
Corona Impact Monitor
Lokale Besturen



Methodologie 

▪ Bevragingsmethode:
 Online vragenlijst – 15 minuten
 Oproep via:

▪ Bpact Online Impact Panel
 Universiteit Hasselt
 Stedelijke kanalen
 Campagne via social media

 N = 418 deelnemers

▪ Veldwerk
 Onderzoeksperiode: 1 mei 2021 – 15 mei 2021

▪ Herweging van de data
 De data werd gewogen om representatief te zijn op geslacht x leeftijd volgens de bevolkingscijfers voor 

Bocholt op 1 januari 2020 (Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek)

Bevraging Inwoners Bocholt



Methodologie 
Bevraging Inwoners Bocholt

Buurt/Wijk/Deelgemeente Hoe lang woonachtig

55%

28%

9%

8%

Bocholt

Kaulille

Lozen

Reppel

V: In welke buurt/wijk/deelgemeente woon je? Hoe lang woon je al in je gemeente?

4%

10%

8%

41%

37%

Minder dan een jaar

1 tot 5 jaar

6 tot 10 jaar

Meer dan 10 jaar

Ik woon er al heel mijn leven



Samenvatting
• De inwoners van Bocholt zijn even tevreden als de gemiddelde Vlaming over de corona-aanpak.

• Aandachtspunten:

1

2
3
4

Zorg & gezondheid
De inwoners van Bocholt zijn bezorgder om zichzelf en om de situatie in hun gemeente dan de gemiddelde Vlaming. 
Er is een uitgesproken vraag naar aandacht voor sociaal isolement en eenzaamheid.
Ongeveer 15% twijfelt nog om zich te laten vaccineren. Hetzelfde aantal inwoners heeft besloten zich niet te laten vaccineren.

Lokale economie
De helft wil grotere terrassen toelaten voor horeca. Daarnaast wil men voldoende afstand of plexiglazen tussen tafels, een beperkt aantal mensen 
aan tafel en een verplichting om aan de eigen tafel te blijven zitten als voorwaarden voor de horeca.
4 op 10 wil dat Bocholt lokaal consumeren meer aanmoedigt. Bijna 3 op 5 vindt cadeaucheques voor lokale handelaars hiervoor het meest geschikt.
Driekwart vond de coronabonnen voor alle inwoners een goed initiatief van het gemeentebestuur.

Jeugd & vrijetijdsaanbod
3 op 10 vindt dat er te weinig ingezet werd op een alternatief vrijetijdsaanbod. Een kwart beoefent minder sport.
3 op 10 wil dat Bocholt meer inzet op fiets- en wandelpaden.
Ongeveer de helft wil terug naar de film indien dat mogelijk is. De helft wil pas binnenactiviteiten wanneer de meeste mensen gevaccineerd zijn.
Meer dan de helft wil een event als de coronapandemie voorbij is.

Welzijn & inkomen
3 op 10 wenst meer ondersteuning voor gezinnen met een geweld- misbruikproblematiek of in armoede en jeugdverenigingen.



Corona Impact Monitor
Lokale Besturen

Gemeente specifieke vragen



Gemeente specifieke vragen Bocholt
Corona-initiatieven en betrekken van burgers

47%

31%

64%

10%

7%

Sociale media, zoals Facebook,
Twitter en WhatsApp

De gemeentelijke app

Bocholt Maggezien (gemeentelijk
infoblad)

www bocholt be (gemeentelijke
website)

Pers (dag- en weekbladen)

V: Hoe nam je meestal kennis van de door het gemeentebestuur van Bocholt genomen corona-initiatieven? Hoe 
kan het gemeentebestuur van Bocholt haar inwoners best betrekken in tijden van corona en sociale afstand?

