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inwoners van Uden over de
zomervakantie
30 juli 2020
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Samenvatting
Zomervakantie
Op vraag "1 Had je, voor de komst van het coronavirus, al plannen gemaakt voor de zomervakantie?"
antwoordt 45% van de respondenten: "Ja, in het buitenland". Zie pagina 4.
Op vraag "2 Heb je op dit moment plannen voor de zomervakantie?" antwoordt 51% van de
respondenten: "Nee, ik blijf (waarschijnlijk) thuis". Zie pagina 5.
Aan de hand van vraag "2.1 Waarom kies je ervoor om wel op zomervakantie te gaan?" is de
volgende top drie van antwoorden naar voren gekomen:
1.
Ik loop op vakantie niet meer risico om besmet te raken met het coronavirus dan thuis (38%)
2.
Ik moet er even uit (37%)
3.
De overheid zegt, ondersteund door deskundigen, dat het kan en mag. Ik vertrouw op dit
advies (24%)
Zie pagina 6.
Aan de hand van vraag "2.2 Waarom ga je niet op zomervakantie?" is de volgende top drie
antwoorden van naar voren gekomen:
1.
Ik wil niet het risico lopen dat ik, of een reisgenoot, op vakantie besmet raak(t) met het
coronavirus (44%)
2.
Ik ben niet gebonden aan de zomervakantie (34%)
3.
Door alle coronamaatregelen kan ik geen ontspannen en leuke vakantie hebben (28%)
Zie pagina 7.
Aan de hand van vraag "2.2 Wat verwacht je, eenmaal op uw vakantieadres, anders te zullen
(moeten) doen dan normaal? Kies de antwoorden waarvan je verwacht dat deze voor jou van
toepassing zijn." De volgende top drie van antwoorden is naar voren gekomen:
1.
Meer fietsen en/of wandelen in de omgeving van mijn accommodatie (49%)
2.
Een mondkapje dragen op openbare plekken (41%)
3.
Minder contact maken met andere mensen (30%)
Zie pagina 8.
Op vraag "2.3 Hoe ga jij op vakantie?" antwoordt 82% van de respondenten: "Met de auto". Zie
pagina 10.
Op vraag "2.4 Is dit een andere manier van op vakantie gaan dan voorheen?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Nee, ik ga zo altijd op vakantie". Zie pagina 11.
Op stelling 3’'Om een nieuwe golf van coronabesmettingen te voorkomen, moet iedereen deze
zomervakantie thuisblijven antwoordt in totaal 29% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In
totaal antwoordt 42% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord
(32%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". Zie pagina 12.
Tot slot
Op vraag "4 Heb jij een bijzonder vakantieverhaal te vertellen dat interessant is voor in het Udens
Weekblad?" antwoordt 97% van de respondenten: "Nee". Zie pagina 14.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipUden, waarbij 178 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TipUden
Udens Weekblad
Zomervakantie
Tot slot
17 juli 2020 tot 27 juli 2020
10
178
7,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
Tot slot
30 juli 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±7,3%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Udens Weekblad.
Op 17-07-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 23-07-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar geslacht en leeftijd

1.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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2. Resultaten
2.1 Zomervakantie
De zomervakantie staat voor de deur. Een zomervakantie die door de komst van het
coronavirus er mogelijk anders uitziet dan anders. Reizen naar vakantielanden als Frankrijk,
Italië en Spanje zijn op dit moment (deels) toegestaan, maar landen als Groot-Brittannië,
Zweden of Turkije zitten nog op slot.

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

8%

Ja, in het buitenland

45%

Ja, zowel in Nederland als het buitenland

5%

Nee, (nog) niet

Weet niet

(n=178)

42%

0%
0%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Had je, voor de komst van het coronavirus, al plannen gemaakt voor de zomervakantie?"
antwoordt 45% van de respondenten: "Ja, in het buitenland".

Toelichting
Ja, in het
buitenland
Nee, (nog) niet

•

Ik had reeds ibegin dec. Een complete rondreis door Egypte geboekt

•

Doen we altijd op laatste moment, ligt eraan waar het mooi weer is in
europa :)
Ik ga altijd in de winter een weekje naar de warmte, was net terug voor
corona kwam

•
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2 Heb je op dit moment plannen voor de zomervakantie?
(Met de zomervakantie bedoelen we de periode van juli t/m september.)

Ja, ik ga (waarschijnlijk) weg in Nederland

(n=178)

24%

Ja, ik ga (waarschijnlijk) weg in het buitenland

16%

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

6%

Nee, ik blijf (waarschijnlijk) thuis

51%

Weet niet

4%
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100%

Op vraag "2 Heb je op dit moment plannen voor de zomervakantie?" antwoordt 51% van de
respondenten: "Nee, ik blijf (waarschijnlijk) thuis".

