze zo 
snel mogelijk. 

Bijlage:
 Resultaten inwonerpanel corona
 Antwoorden op open vragen inwonerpanel corona
 Memo duiding resultaten inwonerpanel corona

http://www.heusden.nl/coronavirus
mailto:griffie@heusden.nl
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1.1 Inleiding

De coronacrisis raakt ons allemaal. Er komt in deze tijd veel op ons af en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Naast het
RIVM, de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio en de GGD vervult de gemeente ook een rol in deze crisis. Zo zien de BOA’s
(gemeentelijke handhavers) bijvoorbeeld toe op de naleving van de maatregelen en zorgt de gemeente voor de lokale
berichtgeving. Er ontstaan veel initiatieven om elkaar te helpen in deze tijd en de gemeente probeert dat zo goed mogelijk te
faciliteren en de inwoners te voorzien van goede informatie.

In opdracht van gemeente Heusden heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek, over het coronavirus in de
gemeente Heusden, uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel Heusden en via een open link, zodat ook niet-panelleden
de mogelijkheid hebben gekregen om deel te nemen aan het onderzoek. Dit om inzichtelijk te krijgen hoe het met de inwoners
gaat en hoe deze tijd ervaren wordt en nog belangrijker, wat de gemeente nog meer of anders kan doen.

1.2 Uitvoering van het onderzoek

1.3 Responsoverzicht

Steekproef Inwonerspanel Heusden

Methode Online

Uitnodiging Per e-mail

Veldwerkperiode Dinsdag 28 mei – zondag 21 juni 2020

Herinnering 1 keer

N

Bruto steekproef 1.098

Complete vragenlijsten 670

Respons 61%

Open link 173
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1.4 Weging

Als de respons afwijkt op de variabele leeftijd, is er een weging toegevoegd, zodat de resultaten een juiste afspiegeling vormen van de 
werkelijke bevolking. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in ondervertegenwoordigde groepen krijgen 
een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat. Personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen 
een gewicht kleiner dan 1 waardoor ze minder zwaar mee tellen. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van een niet 
geheel representatieve steekproef weg te nemen. Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 gehanteerd.

1.5 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

Het betrouwbaarheidspercentage geeft de kans aan dat bij herhaling van het onderzoek hetzelfde uit het onderzoek komt. Bij een 
betrouwbaarheidspercentage van 95% is er 95% kans bij herhaling dat de antwoorden hetzelfde zullen zijn met andere respondenten binnen 
de doelgroep. 

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. De foutmarge is het 
percentage dat het antwoord kan afwijken van de werkelijkheid. Als de foutmarge 4% is, en 47% van steekproef een bepaald antwoord geeft, 
dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 4% boven of 4% onder deze 47%, dus tussen de 43% en 51% (een lagere foutmarge vereist 
een grotere steekproef). Een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij 
(statistisch) kwantitatief onderzoek.

Met het aantal respondenten dat heeft deelgenomen (=843) kan met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,3% uitspraken 
gedaan worden op totaalniveau. Deze marge is kleiner dan de 5% die algemeen geaccepteerd wordt bij (statistisch) kwantitatief onderzoek. 

Op dit moment is het inwonerspanel Heusden nog niet representatief voor de werkelijke bevolking binnen de gemeente. De jongeren t/m 34 
jaar zijn ondervertegenwoordigd en panelleden van 65 jaar en ouder zijn oververtegenwoordigd. Daarnaast nemen niet alle panelleden deel 
aan een onderzoek, daarom wordt er niet alleen gekeken naar de verdeling binnen het panel ten opzichte van de gemeente, maar ook naar de 
verdeling van de netto respons ten opzichte van de daadwerkelijke verdeling. Middels het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de 
resultaten gecorrigeerd, waarmee de invloed van een niet geheel representatieve steekproef wordt verkleind.



1.6 Steekproefsamenstelling

De steekproef is, uitgesplitst naar leeftijd, als volgt samengesteld:

1.7 Leeswijzer

Daar waar de som van de resultaten niet precies op 100% uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer
dan één antwoord toegestaan. Waar in de grafieken ongelijke N-en (aantal respondenten) te zien zijn, wordt dit veroorzaakt door 
het uitsluiten van de antwoordcategorie ‘geen mening/niet van toepassing’ en/of routing in de vragenlijst. In de rapportage wordt 
de ongewogen N weergegeven.

Als in de rapportage over verschillen wordt gesproken, betekent dit dat dit statistisch niet aan toeval toe te schrijven is en dus 
betekenisvol kan zijn. In deze rapportage is gekeken of er (significante) verschillen zijn en zijn de opvallende zaken benoemd.

De open antwoorden worden letterlijk en onbewerkt opgeleverd en indien er opvallende resultaten zijn, worden deze verwerkt in de
rapportage. 
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Voor deze peiling hebben wij gecontroleerd of er een afwijking is ten 
opzichte van de werkelijkheid op basis van de variabele leeftijd.

In dit geval zijn met name de leeftijdsgroep 16 t/m 34 jaar 
ondervertegenwoordigd en krijgen hier een weegfactor groter dan 1.

De respondenten van 50 jaar en ouder zijn oververtegenwoordigd en 
krijgen een gewicht kleiner dan 1.

Doordat met name de jongeren 16 t/m 34 jaar zijn 
ondervertegenwoordigd, zijn de resultaten niet zondermeer te 
vertalen naar de (gemiddelde) mening van de inwoners, maar geven 
wel een goede indicatie.

Leeftijd N % N %

16 t/m 34 jaar 72 8,5 214 25,3

35 t/m 49 jaar 183 21,7 186 22,1

50 t/m 64 jaar 290 34,4 228 27,0

65 jaar en ouder 290 34,4 208 24,6

Onbekend 8 0,9 8 0,9

ONGEWOGEN GEWOGEN
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RESULTATEN
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Hoe voel je je door de huidige situatie? (N=843)

Resultaten

Ruim vier op de tien (43%) voelt zich bezorgd door de 
huidige situatie omtrent het coronavirus. Drie op de tien 
(30%) geeft aan zich rustig te voelen.

Een kwart (25%) voelt zich hetzelfde als altijd.

Respondenten van 16 t/m 34 jaar voelen zich vaker eenzaam 
en verdrietig dan respondenten van 35 jaar en ouder. 
Respondenten van 65 jaar en ouder zijn vaker bezorgd dan 
de respondenten jonger dan 50 jaar.
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Kun je je goed redden op dit moment? 

Resultaten

N ja
nee, maar ik krijg 

hulp

nee, ik heb hulp 
nodig maar krijg die 

niet
niet van toepassing

huishouden 843 92% 4% 1% 2%

administratie en financiën 843 93% 2% 2% 3%

boodschappen doen 843 92% 6% 0% 2%

algemene dagelijkse activiteiten 843 96% 2% 0% 2%

opvoeding kinderen 843 62% 2% 1% 34%

lichamelijke gezondheid 843 86% 7% 2% 4%

psychische gezondheid 843 87% 5% 3% 5%

aangaan en onderhouden sociale contacten 843 91% 3% 3% 4%

Het merendeel van de respondenten kan zich goed redden op alle fronten. Indien men zich niet goed zelf kan redden, krijgt men over het 
algemeen wel de nodige hulp.

Respondenten t/m 34 jaar kunnen zich minder vaak redden wat psychische gezondheid betreft ten opzichte van de respondenten van 35 jaar
en ouder.
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Heb je je de afgelopen weken eenzaam gevoeld? (N=843)

Resultaten

Twee derde (66%) heeft zich de afgelopen weken
nooit of zelden eenzaam gevoeld. 

Drie op de tien (29%) geeft aan zich soms eenzaam
te hebben gevoeld. Respondenten van 16 t/m 34 jaar
voelen zich vaker eenzaam dan respondenten van 35 
jaar en ouder.
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Ben je in de afgelopen weken nieuwe activiteiten gaan doen die je voorheen niet deed? (N=843)

Resultaten

De helft (52%) is in de afgelopen weken geen nieuwe
activiteiten gaan doen die men voorheen niet deed.

Een kwart (25%) geeft aan meer digitaal te doen en een
vijfde (20%) is op sportief gebied nieuwe activiteiten gaan
doen. 

Respondenten van 16 t/m 34 jaar geven vaker aan dingen
meer digitaal te doen dan respondenten van 35 jaar en
ouder.

Namelijk:

➢ Meer wandelen/fietsen
➢ Thuiswerken
➢ Klussen in en om het huis
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Kun je voor de volgende vragen aangeven of deze, op dit moment, op jou van toepassing zijn? 

Resultaten

N ja nee
weet niet/geen 

mening

Ben je zelf of iemand in jouw huishouden besmet met het coronavirus? 843 4% 88% 7%

Heb je klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting? 843 7% 88% 5%

Ken je iemand buiten jouw huishouden met een vastgestelde coronabesmetting? 843 52% 46% 2%

Is er iemand in jouw persoonlijk kring overleden aan de gevolgen van een 
coronabesmetting?

843 12% 85% 3%

De helft (52%) van de respondenten kent iemand buiten het huishouden met een vastgestelde coronabesmetting. Eén op de acht (12%) kent
iemand in de persoonlijke kring die is overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Negen op de tien (88%) respondenten geeft aan dat niemand binnen het huishouden besmet is geweest met het coronavirus en zelf ook geen
klachten heeft die kunnen wijzen op een coronabesmetting.
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In hoeverre maak je je zorgen over ... ? 

Resultaten

N veel zorgen enige zorgen geen zorgen

besmet te worden 843 9% 54% 37%

dat anderen de adviezen over corona niet opvolgen 843 34% 49% 17%

de gezondheid van familie/vrienden 843 16% 67% 17%

gevolgen van de crisis voor de economie 843 38% 49% 13%

het onderwijs van kinderen 843 13% 41% 46%

zorg en hulp in ziekenhuizen 843 24% 50% 27%

jouw werksituatie 843 9% 22% 68%

jouw financiële situatie 843 6% 24% 70%

ruzie en spanningen binnen het gezin 843 3% 10% 87%

ruzie en spanningen in de maatschappij 843 11% 59% 30%

anders 843 4% 21% 74%

Respondenten maken zich met name (veel of enige) zorgen over de gevolgen van de crisis voor de economie (87%), dat anderen de adviezen
over corona niet opvolgen (83%) en over de gezondheid van familie en vrienden (83%). Ook maakt men zich veel of enige zorgen over zorg
en hulp in ziekenhuizen (74%) en ruzie en spanningen in de maatschappij (70%).

Respondenten maken zich met name geen zorgen over ruzie en spanningen binnen het gezin (87%), de financiële situatie (70%) en hun
werksituatie (68%).

Respondenten van 35 jaar en ouder maken zich vaker zorgen over besmet te worden dan respondenten jonger dan 35 jaar.
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Wat mis je op dit moment het meest? (N=843)

Resultaten

Sociale contacten met familie 

en vrienden
Gevoel van vrijheid

Dagjes uit

TOP 3

Namelijk:

➢ Uit eten
➢ Vakanties
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Wat ervaar je als positief in deze tijd? (N=843)

Resultaten

Schonere lucht
Tijd van rust en bezinning

Minder files

TOP 3
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Verwacht je dat de coronacrisis blijvende impact op de samenleving heeft? (N=843)

Resultaten

Zeven op de tien (70%) verwacht dat de 
coronacrisis blijvende impact op de samenleving zal
hebben. Eén op de vijf (18%) verwacht dit niet.
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Geef je hulp aan mensen in jouw directe omgeving die het moeilijk hebben? Zo ja, op welke wijze geef je hulp? (N=843)

Resultaten

De helft (48%) van de respondenten geeft hulp aan
mensen in de directe omgeving die het moeilijk
hebben. Eén op de vijf (22%) doet dit door 
boodschappen te doen en een kwart (24%) doet dit
op een andere manier door bijvoorbeeld mantelzorg
te verlenen, telefonisch contact of klusjes te doen.
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Resultaten

Twee derde (68%) geeft aan niet betrokken te zijn bij nieuwe initiatieven die ontstaan zijn
tijdens de coronacrisis.

Van de respondenten die wel betrokken zijn bij de nieuwe initiatieven (32%) is dit met 
name op het gebied van het ondersteunen van de lokale economie (13%) en het 
tegengaan van eenzaamheid (9%). 

Van de respondenten die betrokken zijn bij één of meerdere initiatieven is acht op de tien
(78%) voornemens deze initiatieven voort te zetten. Eveneens geeft acht op de tien
(79%) aan hiervoor geen hulp nodig te hebben van de gemeente.

78%

5%

17%

ja

nee

weet niet/geen
mening

Tijdens de crisis ontstaan veel nieuwe initiatieven. Ben 
je betrokken bij één of meerdere initiatieven? Zo ja, op 

welk gebied? (N=843)

Ben je voornemens om deze initiatieven na de 
coronacrisis voort te zetten? (N=283*)

* Selectie: respondent  is betrokken bij één of meerdere initiatieven
** Selectie: respondent is voornemens initiatieven voort te zetten

Heb je hiervoor hulp nodig van de gemeente? 
(N=221**)

9%

79%

11%
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In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen? 

Resultaten

N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens

De gemeente doet voldoende om de lokale bedrijven te helpen. 428 31% 49% 20%

De gemeente heeft oog voor eenzaamheid in deze tijd. 524 48% 35% 17%

De gemeente communiceert voldoende over de coronacrisis. 697 53% 28% 18%

De gemeente heeft voldoende oog voor nabestaanden van personen 
die aan coronabesmetting zijn overleden.

203 28% 59% 13%

De gemeente denkt voldoende mee om initiatieven van de grond te 
krijgen.

443 45% 43% 12%

Ruim de helft (53%) vindt dat de gemeente voldoende communiceert over de coronacrisis.

Bijna de helft vindt dat de gemeente oog heeft voor eenzaamheid in deze tijd (48%) en voldoende meedenkt om initiatieven van de grond te
krijgen (45%). Respondenten van 16 t/m 34 jaar zijn het hier vaker mee oneens dan de respondenten van 35 jaar en ouder. 

Drie op de tien vindt dat de gemeente voldoende doet om de lokale bedrijven te helpen (31%) en voldoende oog heeft voor nabestaanden
van personen die aan een coronabesmetting zijn overleden (28%). Het merendeel oordeelt hier echter neutraal over (59%).

Let op: het percentage weet niet/geen mening is niet opgenomen in deze tabel
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Wat zou de gemeente volgens jou nog meer moeten doen? (N=843)

Resultaten

Faciliteren van initiatieven
Regels versoepelen voor economisch 

herstel
Extra inzet op eenzaamheid

TOP 3

Namelijk:
➢ (Meer) communiceren
➢ Met initiatieven komen
➢ Handhaven
➢ Zichtbaar zijn



15%

85%
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Heb je ideeën voor de toekomst die kunnen helpen om Heusdenaren sterk uit de crisis te laten komen? (N=843)

Resultaten

Bijna negen op de tien (85%) heeft geen ideeën
voor de toekomst die kunnen helpen om 
Heusdenaren sterk uit de crisis te laten komen.



23

In welke mate ben je het eens of oneens met de volgende stellingen? 

Resultaten

N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens

De adviezen en maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn duidelijk. 832 60% 14% 26%

Ik volg de adviezen en maatregelen vanuit de overheid op. 838 83% 9% 8%

Drie op de vijf (60%) respondenten vindt de adviezen en maatregelen met betrekking tot het coronavirus duidelijk. Ruim acht op de tien (83%) volgt 
de adviezen en maatregelen vanuit de overheid op.