Kennis corona-initiatieven Hoe betrekken

62%

45%

6%

18%

17%

19%

4%

5%

Sociale media, zoals Facebook,
Twitter en WhatsApp

De gemeentelijke app

Corona-veilige vergaderingen (in
kleine groepjes met mondmasker)

Online vergadering

Ideeënbus aan het gemeentehuis

Vragenlijst per post

Per telefoon

Andere



Gemeente specifieke vragen Bocholt
Lokaal winkelen en maatregelen gemeentebestuur

59%

25%

22%

34%

10%

4%

20%

Cadeaucheques voor lokale
handelaars

Overzicht van alle handelaars op
de gemeentelijke website

Overzicht van alle handelaars in de
Bocholt app

Spaaractie bij lokale handelaars

Meer hygiënemaatregelen in
winkels

Andere

Geen van bovenstaande

V: Welk van de onderstaande maatregelen zou je aanmoedigen om meer lokaal te winkelen? Welke maatregelen 
of acties van het gemeentebestuur vond je goed?

Lokaal winkelen Maatregelen of acties

28%

73%

44%

29%

29%

15%

19%

1%

11%

Verdeling gratis mondmaskers

Coronabonnen voor alle inwoners

Vergroting terrassen horeca

Spandoeken, spreukenborden, kaarsjes, … 
acties ter ondersteuning van de zorgsector

Dagelijkse coronacijfers via website, app en
social media

Verdeling van ontsmettingsgel aan de
plaatselijke horeca en middenstand

Ondersteuning van getroffen sectoren door
gemeentepersoneel

Andere

Geen van bovenstaande



▪ Corona situering en algemeen gevoel
▪ Corona en vaccinatie
▪ Impact van corona op inwoners en sociaaleconomisch weefsel
▪ Tevredenheid over lokaal beleid en dienstverlening
▪ Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
▪ Socio-demografische profilering respondenten

INHOUD



Corona situering en algemeen gevoel
Algemeen geluk in het leven

1% 1% 4% 2% 3%
10% 9%

18%

32%

17%

3%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20%
50%

30%

VLAANDEREN 6,9 7,2

V: Hoe gelukkig voel je je over het algemeen in het leven?

BOCHOLT 7,0



Corona situering en algemeen gevoel
Bezorgdheid coronavirus

BOCHOLT

8%

3%

9%
7% 5%

12%
9%

12% 14%

9%
12%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10%

3%
6% 7% 9%

13%
10%

17%
13%

5% 7%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bezorgdheid voor jezelf

Bezorgdheid jouw gemeente

5,8

5,4

V: Hoe bezorgd ben je voor jezelf omtrent het coronavirus? Hoe bezorgd ben je over de huidige situatie in jouw 
stad of gemeente omtrent het coronavirus?

VLAANDEREN

5,0

4,8



▪ Corona situering en algemeen gevoel
▪ Corona en vaccinatie
▪ Impact van corona op inwoners en sociaaleconomisch weefsel
▪ Tevredenheid over lokaal beleid en dienstverlening
▪ Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
▪ Socio-demografische profilering respondenten

INHOUD



Corona en vaccinatie
Nabijheid coronavirus

Getest op coronavirus Naaste omgeving 

9%

42%

6%

41%

2%

Ja, 1 of meerdere testen waren
positief

Ja, alle testen waren negatief

Nee, maar ik denk dat ik corona
heb (gehad)

Nee, en ik denk niet dat ik corona
heb (gehad)

Nee, maar ik ben dat in de
komende dagen wel van plan

V: Heb je je laten testen op het coronavirus (COVID-19)? Heeft één van je naasten (familie, vrienden, buren…) 
het coronavirus opgelopen?