Toelichting
Ja, ik ga
(waarschijnlijk)
weg in Nederland
Ja, ik ga
(waarschijnlijk)
weg in zowel
Nederland als het
buitenland
Nee, ik blijf
(waarschijnlijk)
thuis

•
•

Een week naar de Veluwe geweest en dagtrips in Nederland in juni
Hebben al vakantie gehad en zijn in eigen land gebleven

•

Italië hebben we geannuleerd, maken nu een rondreisje door Nederland
en duitsland kort bij de grens

•

Al besloten om dit jaar naar Rundumhause te gaan, met de caravan in de
achtertuin en ipv geld voor de vakantie dit gebruikt voor een prima
zwembad :) Soort camping van gemaakt in de achtertuin :)
Blijf elk jaar in nederland. en maak dagjestochten.

•
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2.1 Waarom kies je ervoor om wel op zomervakantie te gaan?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=81)
De overheid zegt, ondersteund door deskundigen,
dat het kan en mag. Ik vertrouw op dit advies

24%

Ik moet er even uit

37%

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

38%
15%
8%

Thuisblijven geeft mij geen vakantiegevoel

22%

Andere reden

12%

Weet niet
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80%

100%

Aan de hand van vraag "2.1 Waarom kies je ervoor om wel op zomervakantie te gaan?" is de
volgende top drie van antwoorden naar voren gekomen:
1. Ik loop op vakantie niet meer risico om besmet te raken met het coronavirus dan thuis (38%)
2. Ik moet er even uit (37%)
3. De overheid zegt, ondersteund door deskundigen, dat het kan en mag. Ik vertrouw op dit
advies (24%)

Andere reden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als het veilig genoeg is ga ik pas
Ben in spanje een huis aan het bouwen
Binnen geldende normen kan veel.
Ga nooit op vacantie. Blijf in eigen land.
Gewoon zoals gepland
Heb mijn eigen huis bij me in de vorm van een camper
Ik ga alleen als het kan.
Kampeer vakantie met eigen sanitair dus risico gelijk aan thuis blijven.
We hebben een kampeerplaats met eigen privé sanitair

Toelichting
•
•

•

Hopelijk wordt de vakantie geannuleerd bij twijfel dan wordt de keus voor je gemaakt
Mits iedereen zich aan de hygiëne regels houdt, afstand in acht genomen wordt en daarnaast
alert reageert bij ziekteverschijnselen, is de kans op besmetting op de camping net zo groot
als thuis. We moeten zo langzamerhand durven te bewegen in een samenleving die voorlopig
nog niet is (of nooit meer wordt) zoals voorheen.
We gaan niet extra erop uit, maar gewoon op de camping met eigen sanitair , en goed aan de
regels houden
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2.2 Waarom ga je niet op zomervakantie?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=91)
Ik wil niet het risico lopen dat ik, of een reisgenoot, op
vakantie besmet raak(t) met het coronavirus
Door alle coronamaatregelen kan ik geen ontspannen en
leuke vakantie hebben

44%
28%

Ik ben niet gebonden aan de zomervakantie

34%

Ik vind het te onzeker of ik uiteindelijk kan gaan

22%

Ik wil voorkomen dat het coronavirus zich verder
verspreidt

25%

Mijn reis is door de reisaanbieder geannuleerd

3%

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

9%

Andere reden
Weet niet

21%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "2.2 Waarom ga je niet op zomervakantie?" is de volgende top drie van
antwoorden naar voren gekomen:
1. Ik wil niet het risico lopen dat ik, of een reisgenoot, op vakantie besmet raak(t) met het
coronavirus (44%)
2. Ik ben niet gebonden aan de zomervakantie (34%)
3. Door alle coronamaatregelen kan ik geen ontspannen en leuke vakantie hebben (28%)

Andere reden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De financiële nasleep heeft te veel impact op het budget; we nemen geen risico's meer
Door ziekte
Er is nog zoveel onbekend over het virus, dat we geen risico willen lopen en anderen niet in
gevaar willen brengen
Financieel niet mogelijk
Ga nooit het zomers op vakantie
Ga nooit weg tijdens de zomervakantie.
Gezondheid
Het is momenteel ontzettend duur om in eigen land op vakantie te gaan
Ik ga gewoon niet vanwege het coronavirus ik wil niet besmet worden
Ik ga nooit met vakantie.
Ik ga nooit op vakantie
Ik kan mij thuis goed vermaken.
Ik zou sowieso al niet gaan
Prijzen rijzen de pan uit!
Sowieso mijn financiële situatie
Te onzeker
Vakantie in ze zomervakantie zit er meestal niet in
Vind het totaal onbelangrijk
We verwachten ons eerste kindje in augustus
Ziekte
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2.2 Wat verwacht je, eenmaal op uw vakantieadres, anders te
zullen (moeten) doen dan normaal? Kies de antwoorden waarvan je
verwacht dat deze voor jou van toepassing zijn.
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=79)
Ik ga niets anders doen