Let op: het percentage weet niet/geen mening is niet opgenomen in deze tabel
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Hoe is jouw werksituatie op dit moment (tijdens de coronacrisis)? (N=843)

Resultaten

Van de werkende respondenten kan het 
merendeel hun werk (grotendeels) op 
de vaste werklocatie uitvoeren. 
Respondenten van 16 t/m 34 jaar
kunnen vaker hun werk op hun vast 
werklocatie uitvoeren dan de 
respondenten van 35 jaar en ouder. De 
respondenten van 35 t/m 49 jaar
werken vaker vanuit huis dan de 
respondenten in de andere
leeftijdcategorieën.
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Open antwoorden

20200518.02 IP Heusden P2 2020 - Peiling corona
V01

- Meer op mijzelf / minder sociale interactie. Niet eenzaam

- De vrijheid wordt beperkt.

- Ik werk in de zorg dus werk hard en ben erg druk

- Energiek, veel tijd om buiten te zijn

- licht anders door de aanpassingen

- voorzichtig voor de medemens

- De lockdown en de maatregelen moeten per direct stoppen. Er zijn grove fouten gemaakt in de afweging op basis waarvan 

het routeplan is opgesteld.

- Moet solliciteren vanuit het uwv, is niet te doen nu..

- God is groter en een nieuwe wereldwijde opwekking begint nu

- het voelt alles elke dag hetzelfde. De tijd gaat door, maar ik mis sociale contacten

- minder regelmaat

- Een beetje van alle opties.

- beetje verveeld

- Wisselend

- Onrustig

- Alles een beetje, maar niet zorgwekkend

- het Nieuwe normaal is niet normaal, 1,5 m is asociaal!

- Geïsoleerd

- Druk

- Uitgerust, minder gestresst

- Onrustig

- Gewoon ontspannen

- oplettend

- Beetje overbelast en moe door de vele extra mantelzorgtaken

- afwachtend

- Berustend

- Verveeld

- Onnodig stringent beperkt in mijn vrijheden en somber over de toekomst door het onnodig zwaar stilleggen van bijna alles.

- -

- onrustig

- Beetje bezorgd

- rusteloos

- verbaasd

- Depresief

- Heel relaxed

- prima, dankzij minder last van A59

- allert

- Onrustig

- Voorzichtig

- Hoe mijn maatschappelijke  begeleiding te kunnen volbrengen van een vluchtelingengezin en te kunnen voortzetten

- het leven is een beetje saai

- Voorzichtiger

- Als een kat in een pakhuis zonder muizen

- Gelaten

- alleen en verveelt

- Specificatie van het 'Bang': pas toen ik toch corona bleek te hebben (ondanks altijd anderhalve meter afstand, veel binnen 

thuis en heel erg weinig mensen gezien etc) en alleen op de dagen dat ik het echt erg benauwd heb

- berustend

- Gezien samenstelling helzelfde als altijd

- In afwachting van het Corona verloop

- Stijfheid door minder beweging zoals o.a. aquafit

- beperkt

- Als ‘n kat in pakhuis zonder muizen

- Voorzichtig

- zoekende

- ontspannen

- Soms onzeker over wat de toekomst zal brengen en ik mis vooral de vrijheid om spontaan dingen te kunnen doen.

- ongerust

- Je mist je vaste patronen, contacten, bezoekjes, sportactiviteitenes

- zeer ontspannen

- ongeduldig

- Klein beetje bezorgd

- Ik kom mijn energie niet echt kwijt.

- Oplettend

Hoe voel je je door de huidige situatie? anders, namelijk:

Antwoord
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- Schoolwerk van de kinderen

- Ik ben gaan breien

- Ik ben vader geworden,  geen betere afleiding dan dat

- Vooral meer fietsen

- Telefonische afspraken met begeleiders

- Meer klussen thuis

- Creatiever bezig geweest

- Nog meer contact met/bezoek aan ouders,

- huis en tuin  aangepakt extra op te ruimen en schoonmaken

- Hobby’s weer opgepakt

- Dingen waar he normaal nuet de tijd voor neemt

- Nog meer genieten van de prachtige natuur waar ik naast mag wonen

- medemensen helpen als het nodig is

- Ik werk weer

- Dit opiniestuk geschreven: https://1drv.ms/b/s!AuYhzSWVp8nxi1_VxvT4jfAbaIWc?e=gTtCYrsamen met mijn partner

- Creatief gebied

- Puzzelen, diamond painten met onze pubers

- Boodschappen ed voor mensen die in de risicogroep vallen

- Thuis onderwijs geven

- Ik werk meer

- Studie

- Lezen, huis opruimen

- 100% thuiswerken

- Creatief

- Digitale kerk

- Meer wandelen

- muziek gaan leren spelen

- Supermarktboodschappen laten bezorgen

- Restauratie Oldtimer gestart

- Kleuren

- klussen

- Meer thuis bezig

- Ja de kinderen uren per dag helpen met hun school werk

- Sociaal gebied

- Verbouwen

- Boodschappen voor allebei de ouders. Inmiddels doen ze het zelf weer. Ik werk inmiddels weer, ik heb nl een contactberoep

- boodschappen doen voor ouders

- Kinderen lesgeven

- Op werkgebied

- Bezoek op 1,5 meter

- Meer wandelen in de eigen buurt

- Digitaal beschermmaterialen opzoeken en bestellen voor mijn pedicurepraktijk

- meer samen wandelen,fietsen. Meer lezen.

- Nog bewuster leven

- thuiswerken

- meer gelezen en gepuzzeld

- nieuwe hobby

- Ik werk in de zorg en dan probeer je geen andere contacten aan te gaan. Gevaar voor onze cliënten

- Om de dag naar t ziekenhuis, en veel bellen

- Meer mantelzorgen en maaltijden koken

- Meer rust nemen

- Thuiswerken

- Accentverlegging zakelijk

- -

- Ga nu buiten sporten .i.p.v. op de sportschool

- Zorg voor buren en kennissen

- virtueel communiceren

- Creatief activiteiten

- heb werk sinds april

- Erg lui geworden

- opruimen

- Puzzelen

- thuis aan de slag

- Haken

- Thuiswerk

- meer lezen

Ben je in de afgelopen weken nieuwe activiteiten gaan doen die je voorheen niet deed? ja, anders:

Antwoord
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- Thuis klusjes

- Klussen en lezen

- klussen in huis

- fietsen

- Ben winkelwagen muntjes gaan verzamelen dus als u er heeft heel graag

- tijd voor mezelf, natuur, lezen, hobby's

- Legpuzzels

- Vluchtelingen,statushouders  digitaal zo goed  mogelijk geholpengelijkgeholpen

- belangstelling tonen naar andere mensen

- Snoepen

- meer gewandeld en gefietst ipv andere sport

- Studie opgepakt

- Veel fietsen

- huis/tuin goed opruimen

- Ivm corona onder de leden kan ik niet veel meer (aan vrijwilligerswerk) doen, heb zelf zorg nodig, er wordt voor mij 

gezorgd nu maar op geestelijk en digitaal vlak kan ik (ondanks fysieke beperkingen nu) nog veel betekenen

- Meer lange wandelingen gemaakt

- Muziek maken, boek schrijven

- wandelen ,fietsen

- Orienteren op nieuwe studie

- Huis schilderen

- Thuisstudie begonnen

- Meer tijd beste den aan mijn hobby

- huis en tuin gewerkt

- meer tijd besteed aan mijn hobby

- meer fietsen en wandelen

- Ben gaan fietsen elke dag alleen 10 km .

- Ik ben gaan wandelen. Ik mis de fitness enorm ivm verplichting vanwege hartproblemen om te gaan sporten.

- proberen mijn bedrijf overeind te houden

- Ik werk 2 dgn/wk

- Meer wandelen,  legpuzzels maken

- Meer motor rijden

- soms puzzelen

- Verhuizing regelen

- huis binnen schilderen
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- Uit eten gaan

- Uitgaan

- Een zorgeloze omgang met andere personen

- Normale dingen als even naar de stad of tuincentrum. Daar is het nu veelal zo druk dat ik me daar niet prettig bij voel met 

een pasgeborene in huis.

- Het normaal kunnen doen van mijn werk als wijkverpleegkundige &amp; gewoon even zonder na denken met kind naar de 

winkel te kunnen

- Vakanties

- Grote feesten en evenementen

- Perspectief.

- het uit eten gaan met de vriendengroep  groep van 6 pers

- Vakantie

- Dat mensen mensen weer normaal met elkaar omgaan en dat je niet over je schouder hoeft te kijken of er een boa 

rondloopt die je aan een strafblad helpt. Verder: Mensen die normaal knuffelen, dagjes uit, kamperen in verenigingsverband, 

sportactiviteiten of culturele activiteiten. Kortom alles!

- Kerkbijeenkomsten

- Moment voor mezelf

- Reizen

- niet nadenken of je niet per ongeluk iets fout doet als je buiten bent

- Weekendjes weg naar Duitsland

- Vakantie

- Uit eten

- Opvang en school voor kinderen

- Vakanties in eigen land zonder beperkingen

- Vrije tijd

- Gevoel van onbezorgdheid

- Sex

- Niet geopereerd kunnen worden en extreem veel pijn hebben

- bezoek horeca

- Ik heb mijn partner die in België woont al in geen 12 weken gezien

- School voor kinderen

- Mijnzoon en schoondochter met de kleinkinderen ,die wonen in Duitsland..

- uit eten in een restaurant en de sauna

- Ongedwongen samenzijn met wie je wilt

- Bridgeavonden

- Uit eten

- elkaar aanraken

- Lot genoten contact

- museum, festivals, theater, Breda Jazz, Jazz in Duketown.... dat soort

- geen dingen om naar uit te kijken

- Mijn man

- Energie

- Restaurant

- vakanties

- Veiligheid van mij en mijn geliefden, maar ook realiteitszin en bedrijvigheid van derden (teveel ligt stil)

- Horeca

- Concerten bezoeken

- Evenementen

- De stulp

- Uiteten

- Op vakantie gaan

- Ff genieten met vrienden van een biertje op een terras

- uit eten/drinken kunnen

- een keer uit eten gaan

- Reizen

- spontane vakantie en reizen met openbaar vervoer, wij hebben geen auto

- Vakantie

- terrasje pakken

- op vakantie gaan

- knuffelen met mijn dierbaren

- vakantie

- Het spontaan iets gaan doen.

- ik kan mijn gewone activiteiten niet doen

- Horeca

- Wedstrijden van Feyenoord bijwonen

- reizen

Wat mis je op dit moment het meest? anders, namelijk:

Antwoord
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- Fysieke nabijheid, bv mogelijkheid tot knuffel of arm om iemand heen

- Vrijwilligerswerk is weer begonnen, dus dat gaat weer goed

- kleinkinderen

- mogelijkheid voor buitenlandse vakantie

- kamperen

- geen vakantie

- Uit eten met vrienden

- Uit eten gaan.

- vooral het zwemmen

- Vakantie en restaurant en evenementen

- sportschool

- Bakje koffie en een broodje eten  buitens huis

- Winkelen, Terras

- vrijheid

- Contact Kleinkinderen

- vakantie

- Dagbehandeling

- Theater bezoek

- ruimte op de fietspaden
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- Rustigere start 's morgens door thuiswerken.

- Tijd om een puppy op te kunnen voeden

- het inzicht wat je krijgt als je de kinderen thuis lesgeeft in hun leersysteem en wat ze eigenlijk allemaal leren. Ook veel 

waardering voor de leerkrachten van de kinderen

- Kan dingen op een wat rustiger tempo uitvoeren.

- Dat het lekker rustig is overal

- Dat mense die niks buiten te zoeken hebben binnen blijvend

- Genieten van onze mooie omgeving

- Mensen elkaar weer leren helpen

- Betere balans werk-prive-school

- Vorming en verdieping relatie met God

- zoeken naar andere mogelijkheden dan voorheen

- Mensen hebben meer geduld met elkaar

- mensen beginnen steeds meer door te krijgen dat veel rijken eigenlijk nogal graaien over de rug van normale mensen

- Minder verplichtingen. Mogelijkheid thuiswerken

- Dat het gelukt is om alle puzzels in elkaar te passen, beide werkend in vitaal beroep.

- minder reistijd

- ruimte voor herstel van overbelast kind

- Geen druk van sociale verplichtingen

- Thuiswerken

- geen stress / meer rust

- De wereld heeft een flinke slag in digitalisatie gemaakt en er is tijdelijk minder vervuiling.

- Sommige hygiëne maatregelen mogen van mij altijd blijven!

- bewustwording maatschappij

- Veel buiten zijn

- Niet positiever dan mijn leven al was.

- Stilte

- Mensen zijn socialer

- Minder mensen op straat

- Het besef dat ik niet de enige weldenkende ben die vraagtekens zet bij de maatregelen.

- -

- Relaxter

- in de flow blijven met werk

- Minder gehaast

- digitaal blijkt veel meer mogelijk dan tot voor kort voor mogelijk werd gehouden (denk aan scholen en werk)

- Zou het niet direct weten!

- Rustig fietsen en wanelen in de natuur waar het rustig is.

- Dat we hele goede omzetten draaien

- het geluid van fluitende vogels

- Dat het luchtruim zo rustig .zodat je de vogels weer hoort. Niet wakker worden van de A 59. Geweldig wat een rust .

- initiatieven die ontstaan op sociaal contact gebiedgebie

- Meer in de natuur en jezelf vermaken

- Creativiteit en initiatieven

- anders communiceren digitaal

- Herbezinning op maatschappelijke ontwikkelingen

- Wij hadden graag schonere lucht ingevuld, helaas is de lucht in het centrum van Vlijmen altijd smerig.

- mensen zijn vriendelijker

- Nog intensiever contact, alhoewel per app, telefoon of meters afstand. De extra attentheid/menselijkheid, ook van mensen 

waarvan je het niet verwachtte, denk doordat corona mensen bewust maakt van eigen kwetsbaarheid en daarom ook extra 

attent voor anderen (die het wel hebben)

- de manier hoe ik naar de wereld moet gaan kijken, maar ook anderen.

- Tijd van bezinning

- Meer bezinning op manier van samenleven

- Meer digitaal en telefonisch contact met familie en vrienden

- Gezien mijn leeftijd heb ik ophokplicht ! Is dat positief????

- Eindelijk dat boek gaan schrijven!

- NIETS

- Meer omzien naar elkaar

- meer natuurlijke geluiden.

- Iets met de PC

- Minder sport op tv

- Niets veranderd

- sociale ruimte

- positieve invloed op het milieu

- verder niets positiefs

Wat ervaar je als positief in deze tijd? anders, namelijk:

Antwoord
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- minder vervuiling
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- Kook wel eens voor vrienden

- Alle huishoudelijke taken van mijn ouders overnemen

- Veel beeldbellen, om eenzaamheid enigszins te voorkomen en een oogje in het zeil te houden bij mijn familie

- Kaartjes sturen naar mensen die depressief zijn geweest

- sociaal contact onderhouden ouderen

- financieel

- Bij mijn oma checken of ze nog boodschappen nodig heeft.

- een keer extra contact opnemen

- Nee

- Niks

- Nee maar zou er wel voor open staan

- mantelzorg opa

- Wel aangeboden maar niet nodig

- Bezoek/contact, omdat ouderen anders echt eenzaam zijn

- regelmatig telfoonis beeld belen   met  mensen om me  heen om hun  gerust te stelen

- Mantelzorg voor ouders

- Sociale dingen zoals vrienden die het extra nodig hebben

- Is geen hulpvraag in de buurt. We hebben het druk gehad om werk en opvang eigen kind te combineren.

- Waar ze tegen aan lopen

- Ouderen

- Help bij regelingen

- daar waar nodig.

- ADL behoefte en sociale zorg

- Helpen met eten maken of verzorgen of schoonmaken, voor planten en huisdieren zorgen, etc, klaarstaan en luisteren naar 

zorgen

- Ik help mijn ouders b.v.

- Klusjes, problemen oplossen

- Lokaal inkopen / eten afhalen e.d.