14%

18%

41%

34%

7%

Ja, iemand van mijn gezin

Ja, iemand van mijn dichte
vrienden

Ja, iemand anders uit mijn 
omgeving (kennissen, buren, 

collega,…)

Neen

Ik weet het niet



Corona en vaccinatie
Corona oplopen en Coronalert

Inschatting kans coronavirus Gebruik Coronalert

19%

14%

22%

32%

8%

3%

2%

Erg klein

Klein

Eerder klein

Noch klein, noch groot

Eerder groot

Groot

Erg groot

21%

24%

3%

47%

6%

Ja, ik kijk er regelmatig op

Ik heb de app geïnstalleerd maar
ik gebruik hem nauwelijks

Nee, maar ik ben van plan om de
app één van de komende dagen te

installeren

Nee, en ik ben ook niet van plan
om hem te gaan installeren

Ik ken de app ‘Coronalert’ niet

V: Hoe groot schat je de kans dat je het coronavirus oploopt gedurende de komende 3 maanden? Gebruik je de 
contact-tracing app 'Coronalert'?



Corona en vaccinatie
Risicogroepen en vaccinatie

Risicogroep naaste omgeving Vaccinatie

24%

8%

68%

Ja, een eerste vaccinatie

Ja, al een eerste en een tweede vaccinatie

Neen

V: Behoor je zelf of één van je naasten met wie je in normale omstandigheden regelmatig contact hebt (familie, 
vrienden, buren …  ) tot één of meer van de risicogroepen die een verhoogd risico lopen op ernstige complicaties 
bij besmetting met het coronavirus? Heb je al een vaccinatie gehad tegen het coronavirus?

33%

46%

29%

Ja, ikzelf behoor tot een
risicogroep

Ja, één of meerdere van mijn
naasten behoren tot een

risicogroep

Nee, noch ik noch één of
meerdere van mijn naasten
behoren tot een risicogroep



Corona en vaccinatie
Intentie vaccinatie

Oproep vaccinatie Intentie vaccinatie

73%

14%

13%

Ja Neen Ik weet het nog niet

V: Heb je al een uitnodiging gehad om je te laten vaccineren tegen het coronavirus? Ga je je laten vaccineren als 
je hiertoe de kans krijgt?

17%

83%

Ja Neen



▪ Corona situering en algemeen gevoel
▪ Corona en vaccinatie
▪ Impact van corona op inwoners en sociaaleconomisch weefsel
▪ Tevredenheid over lokaal beleid en dienstverlening
▪ Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
▪ Socio-demografische profilering respondenten

INHOUD



43%
42%

40%
40%

15%
37%

21%
20%

26%
17%

24%
21%

18%
14%

10%
5%

10%
8%

7%
6%

9%
6%

4%
6%

11%

-12%
-6%

-4%
-8%

-3%
-2%

-15%
-16%

-7%
-13%

-23%
-7%
-6%

-25%
-9%

-25%
-8%

-10%
-1%

-10%
-10%

-11%
-14%

-1%
-3%

Aantal uitstappen in de natuur
Bezorgdheid om de eigen gezondheid

Online aankopen
Stress

Thuiswerk
Eenzaamheid

Aankopen bij lokale handelaars
Aantal uren vrije tijd

Fietsgebruik
Gezond eten
Autogebruik

Financiële ongerustheid
Angst

Sportbeoefening
Aantal werkuren

Totaal aantal aankopen
Aantal doktersconsultaties in dokterspraktijk of huisbezoeken

Alcoholgebruik
Behoefte aan psychologische hulp

Totaal aantal doktersconsultaties
Werkzekerheid

Actief vrijwilligerswerk
Gebruik openbaar vervoer

Aantal consultaties psychologische hulp
Aantal doktersconsultaties via telefoon of online (teleconsultaties)

Toegenomen

Afgenomen

V: Welke van onderstaande factoren zijn, in vergelijking met het begin van de coronapandemie, in jouw 
persoonlijke situatie toegenomen / afgenomen als gevolg van de coronapandemie? 

Impact van corona op inwoners
Wijzigingen als gevolg van de coronapandemie



Impact van corona op inwoners
Blijvende impact door coronavirus

V: Welke van onderstaande factoren denk je na de coronapandemie meer te blijven doen?