14%

Meer in/rond de accommodatie blijven

23%

Toeristische trekpleisters mijden

27%

Een mondkapje dragen op openbare plekken

41%

Minder gebruik maken van zwembaden of andere
faciliteiten op mijn vakantieadres

27%

Minder naar restaurants, cafés en terrassen

28%

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

49%

Minder uitstapjes maken

21%

Zo min mogelijk boodschappen doen

11%

Minder contact maken met andere mensen

30%

Andere optie
Weet niet

11%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aan de hand van vraag "2.2 Wat verwacht je, eenmaal op uw vakantieadres, anders te zullen
(moeten) doen dan normaal? Kies de antwoorden waarvan je verwacht dat deze voor jou van
toepassing zijn." Zijn de volgende top drie antwoorden naar voren gekomen:
1. Meer fietsen en/of wandelen in de omgeving van mijn accommodatie (49%)
2. Een mondkapje dragen op openbare plekken (41%)
3. Minder contact maken met andere mensen (30%)

Andere optie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan de regels houden van t land en/of accomodatie
Alleen boodschappen doen, vaak handen wassen etc
Extra alert zijn op hygiëne in sanitairgebouwen op de camping
Ik ga weg vanuit huis.
Meer buiten de deur eten
Meer buiten op terras in plaats van binnen
Regels die zijn voorgeschreven opvolgen
Veel in natuurgebieden verblijven

8

Toelichting
•
•

Ik zal me tzt aanpassen waar dat nodig is
Op de camping wordt gevraagd de kinderen die kunnen meer zelf te laten doen, bijv. Zonder
ouders naar de animatie komen, naar het theater, de binnenspeeltuin. Wat ook nog goed is
voor de zelfstandigheid, om er maar eens een positieve draai aan te geven.
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Je kunt op verschillende manieren op vakantie gaan.
Sommige mensen gaan met de auto op vakantie, terwijl anderen liever met het vliegtuig weg
gaan.

2.3 Hoe ga jij op vakantie?

(n=79)

Met de auto

82%

Met de bus

0%

Met de fiets

4%

Met de trein

1%

Met het vliegtuig

5%

Andere manier

8%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.3 Hoe ga jij op vakantie?" antwoordt 82% van de respondenten: "Met de auto".

Andere manier:
•
•
•
•
•
•

Auto en vliegtuig
Boot
Camper (3x)
Met de auto en vliegtuig
Met de caravan in Twenthe en fietsen
Motor
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2.4 Is dit een andere manier van op vakantie gaan dan
voorheen?
Ja, voorheen ging ik met de auto

(n=79)

3%

Ja, voorheen ging ik met de bus

2%

Ja, voorheen ging ik met de fiets

0%

Ja, voorheen ging ik met de trein

0%

Ja, voorheen ging ik met het vliegtuig

25%

Ja, voorheen ging ik op een andere manier

0%

Nee, ik ga zo altijd op vakantie

48%

Dat verschilt per jaar

22%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2.4 Is dit een andere manier van op vakantie gaan dan voorheen?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Nee, ik ga zo altijd op vakantie".
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De zomervakantie is in sommige regio's net begonnen
en het aantal coronabesmettingen lijkt vooralsnog terug te lopen. Toch wordt er ook
gesproken over een mogelijk nieuwe golf van coronabesmettingen.

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

(n=174)

7%

Mee eens

23%

Neutraal

28%

Mee oneens

32%

Zeer mee oneens

10%

Weet niet

1%
0%
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40%

60%

80%

100%

Op stelling 3 antwoordt in totaal 29% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
42% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (32%) is: "Mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Maar dat is niet te doen, dat is weer een soort lockdown... bah bah...maar altijd
beter dan na de vakantie een verplichte lockdown omdat reizigers besmet terug
komen...