- Werkzaam in thuiszorg dus daar extra aandacht

- Vanuit Buurt bestuurt Nieuwkuijk diverse initiatieven

- Kaartjes sturen, koekjes bakken en rond brengen.

- Luisterend oor, standby staan voor de nodkge hulp

- Eten voor ouderen op zichzelf

- Werk in zorg en mantelzorger

- Af en toe boodschappen voor ouders

- even bellen/navragen/praatje maken

- Hulp aanbieden

- Nee wij waren zwanger en namen geen risico

- Ik heb zelf een groot gezin om voor te zorgen, vandaar geen hulp en tijd voor anderen te helpen

- hulp aanbieden aan zieke buren

- Geen hulp omdat geen gebruik is gemaakt van aanbod in naaste omgeving

- Klussen in romd huis

- Eten koken voor oudere

- Mantelzorg ouders

- Administratie en bankzaken

- Nvt

- Helpen bij het doen van kleine klusjes

- extra praatje etc

- Contact intensiveren

- sta klaar voor de Buurvrouw  van 81

- Mantelzorger voor mijn moeder ( niet geregistreerd)

- Telefoonkring

- telefoongesprekken / kaarten via de post

- Ik bied het aan

- Waar ik nodig ben help ik

- Bel met mensen die geïsoleerd zijn

- Aandacht geven door bellen en in de tuin praatje maken

- Familie en ouderen in de samenleving iedere week bellen om te vragen hoe t gaat en vragen of ze iets nodig hebben.

- post versturen

- bezoek tegen eenzaamheid

- Luisterend oor

- er zijn wanneer nodig

- Schoonmaken

- Vaker bellen met mijn ouders.

- Luisteren

- kook groep oudere

- Mantelzorg voor oude thuiswonende moeder

Geef je hulp aan mensen in jouw directe omgeving die het moeilijk hebben? Zo ja, op welke wijze geef je hulp? 

anders, namelijk:

Antwoord
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- Mantelzorg

- socaal contact uitbreiden op gepaste wijze

- Volledige mantelzorg, maaltijden, tuintje,

- Mantelzorg voor dementerende moeder

- Verzorging aan mijn ouders

- Heb het wel aangeboden maar wordt geen gebruik van gemaakt

- aanraken

- mantelzorg ouders

- Bel rondes voor mensen die ik ken

- Ik werk meer uren zodat mijn collega's met kleine kinderen ontlast worden

- vrijwilligerswerk

- Veel praten met mensen via telefoon

- Op ziekenbezoek

- Maaltijden koken

- gewoon wat meer bellen

- schoonmaak bij ouderen

- Professioneel

- Extra bellen of langs gaan ( bv koffiedrinken in de tuin

- Aangemeld voor schoolmaatje

- Advies, ondersteuning in het algemeen.

- -

- WaR ze mij voor nodig hebben

- meer een praatje op afstand of telefonisch - niet echt hulp meer belangstelling

- Contact telefonisch/digitaal

- Mantelzorg

- Mantelzorg

- wandelen met oudere

- Moeder helpen

- Bezoeken of bellen

- Als iemand hulp nodig heeft en ze vragen erom help ik ze

- aandacht geven aan ouderen

- Mantelzorg

- Ik werk in het ziekenhuis

- de hulp die ik altijd al gaf aan andere.

- klusjes

- Eten en medicijnen geven

- mantelzorg

- niet

- Opvang zoon die normaal in een zorginstelling woont

- langs gaan

- hand en spandiensten

- Mantelzorg vader

- Meer interesse in oudere mensen om me heen

- Mantelzorg voor mijn vader

- Dagelijks even een praatje en kleine klusjes als die nodig zijn

- Zorg ouders

- N.v.t.

- geen hulp, mocht het nodig zijn doe ik het, dit zou ik ook doen zonder corona tijd

- wat voor de hand ligt

- Vrijwilligerswerk dementerenden wat niet meer kan ook ik ben een risico groep

- Oudere persoon contact houden

- hulp op bedrijf

- iedere hulp waar dat nodig is

- Digitaal onderwijs geven aan langdurig zieke leerling

- Mantelzorg voor Vader.

- elkaar moreel steunen

- Mantelzorger

- problemen rondom ziekte, artsbezoekjes, wondzorg organiseren

- mantelzorger moeder

- Alles wat nodig is aan buren en ouders

- Ik kan geen hulp geven omdat ik nog steeds niet alles kan doen

- Even een praatje maken , leesboeken door de brievenbus. Als het moet boodschapje ,gewoon aandacht geven

- Contact onderhouden

- Contact houden

- begeleiding met thuiswerk kleinkinderen omdat de ouders moeten werken

- bellen hoe het gaat, kaartje sturen etc

- Ben zelf gehandicapt dus gaat niet helaas

- Contact onderhouden met personen in het verpleeghuis

- Vluchtelingenwerk,maatschappelijke begeleiding,oudere mevrouw bellen en af en toe op afstand bezoeken , veel contact met 

familie met watsappen  een zus pas weduwe!z. n

- telefoneren met alleen staande



Open antwoorden

20200518.02 IP Heusden P2 2020 - Peiling corona
V10

- belangstelling tonen en contacten onderhouden

- buren bezoeken

- geldelijke steun

- Aandacht geven door bellen en kaarten schrijven aan hen die zich erg alleen voelen

- veel mensen bellen

- Mijn vrouw zet zich in via countourdetwern

- Contact met alleen staande .

- Doe vrijwilligerswerk door maaltijden te bezorgen

- ik ben 74 jaar weinig te helpen

- contacten via tfn, kaartje sturen

- Verzorging van maaltijden voor alleenstaanden en ouderen

- daar waar nodig contacten onderhouden en initiatieven ondersteunen die gericht zijn op hulpverlening

- Maaltijden mee verzorgen en wegbrengen voor ouderen die het nodig hebben  met een groep mensen

- Digitaal

- sociale contacten met ouderen

- financieel

- Voedselbank

- Mantelzorg

- Klusjes en geld

- durf geen oppas bij kinderen te doen eerst wel maar behoor tot de risicogroep.

- praatje op afstand en bellen

- meer bellen en face timen

- telefonische contacten.

- telefonisch kontakt met alleenstaanden

- Veel telefonisch contacten

- Geestelijke hulp, zelf vanwege corona afhankelijk nu van fysieke hulp. Contact met iedereen is (nog) intenser geworden, 

meestal ben ik degene die het 'sterkste en vooral het positiefste is' (vertelt ook iedereen mij tenminste ??). Behalve nu dan 

op de dagen dat ik écht benauwd én hondsmoe ben. Dan wordt mijn aandacht (soms) even afgeleid van anderen.

- aandacht schenken

- Sociale contacten

- indien nodig diverse functionele dingen

- bezoekje aan/praatje met ouderen

- Bejaarde bezoeken.

- Opbellen

- op d koffie gaan

- Bezoekjes en zonodig hand- en spandiensten

- Vast contact met oudere dame. Gesprekjes om angst tegen te gaan. Plus 2x in de week koken voor andere kennis

- Veel telefonische en schriftelijke contacten aan mensen die het nodig hebben

- Morele steun, burgerlijke ongehoorzaamheid

- heb aangeboden bij Heusden Helpt echter nooit wat van gehoord.

- Telefoonmaatje

- Telefonisch contact met eenzame

- Mantelzorg elke ochtend

- vaker bellen en nu 1 op 1 afspreken

- opvang van mijn kleinkinderen zou ik graag doen  maar vanwege de ophokplicht mag dit niet.

- mantelzorg

- Vrijwilligerswerk: luisterend oor bieden

- mantelzorg voor mijn partner ivm met zwakke gezondheid

- Regelmatig een telefoontje met ze plegen

- eenzame bekenden vaker bellen

- af en toe koken

- Telefoontjes plegen

- hulp in de tuin

- Sociaal contact

- Contact per telefoon

- ik bel mensen regelmatig

- Meer contacten per internet/telefoon

- Ik help mijn kinderen als het nodig is

- ik werk

- Extra bezoekjes en contacten met hulpverlening

- Ben zelflongpatient dus kom ik bij niemand

- huisvuil wegbrengen tuin doen onkruid stoep verwijderen

- Samen koffie drinken in de tuin.

- Ik start weer met vrijwilligerswerk

- Belanqstelling tonen  zonodig hulp

- Onderhouden van contact

- heb zelf veel hulp nodig

- Verzorgen

- Kliko op straat zetten en als er andere hulp nodig is

- hulp in overleg
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- Hulp, indien nodig.

- Extra praatje “over de schutting”

- Digitaal

- Fietsmaatjes zijn.

- kontakt leggen

- Heb het zelf al moeilijk genoeg

- Ik heb hulp nodig met boodschappen

- vaker bellen en informeren naar gezondheid

- Indien nodig

- Sociale begeleiding

- Geen mensen in de omgeving die hulp nodig hebben

- Als er hulp nodig is help ik.

- tuin bijhouden

- Mantelzorger

- luisterend oor

- Contact houden met bellen en post

- Stuur kaarten en telefoneer met alleenstaande mensen

- Divers

- bellen, n kaartje

- Aandacht geven dmv contact
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- Werkte op corona unit in boxtel

- boodschappendienst

- Geen tijd doordat iedereen thuis is

- Niet bij een collectief initiatief, probeer zelf wel lokale economie te steunen

- Ik werk in de zorg

- Opzetten nieuwe activiteit

- Nederland wakker schudden uit deze onzinnige toestand

- Gebruik van regelingen

- Niet aangesloten bij instantie maar doe zelfstandig helpen

- Online evangeliseren en gebed

- Streaming opzetten in onze parochie in Den Bosch

- Bingo organiseren voor dorp. Kinderactiviteiten bedenken voor buurt bestuurt nieuwkuijk

- Op familieniveau

- boodschappen

- Vrijwilliger coronacoordinator

- Ik werk al in de zorgsector

- Voor collega's beschermingsmaterialen mee brengen

- via de kerk

- Onderwijs op afstand

- divers

- ik pas meer op de kleinkinderen omdat ze niet naar kinderdagverblijf mochten en mijn dochter in de zorg werkt

- Politiek

- buurt contacten

- Online actie voor Heusden.nieuws bijvoorbeeld en voorbereiding corona proof tentoonstelling van onze fotoclub

- N.v.t.

- Collega’s helpen

- mantelzorg (schoon)ouder(s)

- Ik doe mijn best de waarde van aanraken te promoten

- Schildercursus geven bij mij thuis

- Eten koken voor schoonmoeder

- ik probeer me aan de regels te houden die opgelegd worden.

- Op afstand voorlezen aan kinderen met taalachterstand

- Onderwijs

- Zelf overleven

- boodschappenmaatje

- Meer aandacht geven aan ouderen waar ik schoonmaak.

- On line dienstverlening

- Bij sportvereniging via bestuur meedenken over alternatieven

- Alleen op eigen initiatief , niet georganiseerd

- Leerlingen

- Ik heb mijn handen vol aan het mee-bedenken/-initiëren van zaken om ons hoofd boven water te houden.

- -

- Wil iedereen helpen waar nodig is

- bel ouderen die ik ken, gewoon om even te kletsen. Of alles goed is etc

- Mijn man  is hartpatient, zorg iedere dag voor vers goed eten.

- hulp bieden waar mogelijk

- materiele steun individueel

- Activiteiten door mijn vrouw

- op het gebied van samen optrekken met andere voetbalverenigingen in Heusden

- Volg alle ontwikkelingen

- verschillen mensen bellen van wie je weet dat ze eenzaam zijn

- alleen indirect via bestuur van parochie en stichting abdij mariënkroon

- Mondkapjes maken met echtgenote

- Seniorweb

- Voedselbank

- Behoor zelf tot de risicogroep, dus heb ik geen risico genomen.

- aangesloten bij de bond tegen de overheid

Ben je betrokken bij één of meerdere initiatieven? Zo ja, op welk gebied? anders, namelijk:

Antwoord
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- Ik bel (of soms (beeld)Whatsapp of mail of Skype) nog steeds wekelijks alle mensen in mijn omgeving die alleen zijn en/of 

ziek of hulpbehoevend zijn en waar ik eerst naar toe op bezoek ging of hen ophaalde (wanneer ik zelf daartoe in staat was) 

maar nu dus helemaal niet mogelijk (quarantaine). Net als ook de activiteiten van o.a. de Zomerschool senioren gemeente 

Heusden nu niet uitgevoerd kunnen worden, was ook tegen eenzaamheid uiteraard. Ik ben aan het bedenken/uitzoeken hoe 

sommige van de door mij bedachte en georganiseerde activiteiten straks ook buiten de Zomerschool opgestart kunnen 

worden binnen de coronarichtlijnen.  Sommigen van alle contacten hebben nu ook aangegeven beetje (extra) eenzaam te 

zijn. Ik probeer mensen in hun omgeving (groepen) bewuster te maken daarvan en verzoek extra aandacht aan hen ook te 

geven. Daarnaast zorg ik nu ook (heb ik ook voor gezorgd afgelopen) voor mezelf: ik heb iedereen in mijn omgeving zélf 

van mijn situatie op de hoogte gebracht (en hen ook gewaarschuwd voor het co

- Betrokken. Maar anders dan bovengenoemdd

- ik doe mijn inkopen in het dorp.

- Telefonische ondersteuning

- Werk anders

- Tulpenactie Buurt Bestuurt Nieuwkuijk en heb aangegeven bij KBO dat ik beschikbaar ben als ze iemand nodig hebben

- Hand en spandiensten

- Beiden ongeorganiseerd, eigen initiatief

- Opheffen censuur

- club activiteiten herstarten

- zie vorig antwoord

- In het begin kookte ik verse soep voor oudere mensen

- Passief betrokken

- Ik bel naar eenzame mensen

- Ik val in de risico groep heb astma dus dat is goed op mezelf letten

- ophokplicht

- Ondersteuning van een mantelzorger

- ik ben niet betrokken vanwege de zwakke gezondheid van mijn partner
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- Niet echt maar misschien in kaart brengen welke mensen in de gemeente iets liefs (dus echt liefde en niet iets dat geld kost 

want dat heb ik niet) kunnen gebruiken.

- minder regelgeving en meer stimulans voor lokaal produceren

- Zou financiële hulp willen en hulp om een bedrijfje te beginnen om gezondheid te verbeteren

- Overzicht van lokale bedrijven zoals boerderijwinkels

- Krijgen indirect financiële steun via buurtbestuurt

- Is al geregeld via buurt bestuurt

- Ondersteuning dat deze activiteit kan blijven draaien

- financieel

- Buurt bestuurt

- Dat zou pas fijn zijn. Ik zou van mijn geloof vallen als mijn gemeente zich achter mijn ideeën schaart. In mijn beleving voelt 

het als vechten tegen de bierkaai.

- verbeteren toegankelijkheid van supermarkten

- Een ruimte die geschikt is voor schildercursussen

- Die moeten eens gaan handhaven en niet alleen m.b.t. Covid-19

- Weg met die anderhalve meter, gewoon weer normaal doen, handen schudden. Winkels en bedrijven en horeca volledig 

onbeperkt open

- Dat ik veel regel via bijeen en WMO

- Bijeen

- Is in voorzien

- Opvtermijn financieele ondersteuning als het nig heel lang gaat duren

- Wie is eenzaam, wie wil hulp

- Subsidie... zoals bijvoorbeeld vergelijkbaar ook met wat nu al afgesproken is voor de activiteit voor de Zomerschool 'Drugs, 

ondermijnende criminaliteit &amp; uw veiligheid, want die telt!' maar dan los van de Zomerschool en gedurende andere 

perioden in het jaar: maar met wél óók een gratis maaltijd (of tegen een klein bedrag) mensen zo te prikkelen te komen (én 

een dag niet alleen eten thuis) en daarna een of andere interessante lezing, workshop of activiteit. Maar iets vernieuwends, 

geen 'oude mensen' bezigheden zoals bingo, kaarten maken of vergelijkbaars... prima maar dat is echt voor bepaalde 

doelgroep... er zijn nu zoveel (jonge) ouderen met een veel bredere interesse en ander opleidingsniveau.... Bijvoorbeeld ook 

met desnoods ook eens de cursus ... 'Hoe leg je contact, hoe maak je vrienden en hoe onderhoud je die contacten!'. Veel 

mensen (alleen maar ook samen en al dan niet eenzaam) hebben daar moeite mee... met zo'n cursus(cyclus) zou ik meer 

mensen tegeljjk kunnen bereiken/helpen dan nu één op één.

- meedenken richting middenstan

Heb je hiervoor hulp nodig van de gemeente? ja, namelijk: 

Antwoord
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- Feiten checken en zien dat Corona eigenlijk niet veel voorsteld. Check de cijfers dus!

- meer van zich laten horen

- Meer handhaven op mensen die het blijkbaar niet serieus nemen. Heb me verbaasd over de drukte op sommige plekken dat 

ik maar ben omgedraaid.

- meer contact met ondernemers die geraakt zijn door de Corona.

- meer voorlichting via sociale mediakanalen over besmettingen, verloop, maatregelen, ideeen en tips voor inwoners 

gerelateerd aan corona

- Veel strenger toezicht op handhaving regels en directer optreden/bekeuren

- Eerder is verband aangetoond tussen Corona (en q koorts) en luchtkwaliteit in onze regio. Is daar aandacht voor? Kan daar 

meer over gecommuniceerd worden?

- beter communiceren

- Meer hulp aan de kinderopvang. Die mensen werken keihard

- Gied blijven handhaven zeker nu regels versoepelen

- Mensen laten beseffen dat we blij moeten zijn wat er is in plaats van meer willen

- Meer aan groene initiatieven (tuinen en groen in de wijk)

- Vanaf 8 juni zouden de scholen weer opengaan. Dat usb-poort kleuteronderwijs niet het geval. Nog steeds hetzelfde.

- zorgen dat het leven zo snel mogelijk weer normaal wordt (ook al gaat dit tegen landelijk beleid in)

- Krachtig signaal geven richting regering dat de lockdown moet stoppen. Boa's van straat halen. Waar kan stoppen met 

meewerken aan het hele 1,5meter en massale vaccinatieplan.

- Verbroedering ondersteunen

- Inwoners hart onder de riem te steken, wijzen op welke initiatieven zijn ontstaan etc.

- Horeca helpen terras te openen ook al zijn bepaalde vergunningen nog niet helemaal rond. Zoals bij De Steeg

- Handhaving

- Geen beeld van wat de gemeente specifiek doet.

- Aanvragen binnen 5 dagen afhandelen

- Betere communicatie, meer betrokkenheid. Wethouder Welzijn zie je nauwlijks of het is voor eigen gewin.

- Meer zichtbaar in de media

- Bewoners informeren wekelijks/dagelijks

- gezond verstand gebruiken en niet meedoen aan deze massahysterie

- alleenstaande helpen met boodschappen en of eten

- Boa's zichtbaar laten zijn. Ik heb ze nog nooit gezien in het dorp

- De noodvoorzieningen voor kwetsbare gezinnen toen de school dicht was kwamen veel later op gang dan in andere 

gemeentes er was te veel overleg en te weinig daadkracht

- Financiële kortingen geven waar mogelijk. Zoals gratis afval (container en stort). Korting op woz. Enz

- Zorgen dat we terug gaan naar normaal zonder paniek

- Meer naar buiten treden/communiceren. Ik vind ze onzichtbaar

- druk maken om wat er toe doet en niet zoals enkele politieke partijen fictieve problemen aankaarten

- Nadenken met verenigingen

- handhaven van regels

- Hulp vragen in behandeling nemen en niet af laten wachten tot na de crisis

- handhaven als er regels worden gesteld

- Active handhaven

- aandacht voor verbeteren kwaliteit natuurwater (o.a. Geerpark) i.v.m. blauwalg, zeker nu veel mensen niet op vakantie 

gaan en met hun kinderen verkoeling zoeken.

- Eenzaamheid onder jongere en 30+ aanpakken

- Meer controle. Plein in vlijmen is 1 groot feest qua hoeveelheid mensen

- Zorgen dat ZZP ers het geld krijgen waar ze recht op hebben. En niet na 100 telefoontjes naar Baanbrekers te horen krijgen 

dat je een mutatieformulier in moet vullen. En dan nog een verkeerd bedrag overmaken ??

- beter/sneller contact met ondernemers die met coronamaatregelen te maken hebben

- Kritisch zijn naar zichzelf en de overheid in het algemeen. Ongelofelijk hoe alle maatregelen zonder enige kritiek 

overgenomen worden. Dat vind ik persoonlijk enger dan heel die Corona.

- meer naleving richtlijnen controleren

- handhaven/monitoren regels

- Meer handhaving op straat, winkelgebied op afstand, mensen die de regels niet respecteren

- Ik heb geen flauw idee wat de gemeente doet. Ik weet niet hoe de gemeente communiceert met de lokale bevolking.

- Culturele sector helpen

- Het park in de Prinshendrikstraat veel beter bij houden dat de gewone mensen daar ook van kunnen genieten en niet alleen 

voor sport die hebben al genoeg van dit park ingenomen.

- De kosten niet verhogen

- Niet alleen eenzijdige communicatie doorgeven die maar van een kant komt nl het RIVM . Er is veeeel meer nieuws mbt 

inzichten over Corona, kijk daar maar eens naar!

- meer controle van BOA's

- Minder streng zijn

- beperk interventies niet aan een leeftijd

- Strenger optreden bij overtreden van de beperkingen. De tijd van praten is voorbij

Wat zou de gemeente volgens jou nog meer moeten doen? anders, namelijk:

Antwoord
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- vooral niet op de stoel van de ondernemer gaan zittten!

- Het 'nieuwe normaal' nooit promoten, want dat is niet normaal.

- duidelijkheid verschaffen en handhaven

- Niet te snel versoepelen opletten

- Stoppen met het gehele corona beleid

- denken aan bewoners ipv alleen aan ondenemers

- diegenen die eenzaam zijn meer ondersteunen

- Andere inzet op sociale thema's en milieubeleid

- Ik heb niet veel zicht op initiatieven van de gemeente

- Belastingen en heffingen met terugwerkende kracht verlagen voor zowel particulieren als bedrijven

- Ik krijg van de gemeente  niet zo heel veel mee over wat zij doen, dus meer communicatie (via fb) zou ik prettig vinden.

- -

- Meer naar buiten treden, hoor of zie niets

- Meer controle naleven regels

- informatievoorziening

- Meer aanwezig zijn

- meer controle in de gemeenschappelijke ruimte. Met name op het weggooien van afval (papieren zakdoekjes!)

- de vrijheid terug geven, het lijkt wel een dictatuur buiten met die idiote boetes

- bezoek toestaan bij zorgcentra en lichamelijk contact

- sneller inspelen op nieuwe regelgeving

- Regels en omgangsvormen blijven delen via diverse kanalen

- lokale bedrijven inschakelen

- hetstel van de gemeenschap, als tegenhanger van het individue denken en doen

- meer info verstrekken die op waarheid berust

- iets organiseren

- Bewoners serieuzer nemen bij andere klachten bv verkeersveiligheid in alle facetten

- Drukte in supermarkten terugdringen

- meer expertise.aandacht voor jong volwassenen met psychische problemen

- Persoonlijke steun geven op maat

- positief zijn en zorgen dat alles weer gaat lopen, niet zo krampachtig

- Via Social media aan bewoners laten weten wat gemeente doet

- handhaven

- Boa s inzetten op drukke dagen op drukke plaatsen

- mee denken met bedrijven en tegemoet komen binnen de rivm regels

- Zichtbaar zijn: actief handhaven

- ik weet te weinig hier over

- oudere stimuleren te bewegen bijv sport voorbeeld is de aktie van de schroef  !!

- mogelijkheden blijven zoeken voor sociale activiteiten

- sportverenigingen meer financieel ondersteunen bijv. in de vorm van wijtschlding huur etc.

- Landelijke beleidslijn en volgen

- Heffingen verlagen en zelf bezuinigen

- maatwerk leveren waar nodig en mogelijk

- meer bekendheid geven aan de actie die de gemeente ontplooit

- Sterker beleid gericht op gemeenschapszin

- duidelijker communiceren

- bewoners beschermen tegen domme overheidsacties

- er is nog veel verborgen eenzaamheid.

- ook voor niet ouderen

- Op nieuwe manier en voor nieuwe doelgroepen, zie eerder. Steeds blijven vernieuwen,  vetandering prikkelt mensen en 

bereik je andere groepen (eenzame) mensen mee

- De gem. overheid kan niet zoveel. Grootste gedeelte is in handen van de regering, die bepaalt. Daarnaast is het voor het 

grootste gedeelte gedrag en daar gaat het hopeloos mis. Onderdelen van de mij gaan open, de eerste dag gaat het redelijk, 

daarna houden weinigen er zich nog aan. Ook op het terrein van de openbare orde gaat er veel mis omdat de gemeente niet 

handhaaft op de bekende drukkere plekken. Ik heb nog nooit een boa gezien!!!!

- Senioren woningen bouwen

- Aandacht voor laaggeletterden. Statushouder en Poolse mensen

- Afschaffen anderhalve meterregels

- meer controle op naleving

- coordinatie van initiatieven en daarover communiceren

- Geef ons aub duidelijke regels dan weten we waar aan toe zijn. Maak een duidelijk protocol waarin staat wat er van de 

inwoners wordt verwacht.

- Melden waar de besmettingen zijn (in welke kernen)

- haar initiatieven bekend maken

- kijk ookeens naar mensen die gehandicapt zijn

- Wel kritisch blijven kijken bij het faciliteren en alle iniatieven

- wat is de status van het virus in heusden

- Communicatie verbeteren

- de regels handhaven en de trottoirs vrijmaken van obstakels voor een minimale passeerafstand

- Krant uitbrengen met nieuws omtrent corona
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- Mee werken aan diverse aanvragen die van belang zijn voor bedrijven

- Gemeentebelasting afschaffen

- Als gemeente iets soepeler omgaan met aanvragen voor uitbreiding terrassen.

- Meer optreden bij mensen en bedrijven die zich niet houden aan de regels

- Minder bureaucratie

- Toezien op naleving van afspraken

- meer en betere communicatie

- Meerdere bankje plaatsen in de omgeving, omdat zitten op terrassen nog steeds lastig is

- Meer geld en aandacht besteden aan culturele inigatieven

- Inzet BOA’s om te handhaven. Overheidsregelingen en parkeerproblemen in de vesting

- Meer controleren op vervuiling vestingstad
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- Eerlijke informatie verstrekken en geen angst cultuur verspreiden. Nochmaals check de feiten qua cijfers.

- Meer gebruik maken van de openbare ruimtes, om volgens te gepaste afstand iets leuks te organiseren. We zitten allemaal 

in hetzelfde schuitje dus saamhorigheid is belangrijk.

- blijvend stimuleren thuiswerken en verminderd autogebruik

- Belastingen verlagen op alles

- Horeca moet meer gaan samenwerken

- Geld inzameling tbv personeelsvereniging zorgpersoneel. Applaus is leuk maar ik denk dat naderhand een ontspannend team 

uitje meer doet

- Laat de horeca de terassen deze zomer wat ruimer opstellen tegen het normale tarief (arcade, plein 13 etc..) zodat ze toch 

wat gasten kwijt kunnen

- Zo snel mogelijk de 1,5 meter laten vervallen

- Het plein in Drunen gebruiken als terras voor omliggende, markt op vrijdag tijdelijk verplaatsen (bijvoorbeeld naar 

oranjeveld)

- Ondernemers steunen en op social media de positieve dingen belichten ipv sterfgevallen en zieke. Hoeveel mensen zijn er in 

de gemeente hersteld?

- Laat je gezicht eens zien als Burgervader en ambtenaren, doe dit op tactische wijze met HVP zoals kinderen en jong 

volwassenen. Zij zijn de toekomst van de gemeenten. Over ouderen horen we meer dan voldoende in de media. Selecteer 

ambtenaren die savonds om 19:00 een live sessie doen op Facebook zodat je al je vragen kwijt kunt en meer begrip kunt 

krijgen voor wat de gemeente nu daadwerkelijk doet, van groenvoorziening tot aan financieel-economische zaken. Niet zoals 

laatst zo statig met Blankers en de burgemeester. Verweef jezelf onder een ieder en niet alleen onder de hogere klasse.

- Meer vrijgeven

- Terug naar normaal

- Zorg voor de jeugd en heb vooral oog voor de mensen die het moeilijk hebben

- Handhaving op orde en ondernemers flexibiliteit blijven geven binnen veilige kaders

- Verbondenheid

- Meer gezamenlijk dingen oppakken en zorgen dat er een platform is voor juist dingen met elkaar te doen (gewoon zorgen 

dat het kan)

- Zorg dat de vrijheid zsm weer terugkomt

- Waar kan stoppen met meewerken aan het 1,5 meter en massale vaccinatieplan.

- Hoop geven en delen

- Handhaving op het gebied van afstand houden van elkaar. Niet alleen op straat maar ook in en rond winkels.

- Terrassen Heusden vesting groter laten.

- Lokale ondernemers steunen

- Stel voor ondernemers alle buitenruimte (privé of openbaar) open voor activiteiten. Voldoet het niet, dan pas optreden. Nu 

moet er te lang op een akkoord gewacht worden. Schaf dat nee, tenzij af en ga naar ja, tenzij.

- Laat iedereen die het kan lokaal zijn geld uitgeven ipv extra sparen

- Lagere huurprijzen voor winkels

- horeca tegemoetkomen bij terrassen etc

- Bedrijven steunen, lagere huren, lagere lasten, meer exposure

- Jullie weten grotendeels wie kwetsbaar is. Pols daar na een week al hoe het gaat en niet alleen je oor te luister leggen bij 

mensen die toch wel hun mondje roeren die redden zichzelf wel

- Ondersteunen van mensen die door werkverlies een nieuwe start (zelf een onderneming) willen maken.

- Regelen dat oudere en mensen met een handicap op gepaste tijden kunnen winkelen. Dit met hulp van het personeel. En 

eventueel iets in de horeca ook speciaal voor de mensen, waardoor zij een moment hebben voor sociale contacten enz.

- Aan de anderhalve meter afstand houden!

- Nu velen (waarschijnlijk) de zomervakantie thuis doorbrengen, zal er meer verkoeling gezocht worden in openbare 

wateren.(zoals bijv. in het Geerpark). Welke extra maatregelen zijn er mogelijk om de blauwalg zo lang mogelijk weg te 

houden? In 2019 was zwemmen in het Geerpark bijna het hele jaar niet mogelijk vanwege blauwalg namelijk. Ik denk dat 

de Gemeente Heusden een hoop inwoners (incl. hun kinderen) van het Geerpark/Vlijmen een plezier doet als zwemmen of in 

het water spelen (voor kinderen) langer mogelijk wordt. Graag meegedacht in deze, en benieuwd wat er mogelijk is.

- Stop met deze flauwekul en spam over een virus waarvan snel zal blijken dat de nasleep veel meer kapot maakt en veel 

meer doden zal maken dan het virus ansich.

- Niet van problemen weglopen

- Alle verplichtingen vanuit de regering afschaffen. Men blijft thuis als hij ziek is.

- Bekijk de video "Een crisis in de wetenschap, lockdown is een schande. Willem Engel en Ramon Bril" op Youtube

- Niet te veel geld investeren in tijdelijke problemen

- Overal glasvezel aan kennen zodat we beter internet hebben voor alle digitale communicatie en thuiswerk.