Mee eens

•

Het is niet of er een tweede golf komt, maar wanneer dat ie komt. Als ieder land
gewoon zijn eigen bewoners zou bewegen om in eigen land te blijven, heb je
minder verspreiding dan alle grenzen maar opengooien en ivm een uitbraak extra
gaan repatrieren of erger 2 weken in quarantaine, beter voor het milieu en de
gezondheid. Maar daar willen reisorganisators en Buitenlandse Zaken niks van
weten. Als alleen de jongerenreizen al werden geannuleerd zou al een heel
verschil maken. Die scholen toch samen in de Spaanse en Griekse discotheken.
Met heel veel geluk hoop je als ouder dat ze maar niks oplopen en/of doorgeven.
Maar ja, de economie moet draaien en belang gezondheid is dan bij
jongerenreisorganisaties als GOGO ver te zoeken.

Neutraal

•

Als iedereen zijn geld terugkrijgt/voucher krijgt dan zouden we meer mensen
thuisblijven. Voor de economie is het goed dat mensen wel vakantie vieren
Bepaald iedereen voor zichzelf... of ze op vakantie gaan..

•
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•

•

•

Mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•

De corona besmettingen lopen nu al weer op, dus voorzichtig. We hebben heel
hard ons best gedaan om het weg te krijgen. Ik werk in de gezondheidszorg± zorg
dat het nooit meer terugkomt op de manier zoals we gehad hebben. Blijf 1 -1/2
meter handhaven. Gebeurt niet na een paar pilsjes op het terras!! Daar ligt de
corona op de loer
Ik vind het onverstandig dat er nu al vrij gereisd mag worden naar risicogebiedenhet zou beter zijn dat mensen dit jaar in eigen land vakantie vieren, en wie toch
naar het buitenland wil zou na terugkomst minstens 10 dagen verplicht in
quarantaine moeten.
Voor mijn gevoel is het niet verstandig dat mensen nu al naar het buitenland op
vakantie gaan en andersom, dat mensen uit andere landen hierheen komen. Ik
ben bang dat er daardoor een grotere kans op een tweede golf kan komen.
Waardoor we dan weer extra beperkende maatregelen krijgen.
Als die 2e golf komt dan komt die toch dus met niet weg gaan houdt het niet
tegen. We moeten wel voorzichtig zijn.
Als je rekening houd met richtlijnen en respect hebt voor elkaar moet je er even
uit kunnen. Geestelijke ontspanning is belangrijk.
Dat is gewoon niet meer vol te houden. Ik denk grotendeels weg wilt na al die tijd
thuis te hebben gezeten
Er zijn manieren om vakantie te vieren zonder extra gevaar te lopen of
veroorzaken.
Het is niet tegen te houden. Als mensen thuis moeten blijven, dan een
verplichting. Daarbij is het beter om ook uit huis te zijns, denk hierbij aan
depressies, huiselijk geweld enz.
Ik mijd wel bewust het buitenland
Maar wel goed afstand houden en de regels naleven
Mensen kunnen in 'gele landen' prima op vakantie mits de hygiëne regels en
afstand in acht genomen wordt. Op deze manier kunnen we ook de economie
weer aanzwengelen.
Mensen moeten zich aanpassen aan de situatie ongeacht waar ze zijn. Op mijn
vakantie adres is het rustiger dan het centrum van Uden en de mensen hier in de
kroegen zitten dichter op elkaar dan ik in mijn accommodatie.
Voorzichtig zijn. Veel mensen bij elkaar vermijden. Niet vliegen en zeker niet naar
andere continenten
Carona is overal. Wel moet je extra goed bezig zijn met de voorzorgsmaatregelen.
We kunnen niet in die bubbel blijven leven. Pak je verantwoording en geniet van
het leven.
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2.2 Tot slot
4 Heb jij een bijzonder vakantieverhaal te vertellen dat interessant is voor in
het Udens Weekblad?
Op vraag "4 Heb jij een bijzonder vakantieverhaal te vertellen dat interessant is voor in het Udens
Weekblad?" antwoordt 97% van de respondenten: "Nee".

Ja, mijn vakantieverhaal in het kort is:
•
•
•
•

Kom naar Giethoorn of blijf in Uden mooier en beter kunnen we het niet maken toch
Nieuwbouw huis in spanje , maar je kunt er niet naartoe. nu dus gelukkig wel . kijken hoever ze
zijn.
Op pad met Oprah Winfrey en Macron
Thailand en Mekongriver onvergetelijk

Toelichting
Nee

•

Nee waant we gaan pas 22 augustug t/m 27 sept.
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3. TipUden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Udens Weekblad en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Uden vergroten.
Via het panel TipUden.nl kunnen alle inwoners van Uden hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipuden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipUden is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen over dit
initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipUden maakt het gemakkelijk om zonder veel
moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Centrum’, ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en
‘Vuurwerk’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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