- HHet park in de Prinshendrikstraat beter bij houden en niet alleen voor de sporters

- De ouderen niet opsluiten

- Wat ik al aangaf, niet alleen rechtlijnig denken mbt dit virus, openstaan voor andere wetenschappelijke geluiden, deze 

mogen m.i ook gehoord en naar voren gehaald worden om een compleet plaatje te maken

- Creatieve ideeen en initiatieven faciliteren

Heb je ideeën voor de toekomst die kunnen helpen om Heusdenaren sterk uit de crisis te laten komen? - ja, 

namelijk:

Antwoord
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- De bewoners bewuster maken dat ook zij me kunnen helpen voor een beter milieu en meer rekening houden met je buren

- actie duimpjes = groen=goed / rood=hulp nodig

- meer vrij-heid.

- vooral eenzaamheid onder kwetsbaren, ouderen en andere eenzame mensen op alle fronten gaan voorkomen en bestrijden. 

dit was al een probleem voordat corona bestond, ik weet dat het niet kan maar geen mens verdient eenzaamheid.

- Zorgen dat de democratie terug komt, die nu in den haag met voeten getreden wordt. Neem een voorbeeld aan 

burgemeester paul Depla

- meer synergie uit leeftijdscategorien

- Zorgen voor handhaving van de structuur en bijvoorbeeld op het gebied van terrasjes extra flexibel zijn met benodigde 

ruimtes. Maar vooral ook denken aan de passanten zodat deze velig terrassen kunnen passeren. Vanaf 1 juni concreet 

handhaven voordat het uit de klauwen loopt.

- ondersteuning locale ondernemers in bijvoorbeeld horerca

- Blijf aan elkaar denken, rekening houden en blijf sociaal.

- Ik zou meditatie trainingen kunnen geven

- Een gemeentelijk digitaal platform om initiatieven op te plaatsen.

- Terug naar de basis meer inzetten op behoud van natuur waar mensen in crisistijd op terug kunnen vallen en ontspanning 

zoeken dus niet volbouwen en geen pretparken bouwen (roeivijver)

- Goede psyciaters aanstellen, want de psychologische schade is dadelijk vele malen erger dan corona is en ooit geweest is

- Behouden van de ontstane initiatieven om meer oog en zorg te hebben voor elkaar

- Zorg dat de vesting geen pretpark wordt, maar leer van deze situatie en zorg voor rustig toerisme. Zonder auto's en 

motoren.

- Help er de mensen bij en laat de bezoekers in Heusden buiten stadje blijven zodat onze eigen heusdenaren zelf eens op 

terras ect kunnen zitten

- Beter mensen overtuigen om afstand te houden!!

- Veel meer krachten van verschillende instanties bundelen. Zo kom je veel verder.

- Dat er meer voor oudere en eenzame mensen word gedaan

- Open staan voor initiatieven ondernemers en regels niet zo moeilijk maken

- zo normaal mogelijk blijven doen en gewoon landelijke regels volgen

- geen paniek zaaien

- bewoners serieus nemen

- Inzet lokale bedrijven door de gemeente

- Persoonlijk

- meer rekening met anderen houden. Er is hier veel stankoverlast door vuurkorven die tot diep in de nacht branden waardoor 

je je raam moet dichthouden en je huis niet afkoelt. Dus dan koop je een energievretende airco. Dus vuurkorven verbieden 

graag.

- Drukte beperken

- mensen zonder baan laten participeren in de maatschappij

- Veel mensen met gezondheidsproblemen zijn bang naar het ziekenhuis te gaan waardoor er veel meer problemen ontstaan, 

hoe helpen we onze inwoners daarbij?

- initiatieven ondersteunen die eenzaamheid wat verminderen en stimuleren dat inwoners gebruik maken van het aanbod die 

lokale bedrijven doen.

- Alles weer gewoon maken.. en niet normaal maken wat niet normaal is!!

- Aandacht geven aan mensen die Corona hebben gehad, maar daar nog steeds veel last ondervinden

- Tevreden zijn

- Geen verhoging in huur en gemeentelijke belastingen en gelden.

- Meer duidelijkheid over welke maatregelen door de gemeente zijn genomen en welke nieuwe initiatieven actief zijn 

ondersteund

- positieve mindset, zie kansen en geniet van wat er wél is

- Samen komsten tegen eenzaamheid vrienden clubs

- Geen bureaucratie maar helpen uit het hart!

- misschien de jeugd meer betrekken bij vrijwillegerswerk.

- blijven communiceren onderhoud doen aan parken en plansoenen dat deze er verzorgt uitzien de burgemeester nog meer 

naar buiten uittreden, vooral naar ouderen ouders van kinderen en de kinderen zelf we hebben een HTR    maak er een vast 

moment van. Wij hebben een burgemeester met een  goede uitstraling !!

- aandacht sportvereningingen.

- .

- sociale/financiële ondersteuning

- Stimuleren van lokale betrokkenheid

- Strak beleid volgen. Tot medicijn ontwikkeld is

- buren(buurt)initiatieven

- Vergeet niet dat onder jongeren ook veel eenzaamheid is

- Huisvesting buitenlandse werknemers in de gaten houden

- Waken dat de buurthuizen niet in financiele problemen komen door te weinig inkomsten en veel extra kosten voor veiligheid

- kleinschalige zorg voor ouderen in mijn directe omgeving

- niet iedereen zit op facebook.

- kom op voor de vrijheid van elk mens
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- meer digitalisering van oudere met ondersteuning door andere gebruikers

- natuur ,groen,bomen verkeer meer ontwikkelen in samenhang met economische ontwikkelingen

- Ja voor de bedrijven die voor de crisis hun zaakje op orde hadden. misschien een extra steunpakket vanuit de gemeente te 

geven.

- Persoonlijke brief aan alle inwoners, niet alleen via media maar in eigen brievenbus, en aandacht hierbij ook voor de bijna 

10% analfabeten/buitenlandse seizoenswerkers. Een klein 'hartje' onder de riem voor iedereen in de brievenbus: een speldje 

bv ... als een 'opstekertje' tussen bloem(en), helpt bloemteler of iets wat past bij fe lokale ondernemer... al is het een lokaal 

blokje kaas met een speldje/opstekertje, elke kern heeft wel iets lokaals waar zoiets bij past... stimuleert meteen de lokale 

ondernemers. Zie ook eerdere ideeën. Daarnaast óók persoonlijke aandacht voor alle coronapatiënten, en NIET alleen voor 

nabestaanden. Aandacht voor elkaar ook blijven versterken. Enz.

- mensen motiveren om te doen

- Tolerantie en geduld

- Zorg als gemeente dat je daadwerkelijk en zichtbaar (en niet voor de bühne) oog en oor hebt en blijft houden voor burgers 

en ondernemers. Hou op met vermarkten!

- De vraag is wat is sterk. Ik heb wel een mening over de zeer oppervlakkige vragen/stellingen in deze enquetes. Mijn vraag 

is dan uiteraard wat de gemeente nu écht met de uitkomsten van dit soort enquetes kan.... als de gemeente niet uitkijkt 

gaat ze hier zelfs beleid op maken...

- Wat betreft eenzaamheid kunnen thuiswonende senioren ook meer doen. Zijn vaak passief naar mijn mening.

- Stoppen angstcultuur

- door werk te gunnen aan lokale ondernemers

- Terugkeren naar kleinschalige leefwereld

- geef wekelijks informatie over corona en de economische gevolgen in de weekkracht en op Facebook

- straks als alles weer normaal is, een soort lotgenoten contact organiseren om zo te achterhalen waar de pijnpunten nog 

zitten

- De middenstand meer ruimte geven

- Niet verslappen,  mensen allert houden

- ja stop met 5G

- De mensen in gem heusden meer info geven over hoeveel bewoners er ziek of overleden zijn.

- meer deelinitiatieven

- Sterk uit crisis komen is loze kreet. Focus vooral op overleven, zonder blijvende schade crisis doorstaan, voorbereid zijn op 

vervolgd crisis.

- faciliteer bedrijven die zwaar lijden

- Lokale economie steunen en helpen waar het kan

- luisteren, communiceren en slagvaardig zijn

- Digitaal en anoloog nieuws brengen

- Energie transitie versnellen nu b

- Stimuleer lokale economie

- Handhaven op de regels zeker de 1,5 meter

- Nee helaas niet

- Alle ideeën  die ondernemers willen ontplooien positief te bekijken en waar mogelijk ruimte te scheppen.

- Ik denk dat de Gemeente hierin ook niets kan veranderen. De regering beslist alles. Lijkt op dit moment wel een dictatuur.

- Blijf op elkaar letten

- samen activiteiten ontwikkelen: drukte fietspaden normaliseren allerlei gezamenlijke activiteiten organiseren etc

- Armlastige gezinnen voldoende informeren waar zij ondersteuning kunnen krijgen. Op welke vlak dan ook met duidelijk en 

eenvoudige wijze te laten weten.

- Meer persoonlijke ontwikkeling en minder bedrijfseconomisch gericht beleid

- Regelmatige en directe communicatie met de inwoners

- Zwerfvuil opruimen door toeristen via Interactieve Holle bolle Gijs. Stimulans tot schoonhouden vestingstad
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- Blijf zelf kritisch denken over de overheidsmaatregelen en durf feedback te geven als je nu een paar weken kan zien dat het 

gelukkig niet zo ernstig is als in maart gedacht.

- Het is goed om te zien dat de gemeente zich inzet voor haar inwoners, ik zie dat BIJEEN dingen organiseert en dat de 

burgemeester via socialmedia de inwoners toespreekt. Dat geeft een goed gevoel!

- Blijf helder communiceren wat wel/niet mag. Niet alleen de rode draad, maar meer op persoonlijke situaties, bijv 

verjaardagsfeestjes, supermarkt-/winkel-regels, belijning voor wandelroutes enz. Actief in gesprek gaan met ondernemers 

en scholen wat hun beleving is en waar we jullie ala gemeente, maar ook de inwoners van de gemeente kunnen helpen.

- Supergoed dat jullie hier aandacht aan besteden!

- Het is voor een moeder van een gezin niet te doen. Werken vanuit huis, het huishouden en de kinderen volledig en nu half 

thuis. Het huishouden kost meer tijd omdat iedereen thuis is. De kids snappen niet dat mama thuis is maar moet werken én 

geef je thuisstudie. Dat noemen ze nu huiswerk maar is exact hetzelfde. Een 5jarige kan dat niet zelfstandig. Dan werken we 

beide in de sector die levert aan de horeca dus er zijn ook zorgen. Je wilt niet ontslagen worden dus je doet alle voor je 

werk en wilt niet die lastig collega met kids zijn. Mijn andere collega’s hebben of geen kids of die zijn al in de 10. Dat is een 

enorm verschil.

- Focus ook op dagelijkse zaken, eerdere klachten over achterstallig onderhoud en problemen in de straat worden genegeerd

- Zoveel mogelijk terugkeren naar de normale beleidsvoering. Lokale ondernemers meer steunen bieden en meer samen laten 

werken.

- Ik heb geen zicht op wat de gemeente inzet aan hulp e.d.

- Meer info over de besmettingsgraad in onze gemeente.

- Meer gebruik maken van sociale media kanalen voor inlichten van burgers. De bereikbaarheid en inpact van sociale media 

worden volgens mij onderschat en te weinig ingezet.  Tips, ideeen, het delen van (buurt)initiatieven het op de hoogte 

houden van de burgers van de situatie qua corona in onze gemeente. Besmettingen, verloop, enz.

- Strenger handhaven

- Nee

- Beter van te voren aanpassen op gevolgen van thuiswerkende mensen en thuisblijvende kinderen op voorzieningen en 

gemeentelijke zaken - meer vuilnis, meer luier afvoer, meer rondom het huis activiteiten en dus bijvoorbeeld stort 

openingstijden verruimen. Vooruitdenken voorkomt irritaties en onbegrip.

- Actief burgers benaderen en hulp aanbieden.

- Ik hoop dat we binnen onze gemeente vooral kunnen kijken naar wat wel kan. De maatregelen zo goed mogelijk toepassen. 

Met oog voor de mens, lokale economie en ruimte voor ieders gezonde verstand en vrije keuze. Verder is eerder in de media 

kort het verband genoemd tussen Corona en q koorts in onze regio en de luchtkwaliteit. Het zou goed zijn om daar meer 

over te communiceren en meer onderzoek naar te doen. Om mogelijk in de toekomst de besmettingsgraad te verlagen.

- hou mensen  goed in de gaten  . .maak regels  goed duidelijk  voor iedereen  ook voor  zwakbegaafde  doven blinden  enz  

soms  zijn  de regels  voor dit soort mensen  moelijk te volgen .werk samen  met stichting  met elkaar  om eenzaamheid 

tegen te gaan  /op te sporen .  ik hoor nog te vaak  mensen  dat ze  elkedag eenzaam zijn   helaas  durf ik zelf niet goed 

naar mensen toe te gaan  .

- Communiceer beter. Ik lees net, dat er een facebookpagina is waar je kan chatten met de burgemeester. Ik heb enkel de 

burgemeester een maal vanuit huis gezien in een of andere vlog, maar het lukte niet om mijn aandacht daar meer dan 1 

minuut bij te houden.

- Zorg goed voor de mensen en laat het een periode zijn van bezinning wat echt belangrijk is voor mensen. Ik geniet van de 

rust om ons heen.

- zorgen dat de mensen samen iets kunnen blijven doen (der is genoeg geld om dit te kunnen). Niet alleen maar letten op dat 

er winst gemaakt moet worden, maar zorgen dat de wereld er groener uit komt te zien (in planten).

- Zorg dat het tijdelijke abnormaal zo snel mogelijk verdwijnt.

- Lees dit opiniestuk https://1drv.ms/b/s!AuYhzSWVp8nxi1_VxvT4jfAbaIWc?e=gTtCYr en begin met zoveel mogelijk tegengas 

te geven, om verdere ontwrichting van onze samenleving te voorkomen.

- nee

- Niet teveel naar negatieve mediaberichten luisteren

- Handhaving van anderhalve meter afstand houden schiet te kort. Geen politie of BOA's zichtbaar op straat.

- De maatregelen zijn niet helemaal duidelijk. Wat wel en niet kan, ook vanuit de overheid niet. Daarin zou duidelijkheid 

moeten komen. Met hoeveel mag je samen komen, thuis en in het park? Dat soort dingen is mij niet duidelijk!

- Complimenten voor de burgemeester

- Corona komt vroeg of laat wel goed. Gemeente moet iets doen aan de onrust en vernietiging door de wolf. Beest vangen en 

verwijderen uit dit gebied!

- Een zijspoortje. Agv corona is het buiten drukker dan voorheen. De problemen met processierups komen er aan! Maak een 

kaart, zoals Den Bosch, zodat duidelijk is waar wat gemeld is. Kleine moeite, groot plezier. Zie https://s-

hertogenbosch.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=6af866926c8f406a857e2790503d2be7.

- Horeca de ruimte geven voor kostenloos uitbreiden terrassen is een heel goed initiatief van de gemeente. Wellicht heeft de 

gemeente nog meer ideeen om de middenstand te helpen. Ga zo door!

- Zelf na blijven denken. Dat is altijd mijn advies. Aan iedereen. En dat is er bij deze crisis te weinig gebeurd. 

Angstaanjagend.

Heb je nog opmerkingen, suggesties of tips voor de gemeente betreffende het coronavirus?

Antwoord
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- Nee, betrokken gemeente, medewerkers en burgemeester. Probeer dit jaar goede afwegingen van uitgaven te doen, zodat 

je bewoners kunt ondersteunen en bepaalde lasten kunt verlagen ipv alleen maar verhogen. Wij zijn tweeverdieners, maar 

de vaste lasten gaan ons nekken als het zo blijft doorgaan. Wij overwegen naar andere gemeente te verhuizen om deze 

reden.

- De wet en regelgeving is onduidelijk. Misschien kan de gemeente die ook communiceren naast de maatregelen van het 

RIVM.

- Gewoon weer naar normaal, ophouden met deze ongein. Het is allemaal  schijnveiligheid en slaat nergens op. Alleen 

bedrijven gaan kapot, mensen worden ontslagen. Het middel is vele malen erger dan de kwaal.

- de laatste vraag kan ik niet kiezen wat ik wil. Ik ben tijdelijk op non actief gezet op mijn werk omdat ik voor de kids moet 

zorgen of ik mijn baan had kunnen behouden zonder coronacrisis is wel veel meer waarschijnlijk

- Activiteit voor kinderen die door de crisis niet op vakantie kunnen (ook voor kinderen die niet in aanmerking komen van de 

activiteiten van de voedselbank)  Bijvoorbeeld zwemmiddag bij het run voor kinderen uit de gemeente. Een filmmiddag in de 

voorste venne.

- Ook in deze vragenlijst merk ik weer dat de antwoorden die ik zou willen geven er niet altijd bij staan. De vragenlijst gaat uit 

van een bepaalde instelling die mensen zouden moeten hebben.

- Werk meer met eenvoudige animaties met verbale ondersteuning zodat alles te begrijpen is voor alle lagen van de 

samenleving. Verder is de communicatie wat mij betreft nogal eenrichtingverkeer en 'droog', de filmpjes van de 

burgemeester daar gelaten.

- Zie eerdere aangedragen voorstellen.

- De gemeente voert een positieve discriminatie t.b.v. leerkrachten, kinderen en ouderen. Veel mensen werkzaam in andere 

categorien (bv kinderopvang, voedingsindustrie of veiligheidsregio) krijgen deze waardering niet van de gemeente en dat is 

jammer te noemen. Ook zij verdienen het om gezien te worden.

- Nee

- Snel weer naar normaal.

- nee

- Handhaven op mensen die samenscholen. In veel voortuinen zitten mensen dicht bij elkaar

- Ga eens op de bouw  kijken  daar gelden geen corona regels

- Ik werk altijd al vanuit huis, maar mijn werkzaamheden liggen in de evenementenbranche en zijn tot 1 september dus 

helemaal gestopt.  Om eerlijk te zijn weet ik niet wat de gemeente exact wel of niet doet. Ik zorg voor mijn eigen eerste lijn 

en aangezien daar senioren in zitten is er bijna geen contact met de buitenwereld.

- Zorg dat de sporthal die Heygrave en de kantine nog nog even open mogen in juli

- nee

- Laatste vraag gaf geen mogelijkheid om aan te geven dat mijn werk voor een ( groot) gedeelte is terug gelopen door de 

crisis

- Los gooien die regels en aan de gang met zijn allen!! Het land gaat naar de ... door deze zgn. lockdown!!

- Nu velen (waarschijnlijk) de zomervakantie thuis doorbrengen, zal er meer verkoeling gezocht worden in openbare 

wateren.(zoals bijv. in het Geerpark). Welke extra maatregelen zijn er mogelijk om de blauwalg zo lang mogelijk weg te 

houden? In 2019 was zwemmen in het Geerpark bijna het hele jaar niet mogelijk vanwege blauwalg namelijk. Ik denk dat 

de Gemeente Heusden een hoop inwoners van het Geerpark/Vlijmen erg blij maakt als zwemmen of in het water (voor 

kinderen) spelen langer mogelijk wordt. Ik ben benieuwd wat er mogelijk is.

- Stop alsjeblieft zonder enige kritische blik achter ons overheid apparaat aan te lopen. Paniek en angst zijn slechte 

raadgevers en de gevolgen daarvan zullen wij als burgers weer kunnen dragen.

- Betere controle op naleving regels

- Ja bij de vorige vraag wordt gevraagd waar je werk kunt doen. Ik kan mijn werk niet doen ivm de regels. Deze keuze staat 

er helaas niet bij.  Helaas val ik ook buiten alle regelingen waardoor mijn inkomsten op haast €0 staan en er geen 

compensatie is. Erg jammer en zkr onwenselijk!

- Nee

- Nvt

- Stop met het bombarderen van mensen met berichten over het Coronavirus. Ik merk dat heel veel inwoners onterecht bang 

zijn gemaakt door onjuiste informatie. Paniek en angst zijn slechte raadgevers. Ook de hypocriete houding irriteert mij. 

Onlangs kwam ik enkele medewerkers uit jullie organisatie tegen die pauze hielden in het van Greunsvenpark.. 1,5 meter? 

Nooit van gehoord. En zo gaat het overal.. De nasleep van dit Corona gebeuren gaat veel meer slachtoffers maken als het 

virus zelf. Neem vooral eens een kijkje op youtube: "Een crisis in de wetenschap, lockdown is een schande. Willem Engel en 

Ramon Bril" om te zien waar halsstarrige tunnelvisie ons nu heeft gebracht.

- Onduidelijkheid mondkapjesplicht op de veerpont Herpt-Bern. Moet het nu wel of niet?

- Nee

- Overschat de rol van de gemeente niet, veel wordt op dit punt door rijksbeleid bepaald. Doe gewoon wat de gemeente moet 

doen vanwege wettelijke en maatschappelijke taken die er al waren.

- Glasvezel aanleggen in de hele gemeente helpt met al het thuiswerken en online vergaderen.

- Mensen nog meer attenderen op het navolgen van de nieuwe leefregels, men begint zich er steeds minder van aan te 

trekken.

- Nee.

- Nee

- Virus is bijna weg, niet dankzij de 1,5 m maatregelen  maar omdat mensen naar buiten gaan, frase lucht en zonlicht krijgen 

zoals we normaal doen ipv opgesloten worden! Klimaatsystemen in gebouwen met filter of ionisatie uitbreiden ipv alles dicht 

te houden, info van 2 kanten altijd bekijken ipv rechtlijnig de overheid volgen...

- Nee. Goede vragen.

- De groenvoorziening zit nog altijd met 2 mensen naast elkaar in hun auto.
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- Meer zichtbaar toezicht houden en handhaven op de drukke plekken. In het centrum, maar ook op de recreatieplaatsen en 

op de verzamelplaatsen bij de natuur. Handhaven op een coachende en begeleidende manier. Streng optreden bij 

weerstand.

- Tip: actie duimpjes in de gemeente opzetten. Groene duim ophoog = het gaat goed / rode duim omlaag = ik heb hulp nodig.  

Het werkt heel simpel. Het duimpje wordt voor het raam geplakt en zo is direct in 1 oogopslag vanaf de straat te zien of het 

goed gaat (groen) of dat iemand hulp (rood) nodig heeft. Daar dan aanbellen en vragen wat voor hulp ze nodig hebben. Het 

werkt hier bij ons in het gebouw goed. Woonveste is hiervan op de hoogte. Dit is een initiatief wat tijdens de coronatijd 

werkt maar ook voor in de toekomst.

- meer vrijheid . gemeente heusden.

- nee eigenlijk niet.

- Mensen zijn angstig om tegen een boete op te lopen. Mensen zijn bang om verraden te worden door hun buren, als ze visite 

ontvangen.  Mensen worden als gekleineerd in winkels.   Uniform staat tegenwoordig voor onderdrukking. Niet meer voor 

hulpverlener. Oudere mensen die de oorlog meegemaakt hebben, zeggen dat ze nu banger zijn dan in de tweede 

wereldoorlog.  Zo ver is het nu gekomen.   Ik verlang terug naar ons Nederland

- Gemeente is zichtbaar en consistent in berichtgeving. Geeft geen aanleiding tot discussie onder de inwoners. Compliment!

- Denk aan mogelijkheden voor woonvormen, ws is hier sociaal al eerder iets in mogelijk geweest. Om een sociaal isolement 

voor bewoners en naasten te beperken/voorkomen. Zorg voor mentale begeleiding voor de zorg betrokkenen(professioneel 

en mantelzorg) , nu al ook al lijkt het niet nodig. Uit onderzoek is gebleken dat begeleiding in deze fase latere problemen en 

ptss kan voorkomen. (advies van defensie)

- Zorg voor handhaving en laat BOA's niet aan lot over.

- Alle lof voor de aanpak van de gemeente Heusden. Ben trots om te wonen en werken in deze gemeente

- nvt

- Nee

- kijk hier maar eens naar.  https://www.npostart.nl/de-kennis-van-nu/27-05-2020/VPWON_1308688 

https://www.youtube.com/watch?v=rlnfnsFz6c8&amp;fbclid=IwAR2x7Ey1uCY5umv70iLYo17AUJHfx6g-hXBXpMAiXOAWwdV-

OOU1mtkxZtw

- Landelijk moet één lijn gekozen worden en geen voorkeursbehandelingen zoals bij de vliegtuigsector wat belachelijk voor 

woorden is. Theater mag niet maar wel een vol vliegtuig waarmee zelfs de corona mee over de wereld is verdeeld!!

- Ik werk in de zorg en bij ons waren te weinig veiligheidsmiddelen naar wij moeten vooruit. Communicatie was niet best 

vandaar de angstcultuur. Je bent zelf ziek en moet toch werken dat is vreemd terwijl andere thuis bleven voor hun 

veiligheid. Wij stonden echt in de kou tijdens de strijd tegen Corona. Ook geen steun gezien van de gemeente. Ze weten nog 

niet eens dat er een verzorgingshuis staat in Vlijmen is mijn idee. Teleurgesteld vooral door de organisatie

- STOP DE LOCKDOWN

- Ik hoop dat we dit jaar overleven omdat het inkomen 0 is.. Eigen bedrijf...

- neen

- Vragenlijst bevat aantal vragen die te gesloten zijn of te beperkt waardoor mijn situatie niet ingevuld kon worden. 

Resultaten geven dus geen betrouwbaar beeld.

- Ik heb geen kinderen maar was wel verplicht hierop antwoord te geven

- Ontmoedig de drukte in centrum Drunen. Soms is het onvoldoende mogelijk om afstand te houden m.n. vrijdag en zaterdag!

- Handhaaf regels en geef horeca ruimte voor terras

- In aansluiting op laatste vraag: maar het werk heeft substantieel minder effect en brengt niks meer op, doordat alles 

stilgelegd is.

- Weet niet of het voldoende gebeurde tijdens de afgelopen maanden, maar ik heb heel weinig controle en handhaving van de 

maatregelen tijdens de lockdown gezien. Ik had het prettiger gevonden als dat zichtbaar gebeurde.

- Dat er meer op oudere en eenzame mensen wordt gelet  En ook de eenzame mensen in tehuizen....oudere gehandicapten en 

alle mensen in tehuizen

- Iedereen heeft zijn best gedaan.

- Nee

- Geen tips, maar wordt erg onzeker van berichten en adviezen uit de media en van wat ik om mij heen zie en hoor gebeuren. 

Er zijn toch stiekem veel mensen die de regels niet zo nauw nemen.  Mijn partner en ik horen bij risicogroep. Dat maakt zeer 

verwarrend.

- Het lijkt/volet alsof er met twee maten wordt gemeten. Door deze dubbele voorlichting komt er vooral veel weerstand vanuit 

de bevolking. Waardeloos 1,5 meter wetgeving. Dit is niet na te leven....

- Nee

- Proberen zo normaal mogelijk te blijven doen, niet meedoen aan de 'hype'. Er zijn nog meer vraagstukken en problemen die 

aangepakt moeten worden.

- BOA’s voor handhaving in openbare ruimtes waaronder winkel

- Nvt

- Helemaal niets van de gemeente adviezen over meegekregen

- Ik heb vandaag een corona test gehad. Ben al bijna 3 maanden ziek. Heb corona klachten. Daar is vanuit de gemeente nog 

weinig aandacht voor. En er is veel onzekerheid van andere mensen tegenover corona verdachte. Er mag meer aandacht 

besteed worden aan mensen die corona verdacht zijn of corona hebben en meer informatie erover verspreid worden. Nu zijn 

mensen soms onnodig bang



Open antwoorden

20200518.02 IP Heusden P2 2020 - Peiling corona
V19

- zoek naar mogelijkheden om mensen die supermarkten en zo bezoeken wat meer te doordringen van de noodzaak afstand 

te houden en ook winkelpersoneel en andere winkelende mensen ruimte te geven en wat geduld op te brengen. ik zie steeds 

minder geduld en houden aan de maatregelen. Dat geeft irritatie en onveiligheid.  Blijkbaar is het gevoel van noodzaak aan 

het wegzakken.

- Media maakt te veel drama en den haag is geen knip voor zijn neus waard. Een en al list en bedrog in de politiek.

- Je ziet grote groepen en ik heb het idee er niet of weinig op gecontroleerd word. Zoals in het park onder de bogen sporten 

50 mensen op een veld, vind het onverantwoord. Dit is gemeld maar reactie is als ze ver genoeg uit elkaar blijven dit mag, 

dacht echt de Max 30 was.

- Er zijn de afgelopen dagen echt heel veel mensen bijgekomen die de 1,5 meter regel volledig aan hun laars lappen. 

Wandelen is bijna niet meer te doen!  Graag boetes uit gaan delen.

- de regels volgen de regels maar niet de intentie. Zo kan een terras zonder probleem open echter dat mag pas per 1 juni. De 

intentie is beperkt besmetten. Buiten is de kans nihil. Binnen daarentegen hoog. OV zelfde verhaal. Je moet pas per 1 juni 

een mondkapje...o ...geen veilige aub... kortom over debiel beleid gesproken

- nee

- Wat mij irriteert is dat het soms lijkt (bv vanuit de media, maar ook door gedrag van mensen), en dat mensen denken, alsof 

iedereen een paar maanden vakantie heeft, en volop tijd heeft om te klussen, met familie door te brengen enz. Er zijn ook 

mensen die het de afgelopen maanden en nu drukker hebben (gehad) dan ooit. En dan doel ik niet alleen op de bv. zorg, 

waar ik overigens veel respect voor heb. Extra zorg voor ouders, werken vanuit thuis wat veel meer tijd en energie kost, 

voorbereidingen treffen voor de terugkeer naar kantoor enz. Mochten er mensen zijn, die deze tijd zien als vakantie, wil ik 

ze graag vragen om zich op e.o.a. manier in te zetten.

- Nog geen opmerkingen

- Ik zag dat facebook verhaal en ik denk dan niet iedereen heeft facebook of wil lid zijn van die club. misschien is een andere 

manier van communiceren wenselijk

- de mensen zijn bang, ze zijn gauw op hun teentjes getrapt. Mensen zijn bang voor politie en boa's. er heerst een angst 

cultuur, mensen als ze bezoek krijgen, omdat hun kinderen op bezoek komen, zijn ze bang dat buren, ze zullen verraden. Ik 

hoor van vooral, ouderen mensen dat het angst klimaat, nu erger is dan tijdens de tweede wereld oorlog. bang een boete te 

krijgen, bang dat er een boa aan de deur staat, bang om ruzie te krijgen met mensen in winkels met lange tenen.  ik ervaar 

het zelf ook als een dictatuur. en het lijkt of het met de dag erger wordt. Dit is mijn Nederland niet meer.

- Ga in gesprek met de ouderen die nog thuis wonen!

- Die vraag over besmetting,  is over nu maar niet over dat je het al hebt gehad.  Misschien kan dat erbij.

- Nvt

- Neen

- Mijn man en ik denken corona gehad te hebben, zijn nu weer opgeknapt. Er wordt veel gedaan voor zorgcentra en andere 

ouderen die hulp hebben van de gemeente. Zeker mijn man is een oudere, 72 jaar en ziet niets van de een of andere 

organisatie. Geen tekeningen van kinderen van de scholen, geen attentie of iets dergelijks.

- Nvt

- Ik vind dat de gemeente en de meeste van zijn burgers het goed doen, nu vooral niet verslappen, maar volhouden!

- Zie de eerdere suggestie. Bewust worden van overlast van buren (in de wijk) ten aanzien van de vuurkorven. Ze zijn 

vreselijk ongezond, fijnstofbronnen, zinloos, geven stankoverlast zodat je na een warmte dag je huis moet afsluiten en niet 

kunt laten afkoelen. Dit is een landelijk probleem zoals genoemd in een NRC artikel. Door dit aan te pakken kan Heusden 

zich onderscheiden. Verbieden is lastig maar wel Heusdenaren bewust maken om met die rookkorven te stoppen. 

Inleverbonus op die dingen?

- Andere ambtenaren mbt gemeente App die niet oordelen maar handelen , voor mijn gevoel zijn t amateurs en niet empatish

- Laat de mensen in de verzorgingstehuizen lekker naar buiten gaan ipv binnen zitten in hun kamertjes!!

- Maak het niet erger dan het is en zorg dat kwaliteit van leven gewaarborgd blijft ook bij de ouderen. Een knuffel op zijn tijd 

is heel belangrijk!

- Zet waar mogelijk veel meer in op de menselijke maat, door desnoods vaker de regels minder strak te (laten) regeren, 

bijvoorbeeld bij bezoek van familie maar vooral van partners aan patienten in verpleeghuizen, en andere zorgbehoevenden.  

En geef alsjeblieft de jeugd hun vrijheid volledig terug. Die groep wordt hard geraakt in hun belangrijkste levensfase terwijl 

ze nauwelijks risico lopen op ernstige gevolgen van besmettingen. M.a.w. pas leeftijdsdiscriminatie toe bij het versoepelen.

- Ik kan zeggen dat ik blij ben met de burgemeester. Ze is zeer betrokken en is een prettig persoon. Fijn dat er een 

vragenuurtje is en dat alles besproken kan worden. De dagelijkse updates van de Gemeente Heusden vind ik ook fijn want 

dan weet je wat er allemaal speelt en hoe ermee omgegaan word.

- Bedankt voor de leenservice van de bibliotheken

- Nee

- De mensen hun gezonde verstand laten gebruiken. De risicogroep hun eigen risico laten inschatten.  Stoppen met 

beperkingen van vrijheden omwille van de economie!

- Biedt een oplossing op maat voor ZZP-ers die overal buiten de financiële regelingen vallen...Ga ermee in gesprek !

- Neen, er is duidelijke en voldoende info

- Vragen zijn niet altijd objectief gesteld. Deze enquete is voor sommige vragen. moeilijk invulbaar voor mensen, die het 

Coronavirus hebben gehad. Ik kon vragen niet overslaan, ook als die niet toepasbaar waren. Vb laatste vraag.  Ik kan niet 

meer werken doordat ik nog steeds klachten heb, maar die optie ontbreekt.  Ik mis vragen omtrent de huidige situatie 

voorafgaande aan de vervolgvragen
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- De gemeente volgt naar mijn mening de adviezen van het kabinet . Verder merk ik er weinig van wat een invloed de 

gemeente heeft.  Ik vind het een ramp wat een maatregelingen genomen zijn vd verpleegtehuizen,. Aan alles zit een 

rouwrand. Geboren worden jarig zijn oud worden sterven  op het moment is het voor vele moeilijk te begrijpen dat sommige 

maat regelen zo laat ( bv . Mondkapjes ov ) pas per 1 juni wordt ingevoerd er zitten zoveel inconsequente maatregelingen 

bij.  En dan al de fake berichten . Rustig je ding blijven doen en blijven oppassen meer kun je niet doen

- Ik werk in het onderwijs. Hoewel ik denk dat de gemeente een prima relatie onderhoud met Scala vind ik het toch erg 

spannend voor de leerkrachten. Dat kinderen de besmetting niet of nauwelijks kunnen overbrengen vind ik onvoldoende 

onderbouwd.

- Nee gaat denk ik wel goed zo ze het doen in onze gemeente hoor zelf geen klachten ze doen  gewon hun best om het zo 

goed mogelijk te doen om zo weinig mogelijk besmetting e te krijgen  al die regels zijn er om elkaar gezond te houwen  elk 

menssen leven is er 1 trots op onze gemeente

- Momenteel zeker stoppen met verhogingen van huren, gemeentelijke belastingen en heffingen,tot we weer in de normale 

omstandigheden zijn.

- Doe meer voor jongeren, stimuleer dat onderwijs volledig aan de gang gaat, stimuleer buiten sporten, niet te bang zijn, we 

moeten door. Accepteer dat we niet alles kunnen regelen en dat we niet alles kunnen controleren. Stimuleer gezond leven 

dat is het beste medicijn. Laat mensen in verzorgingstehuizen niet alleen zitten.  Kortom: meer vanuit een normale positieve 

benadering. Niet alleen het redden van levens moet het doel zijn!!!!!

- Zorg dat de regels duidelijk zijn en niet voor tweeërlei vatbaar. Handhaaf, als dat niet mogelijk is stel dan geen regels op. 

Erger mij groen en geel aan mensen die geen 1,5 meter afstand houden en nog erger de mensen op de fietspaden.

- Mensen die moeten werken meer de kans geven om te winkelen  Mensen die thuis zijn alleen overdag en niet in het 

weekend

- nee.

- Blijf er voor zorgen dat de gewone dienstverlening op peil blijft, zeker ook de beschikbaarheid van de milieustraat.

- graag volgende keer een kortere vragenlijst OF een indicator die aangeeft hoelang de vragenlijst nog is

- Ik werk in een supermarkt en daar kijken de mensen niet zo nauw Als ze hun spullen maar hebben Probeerze dat maar eens 

duidelijk te maken dat  daar ook de corona regels gelden

- neen

- nee

- Niet echt behalve misschien elk huishouden een goed uitwasbaar mondkapje schenken voor noodgevallen Prijzen rijzen de 

pan uit

- De Voorste Venne ,de Bibliotheek,de sportaccommodaties,  de sociale voorzieningen zoals de Stulp in Drunen ,  het 

zwembad  vluchtelingenwerk,enz. zullen allemaal verder moeten kunnen gaan. Realiteitszin voorop! Geen gekke bestedingen 

bij de Gemeente maar solidariteit met alles waar  de bewoners van Heusden behoefte aan hebben.

- nee

- Het is belangrijk in deze moeilijke tijd de mensen goed te informeren. Vooral ouderen mensen in verzorgingshuizen is deze 

tijd onwezelijk,en doen deze mensen soms herinneren aan oorlogstijd (opgesloten gevoel en de angst) ik heb heel veel 

bewondering voor verzorgend en verplegend personeel. Ook mensen in het onderwijs verdienen een vette pluim, hoe zij 

inspringen en op een creatieve manier hun werk doen. Maak dit duidelijk naar onze samenleving.

- Goed initiatief.

- Nee geen opmerkingen

- Meer toezicht op jeugd die samenschoolt bij speelterreinen en achter de dijk bij het kanaaltje ( voetbalveld )

- Geen opmerkingen etc.

- Nog duidelijke regels  !

- Een samenleving kan niet zonder feesten! Af en toe moet de gewone orde doorbroken worden anders wordt het leven wel 

heel erg saai. De strenge corona-regels kunnen onmogelijk blijven duren.

- De gemeente zou zich meer moeten inspannen voor sportverenigingen. Ik vertegenwoordig op dit moment de zeven 

Heusdense voetbalclubs. Al deze clubs hebben grote financiële aderlatingen gedaan (en dat zal bij de andere 

sportverenigingen net zo zijn denk ik). De voetbalclubs hebben alle moeite gedaan om bezuinigingen door te voeren, hebben 

waar mogelijk een beroep gedaan op financiële ondersteuning (KNVB, UWV aanvragen e.d.), hebben gekort op de 

vergoedingen voor vrijwilligers etc. De voetbalclubs hebben een maatschappelijke functie voor bij elkaar zo'n 4000 mensen 

in gemeente Heusden. De gemeente zelf vind ik blijft in deze enorm in gebreke. Een gesprek met wethouder Van Bokhoven 

heeft geleid tot enorme teleurstelling in de houding van de gemeente. Een gemeente die wel propageert sportminded te zijn 

(initiatief sport formateur), maar die op het moment dat er iets te halen valt wel klaar staat en op het moment dat er iets 

zou moeten worden gegeven niet thuis geeft.

- Betere controle op samenscholingen oa. Bij recreatie plassen. Controle op toepassen van regels in winkelbedrijven en 

horeca.

- n.v.t.

- nee

- Het heeft niet alleen met het coronavirus te maken, maar de huisvesting van werknemers uit b.v. polen heeft aandacht 

nodig. Huizen worden opgekocht door pandjesmelkers en stoppen daar een x-aantal mensen in. Zowel voor die mensen als 

voor plaatselijke starters is dat geen gezonde situatie.

- Duidelijkheid over de regels vooral voor ouderen die soms wat meer uitleg nodig hebben voor wat veiligheids regels en 

hygiëne betreft

- eer bekendheid geven aan de regelgeving die de gemeente handhaaf

- Neen

- Nee
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- Het lijkt mij goed als er iemand op het gemeentehuis is die kan helpen eenzamen en hulpbehoevenden te bereiken. Het 

komt mij voor dat er mensen tussen wal en schip vallen. Mensen dus die wel hulp kunnen gebruiken, maar daar geen beroep 

op doen.

- Nee

- Mijn ervaring is dat de meeste mensen zich aan de regels hebben gehouden, in de winkels was soms een onaangename 

spanning te voelen.

- Activiteiten organiseren voor rondhangende jongeren

- nee

- Er zijn in de gemeente Heusden vele organisaties die hulp bieden in geval van nood , regelmatig lees ik hier iets over in de 

krant, de krant gaat dan bij het oud papier, en als de nood aan de man is weet je niet wie je moet bellen. ( krant 

weggegooid ) Mijn advies : Maak een overzicht lijst. en verstuur die naar alle Heusdenaren. Houd wel rekening met de 

ouderen die vaak niet digitaal zijn (,dus per brief) en gewoon een telefoonnummer erbij. Met vriendelijke groet, Kees

- NEE

- het coronavirus brengt onnodig angst, onzekerheid en stort nederland economisch in de afgrond. ze ontneemt totale 

vrijheid. nederland is geen democratie maar een dwangcultuur. Schande. de rechten van de mens wordt door de overheid 

met voeten getreden.

- meer handhaving

- nee denk dat het zo goed is

- vond de filmpjes op FB van de burgemeester goed.

- De gemeente kan meer betekenen voor (culturele) verenigingen, bv harmonie, fanfare, koren, door bv eerdere openstelling 

van buurthuizen

- 1e. Nu achterhaald maar GGD deed afgelopen weken géén contactonderzoeken voor mijn positief geteste corona. Dit i.v.m. 

drukte voor opstart coronatesten vanaf 1 juni, gaven ze aan. Gemiste kansen nu en eerst verdere besmettingen laten 

toenemen!? Rare zaak!!   Na 1 juni kan wel contactonderzoek volgen, gaven ze aan. Maar ja, daar had ik niets meer aan, en 

zeker ook mijn kleinkinderen niet waarvan hun moeder zich niet aan de door RIVM gestelde richtlijnen wenst(e) te houden 

en mijn kleinzoon ook bij mijn zoon weghaalde ondanks de door huisarts en RIVM voor hen (omdat zij bij mij waren geweest 

de dag tussen test en positieve uitslag) ook gestelde noodzakelijke quarantaine en ook NIET zelf met oudere kleindochters in 

quarantaine wenst(e) te gaan ondanks door RIVM zo aangegeven nu zij kleinzoon toch opgehaald had.  Afgelopen week gaf 

Coen Hamers (coördinator corona gemeente Heusden?) en ook RIVM aan: GGD moet dat eigenlijk wél doen en er voor 

zorgen maar GGD: we hebben het te druk met opstarten voor 1 juni!   Eigen

- Probeer mensen te motiveren om hun leefomgeving meer hun eigen omgeving te maken

- Geen opmerkingen

- de enquête laat niet alle antwoorden toe.

- In bepaalde primitieve samenlevingen werd honderden jaren vooruit gedacht, namelijk: we moeten zuinig zijn op de natuur 

en alles wat er is. Er werden alleen dieren gedood die nodig waren om in leven te blijven en bomen gekapt, die nodig waren 

voor onderdak. Probeer iets te doen tégen verspilling en vóór duurzaamheid en, indien mogelijk, probeer de jeugd te leren 

verder dan vijf jaar vooruit te kijken. Sterkte en succes in deze moeilijke tijden.

- Ik zag zojuist dat discussie met de burgemeester via Facebook mogelijk is. Daarmee sluit je dus iedereen uit die niet op 

Facebook zit en er ook niet op wenst te zitten. Verder vind ik dat elke gemeente maar eens af moet van de gedachte dat 

burgers te allen tijde zelfredzaam moeten zijn. Als dat je uitgangspunt is, dan heb je iets niet helemaal of helemaal niet 

begrepen. Lees de boeken van filosoof Gabriël van den Brink, en misschien vooral zijn laatste: Ruw ontwaken uit een 

neoliberale droom. Zie daarvoor het interview met hem in de Volkskrant van 30 mei. Waarbij ik wel moet bekennen dat ik 

het (nog) niet heb gelezen (maar dat wel zal gaan doen).

- Zie eerdere opmerking. Ga handhaven anders is gedrag niet te veranderen. En doe anders als gemeente niet ALSOF je iets 

kunt bijdragen dmv bijv. facetimen met de burgemeester. Want dat wordt dan windowdressing, lees een schijnvertoning. 

Zonde van de kosten. Geef beter aan alle inwoners van Heusden een assertiviteitscursus. Om elkaar op de juiste wijze aan 

te spreken!!!!!!

- Nee, vertrouw volledig op de regering en bestuurders van de gemeente

- Niet te betuttelend zijn naar senioren toe.  Dit heft eenzaamheid niet op. Er zijn veel vormen van eenzaamheid. Dat mis ik in 

het geheel. Senioren moeten zelf ook initiatieven nemen. Kinderen hebben ook een zorgplicht die helaas vaak niet word 

gedaan.

- Misschien kan HTR ook in Arabisch en Pools (Eritrees? Ik weet niet wat nodig is) nieuws brengen? Altijd op vaste tijd in de 

week.... (en via uitzending gemist). En daar veel bekendheid aan geven.

- Alert blijven, ook nu er een stabiele situatie is ontstaan. Virussen zijn onvoorspelbaar dus dit virus is waarschijnlijk nog niet 

uitgewoed. Met ons gebruik van de aarde,het luchtruim en de overconsumptie zijn we bezig onszelf uit te roeien...

- Het bevorderen van de meningsvorming door op te houden de propaganda van de regering en de onwetenschappelijke 

adviezen van het RIVM te steunen, meer discussie en openheid over de maatregelen rond corona virus en de invloed hiervan 

op onze open samenleving, ondermijning van de democratie.

- Jullie moeten de regering volgen dus dat heeft geen nut

- Laten we wat meer om elkaar geven en amerika en china laten voor wat ze zijn zowel economisch als cultureel .

- Mijn man en ik zijn 85 en 88.  Dan onderga je de situatie heel anders dan werkende mensen van ongeveer 40. De vragen 

waren daar niet allemaal op ingesteld. Wij voeden b.v. geen kinderen meer op. En wij zouden heus wel vrijwilligerswerk 

willen doen of op andere manier hulp willen bieden. Maar daartoe zijn we niet meer in staat of met zo veel moeite dat we 

eerder een last worden voor anderen !

- Ontslag is van voor de corona, op dit moment dus werkeloos
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- In mijn omgeving hoor ik echt  zeer vaak dat opa en oma gewoon oppassen vanwege het feit dat werkende ouders niet de 

mogelijkheid hebben om thuis te werken. Hier kan ik persoonlijk moeilijk mee omgaan. Er wordt wel gecommuniceerd over 

bezoekregeling verpleeghuizen maar niet bij opa en/of oma thuis. Duidelijkheid zou plezierig zijn.

- communiceer beter

- Probeer zo veel als mogelijk de lijn te volgen die al was ingeslagen. Laat geen andere zaken liggen. Tikkie harder werken 

misschien maar dat moet kunnen.

- Lichaamsbeweging is belangrijk tijdens deze ophokplicht. Belangrijk dat fiets- en wandelpaden ruim zijn zo niet dat er 

éénrichtingsverkeer wordt vastgesteld en aangegeven. Dat sommige fietspaden tot wandelpaden worden verklaard en de 

fietsers op de rijweg een plaats moeten krijgen waardoor het autoverkeer zich moet aanpassen met hun snelheid.

- Als de coronacrisis achtertuin de rug is, subsidie verstrekken aan de Zomerschool zondag er nog meer activiteiten voor de 

ouderen kun neon worden georganiseerd.

- Inwoners blijven attenderen op de gevaren van het Coronavirus , maar daarnaast ook wijzen op eigen verantwoordelijkheid, 

m.a.w. dat men zich aan de regels dient te houden.

- nee jullie doen je best.

- niet proberen populair te worden.

- Boa's succes wensen met hun werkzaamheden.

- Ik ben 82 jaar, weduwe en woon al sinds 1967 in Drunen . Ik heb geen kinderen en een hele kleine familie en schoonfamilie 

verder weg. Wel heb ik gelukkig jonge buren.  Toevallig vandaag heb ik een brief gekregen van de gemeente met de vraag 

of het goed met mij gaat. Net als landelijk in verpleeghuizen etc. heb ik het idee dat alle andere problemen voor gaan en 

zijn de ouderen steeds het sluitstuk zo in de vorm van : Oh ja, hoe gaat het daar mee?

- Het is me opgevallen dat jongeren rondhingen in de buurt van de bibliotheek en daarbij vervelend deden naar 

voorbijgangers. Winkels hielden zich nauwgezet aan de regels; het was eigenlijk best prettig winkelen.  Voor de rest weinig 

gemerkt; alles bijna gewoon als anders.

- Geef nieuwe economische initiatieven de ruimte om de crisis die er aan komt, het hoofd te bieden.

- Hopelijk dat wij als senioren weer iets meer kunnen ondernemen zonder ziek te worden van het voronavirus

- Neen

- nee

- Nee

- Wees duidelijk naar de bevolking,  advieseer mondkapjes en wegwerphandschoenen in openbare gelegenheden zeker in 

winkels.  We zijn er nog niet vanaf......

- Er is een grote behoefte aan de duidelijkheid in deze tijd. Stop met alle mooie verhalen. Maak duidelijk aan de inwoners wat 

er van hen heel concreet wordt verwacht. Op NPO 2 bleek vanavond weer eens hoeveel vragen er zijn bij de Nederlanders. 

Soms kwam er een antwoord. Soms moesten ze er nog over gaan praten met het Ministerie. Ik lees in de krant Trouw dat 

onze premier midweek vakanties in principe ontraadt. Als het niet nodig dan maar niet gaan. Op de tv voeren we een 

discussie waarom de toiletten op de camping op 010620 toch dicht moeten blijven. Mogelijk op 1 juli gaan ze open, als alles 

goed blijft gaan. Weinig consistent!! Ik begrijp overigens wel dat het moeilijk is. Ik vraag me echt af of de videochat op 

facebook ons de gewenste duidelijkheid verschaft. Verspilde tijd??

- Kijk goed naar de mensen die het echt nodig hebben

- Bij de aanrijding van de brug op de Zeedijk was een BOA in burgerkleding. Hij gedroeg zich zeer onprofessioneel, was niet 

duidelijk herkenbaar, maar wilde wel dat iedereen zich gedroeg naar zijn aanwijzingen. Zijn dreigende houding was zeer 

onfatsoenlijk en niet gebaseerd op een van de overheidsregels. Zeer negatief gedrag, wat negatief is voor de gemeentelijke 

uitstraling!!!

- Nee,  de besmetting krijgt al teveel aandacht in mijn ogen. Richt de aandacht op datgene waarop de gemeente invloed kan 

uitoefenen: economische schade beperken en waar mogelijk de kans op vernieuwing grijpen.

- zodra 5G ingevoerd wordt stijgt het aantal coronagevallen explosief. stop daar dus mee!!!

- nee

- Nee.

- Waar is binnen Drunen / Heusden de GGD gevestigd, of waar kun je je als inwoner van Drunen melden?

- Nvt

- deelinitiatieven, bijvoorbeeld te organiseren via de bibliotheken, uitbreiding uitleenartikelen verbreden met babyartikelen, 

tuingereedschap, huisgereedschap, puzzels etc.  Dat maakt dat de bieb een meer verbindende functie krijgt, meer rendabel 

kan worden Voorkomt verspilling van goederen, grondstoffen, goed voor de inwoners, mens en milieu. Ik ben bereid mee 

een plan verder vorm te geven en uit te werken.

- Goede dag  en houd U gezond

- nvt

- Laat ons hopen op een spoedige beschikbaarheid van het juiste medicijn/vaccin.  Voorzichtigheid  en hygiënisch verantwoord 

gedrag zullen, óók na de corona-crisis, van belang zijn. Voorlichting dienaande door b.v. een medische autoriteit in 

plaatselijke pers kan van groot nut zijn.

- weet ik niet, vind het moeilijk de dagen door te kommen. ieder dag is het zelfde .voor de carona had ik ieder dag wel een 

aktijdtivi zoals zwemmen, gym ,fysio, zonnebloem en kbo .nu helemaal niets

- In supermarkten de 1,5 meter handhaven!

- Geef mensen de ruimte en voorlopig geen belasting verhoging en steun de lokale bedrijven

- na dit virus zullen veel mensen in deze gemeente in problemen komen. Ik verwacht ook dat de gemeente Heusden in 

financiele problemen zal komen. Het afwentelen van de extra kosten op de bewoners van deze gemeente is echt 

onacceptabel. De gemeente zal de begroting moeten aanpassen aan de huidige inkomsten en niet zoals in het verleden maar 

weer even de gemeentelijke kosten verhogen.
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- Streng optreden tegen groepsvorming. Kom maar eens checken bij de plas bij de Heidijk thv de Donauring. Na 1800 uur 

grote rotzooi en samenscholing bij mooi weer.

- Nee

- Somige vragen gaan voorbij aan het feit dat we gepensioneerd zijn.

- nee

- Mijn grootste zorg is het gedrag van andere mensen met betrekking tot het opvolgen van de regels buitenshuis. En voor de 

gemeente in het vrijmaken en handhaven van de ruimte op stoepen en trottoirs om elkaar te kunnen passeren zonder gelijk 

op straat te moet gaan lopen. Om nog maar niet te spreken voor mensen die gebruik maken van rollator en kinderwagen en 

andere ondersteuning.

- Meer handhaving in het weekend.

- neen

- Wens jullie veel sterkte en wijsheid in deze overspannen tijd!

- nee

- geen

- Geen suggesties

- Ik heb bij de vraag over het opvoeden van kinderen ‘n probleem. De kinderen zij resp. 51 en 47, dus daar is weinig meer 

aan op te voeden. Heb dus maar aangegeven dat daar geen problemen mee zijn.

- Voor zover ik kan overzien doet de Gemeente, zeker in de persoon van de Burgemeester,erg hun best om een luisterend oor 

te zien zijn.

- neen

- Nee ik heb geen opmerkingen  meer

- Nee

- Hopelijk gaat de gemeente steun (financieel en facilitair) verlenen aan culturele organisaties m.b.t. het weer opstarten van 

activiteiten. M.b.t. informatievoorziening aan de burgers is er nog veel te verbeteren.

- U had een vraag of de gemeente voldoende doet. Ik weet dat niet ik hoor zie er niets van. Ik heb gelukkig ook geen hulp 

nodig en ben dus niet op zoek nu.

- Bij de vragen staat weet het niet/geen mening! Deze stelling is mijn inziens niet helemaal juist omdat de informatie ontbreek 

en men het daarom niet weet. Geen mening is heel iets anders dan iets niet weten.

- geen

- ja leuk dat ze bij st Janshof muziek buiten  geven maar heel de middag een zanger met grote boxen te staan gillen is niet 

nodig er onnen ook mensen aan de over kant waarvan iemand ziek is of andere nare dingen op dat moment meemaakt en 

geen behoefte hebben om dat binne aan te horen ,het gaat zo hard  niet nodig

- Luister goed naar wat er uit de bevolking komt.  Probeer rustig en overwogen initiatieven uit de samenleving op te zetten. 

Laat je zeker niet gek maken door Provincie en Rijksoverheid. Hou het RIVM  in de gaten . Lijkt mij de beste  partij om naar 

te luisteren.

- nee

- Nee

- Geen

- Iedereen moet eens een keertje opletten , en anderhalve meter afstand houden, en waar het te druk is, mooi huiswaarts 

keren. Ook normen en waarden beter toepassen, en de kinderen beter opvoeden.

- Nee was maar waar

- De gemeente Heusden zou  de winkeliers, ondernemers kunnen aanbieden om ruimere openingstijden te hanteren. Langer 

open en ook zondagen open.

- Neen !!!!

- nee

- Ga zo door

- Betere en duidelijke communicatie. Laten zien dat je er bent middels bereikbaarheid.

- Het wordt tijd dat ze de mensen wat vrijheid geven. En een tijdelijke wet zie ik al helemaal niet zitten. Hoe kunnen ze dat 

handhaven een politie agent is met het verkeerde been uit bed gestapt. "Mevr. u krijgt een bekeuring, omdat  u op 1 meter 

afstand stond te praten met uw vriendin." of " U hebt te veel gasten op uw verjaardag" Kom op zeg, leven wij eigenlijk nog 

in een vrij land? Het lijkt wel een gevangenis en ik heb nog nooit iets of iemand iets aangedaan. Iedereen kent de gevaren 

van corona inmiddels wel en domme mensen en minder begaafde mensen die het niet begrijpen blijven er. Laat iedereen 

zijn eigen verantwoording nemen. Het ergst vind ik dat heel de economie naar de klote is. Je zou je maar kapot gewerkt 

hebben om iets op te bouwen, en in 3 maanden tijd failliet gaan. En in Den Haag doen ze net of er niets aan de hand is en 

dat je dit allemaal moet accepteren. Sorry niet normaal.

- wees duidelijk

- nee

- Nee de lijst zit goed in elkaar blijf het in de gaten houden als deze tijd voor bij is

- neen

- nee

- Neen

- Zie mijn eerder geschreven advies en suggesties

- Nee

- Neen

- snel medicijn ontdekken of een vaccin ontwikkelen

- Nee

- Vooral de economisch zwakkere in de samenleving krijgen weer de rekening gepresenteerd.

- nee

- vooral aandacht voor de gezinnen met kinderen in achterstandssituaties
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- Handhaving door BOA’ is een absolute must! Zeker in de vesting nu de regels versoepeld gaan worden en het 

pinksterweekend voor de deur staat.

- Meer controle in de vesting. Bewoners ergeren zich aan de troep die toeristen achterlaten.



M E M O 

Aan: Gemeentelijk Beleidsteam / College
Van: Communicatie
Datum: 22 juli 2020
Onderwerp: Inwonerpanel over het coronavirus

Opvallend
 Eenzaamheid is eigenlijk geen issue. Twee op de drie (66%) van de mensen heeft zich niet 

eenzaam gevoeld en drie op de tien (29%) voelde zich zelden eenzaam. 
o Waar uit onderzoeken los van corona blijkt dat eenzaamheid met name voorkomt 

onder 65-plussers, zien we uit de resultaten dat eenzaamheid tijdens de 
coronaperiode juist meer door 35-minners wordt ervaren dan door oudere 
doelgroepen. Zowel gericht op 35-minners als op 65-plussers zijn er activiteiten 
geweest om eenzaamheid bij hen in beeld te brengen, te voorkomen of aan te 
pakken.

o Bezorgdheid is meer iets van 65-plussers en minder van mensen van 50 jaar en 
jonger.

 Zelfredzaamheid
o Mensen kunnen zich voor het merendeel zelf redden en krijgen hulp als dit niet gaat. 

De zelfredzaamheid is goed. Mensen kijken hiervoor niet naar de overheid. 
Uitzondering is de psychische gezondheid. Mensen onder de 35 kunnen zich hier 
vaker niet zelf redden.

o De helft van de mensen geeft hulp aan anderen om hen door de crisis heen te 
helpen.

o Twee derde is niet betrokken bij nieuwe initiatieven, die ontstaan zijn tijdens de 
crisis. Als mensen betrokken zijn, is dat vooral bij initiatieven om de lokale econonie 
te ondersteunen. Acht op de tien mensen die betrokken zijn, zegt de initiatieven 
voort te willen zetten maar heeft daarbij geen hulp van de overheid nodig.

o Bijna 90% heeft geen ideeën voor de toekomst die de gemeenschap kunnen helpen 
door de crisis te komen

o 83% volgt de adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid op
 Aard van de crisis

o 52% kent iemand buiten het eigen huishouden die besmet is en 12% geeft aan dat 
er in de persoonlijke kring iemand is overleden. Verder geeft 88% aan dat er 
niemand in hun eigen huishouden besmet is geweest. Op basis van deze resultaten 
is de coronacrisis niet echt een gezondheidscrisis in de gemeente Heusden.

o In Heusden wordt de crisis vooral ervaren als een financieel-economische: 87% 
maakt zich zorgen om de gevolgen voor de economie en 70% over de eigen 
financiële situatie.



Ons kenmerk
Onderwerp

Datum
Pagina 2 van 2

o Mensen misten tijdens de lockdown vooral de sociale contacten met familie en 
vrienden.

o 70% denkt dat de crisis blijvende impact heeft op de samenleving.
o Thuiswerken is vooral iets voor 34-plussers en veel minder voor 35-minners. Die 

laatsten werken vaker vanuit hun gewone werklocatie.
 Gemeente

o De helft vindt dat de gemeente voldoende communiceert
o De helft vindt dat de gemeente voldoende oog heeft voor eenzaamheid, maar de 

35-minners vinden dit het minst vaak terwijl dit de doelgroep is waar eenzaamheid 
het meest speelt.

o De crisis wordt vooral gevoeld als een economische, maar de meeste mensen 
(59%) oordelen ‘neutraal’ over wat de gemeente hieraan doet

Conclusies
 We hebben qua eenzaamheid onderschat dat de impact van de crisis op jongeren (35-

min) mogelijk groter is dan die op ouderen (65-plus)
 De economische gevolgen van de crisis zijn voor onze gemeenschap het belangrijkst 
 Mensen zijn zelfredzaam en hebben de overheid niet nodig om te krijgen wat ze nodig 

hebben, maar hebben geen ideeën voor de toekomst

Adviezen
 Bij een volgende lockdown moeten we ons beseffen dat we ons qua eenzaamheid ook 

heel bewust richten op de 35-minners. 
 Economische en financiële informatie zijn belangrijker voor onze gemeenschap dan die 

over gezondheid. Voor het laatste kunnen we het laten bij het doorgeven van de 
informatie van de Rijksoverheid, voor de eerste twee moeten we zelf extra 
communiceren.

 Handelingsperspectief hoeft geen onderwerp van de communicatie te zijn, behalve als 
het gaat over de economie en de financiële situatie van huishoudens. De gemeente 
moet zich richten op ideeën voor de toekomst om mensen te helpen daar een beeld bij 
te krijgen. Hierbij moet de gemeente niet bepalen/beslissen, maar opties aandragen en 
helpen ideevorming op gang te brengen en te houden.