21%

48%

37%

15%

Thuiswerk

Fietsen

Kopen bij lokale handelaars

Geen van bovenstaande



Impact van corona op inwoners
Sluiting grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen

Begrip sluiting grenzen Verplaatsing gemaakt

V: In welke mate was je ermee akkoord dat de grenzen werden afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen 
tijdens de recente lockdown(s)? Heb je sinds januari 2021 zelf een verplaatsing naar het buitenland gedaan?

14%

7%

7%

6%

8%

15%

42%

1%

Helemaal niet akkoord

Niet akkoord

Eerder niet akkoord

Noch akkoord, noch niet akkoord

Eerder akkoord

Akkoord

Helemaal akkoord

Geen mening

22%

14%

65%

Ja, een essentiële verplaatsing
(dwingende gezinsredenen, voor
je werk, humanitaire redenen, je

studies, verplaatsingen door
inwoners van de grensgemeenten,

verhuizen en verzorgen van
dieren)

Ja, een niet-essentiële
verplaatsing

Nee



Impact van corona op inwoners
Impact coronapandemie op toerisme

Verblijf in eigen land

27%

73%

Ja Neen

Verblijf komende 6 maanden

41%

28%

41%

Ja, in het binnenland

Ja, in het buitenland

Nee

V: Heb je in het laatste jaar een verblijf (minstens 1 nacht) geboekt in eigen land? Overweeg je een verblijf (van 
minstens 1 nacht) in de komende 6 maanden te boeken?



Impact van corona op inwoners
Impact coronapandemie op toerisme

Impact corona Wanneer gepland

31%

48%

30%

19%

In de lentemaanden (mei – juni)

In de zomermaanden (juli –
augustus)

In de herfstmaanden (september –
oktober)

Geen concrete plannen, maar wel
interesse

17%

5%

36%

37%

4%

Helemaal niet Eerder niet Eerder wel Helemaal wel Weet niet

V: In welke mate speelt corona mee in de keuze om een verblijf in het binnenland te kiezen boven een verblijf in 
het buitenland? Je hebt aangegeven een verblijf in eigen land te overwegen.  Wanneer is dit verblijf in eigen land 
gepland?



Impact van corona op inwoners
Impact coronapandemie op toerisme

Interesse regio Interesse activiteiten

18%

37%

42%

14%

39%

56%

55%

24%

16%

29%

76%

33%

7%

Concerten / Festivals bijwonen

City-trip

Vakantie in de natuur

Naar theater of film gaan

Familie / vrienden in de buurt bezoeken

Fietsen

Gastronomie (gaan eten en drinken op restaurant
of afhaal)

Kuren/Wellness

Musea bezoeken

Een bezoek aan een attractiepark of evenement

Wandelen

Winkelen

Andere

21%

19%

49%

52%

28%

26%

27%

25%

21%

3%

2%

14%

22%

5%

2%

9%

7%

3%

Antwerpen

Brussel

De Ardennen

De kust

Elders in Wallonië

Elders in West-Vlaanderen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

Overweeg ik Reeds geboekt

V: In welke van de volgende provincies of regio’s heb je interesse voor een verblijf in eigen land? Welke 
activiteiten verkies je tijdens een verblijf in eigen land omwille van de coronapandemie?



Impact van corona op inwoners
Impact coronapandemie op toerisme

54%

40%

42%

11%

21%

3%

0%

2%

4%

8%

Hotel

B&B

Vakantiewoning

Camping

Vakantiepark

Vakantiecentrum voor groepsverblijf

Jeugdverblijf

Camperterrein (voor mobilhomes)

Tweede verblijf

Andere

V: In welke types logies plan je jouw verblijf in eigen land?



Impact van corona op inwoners
Maatregelen heropening horeca

57%
37%

14%
16%

34%
54%
55%

19%
36%

38%
19%

57%
22%
22%

15%
21%

5%
3%

7%
13%

Voldoende afstand tussen de tafels
Hygiënemaatregelen (bv  handen ontsmetten, tafels ontsmetten)

Mondmaskerplicht bij het verlaten van de tafel voor bezoekers
Mondmaskerplicht bij bediening

Uitbreiding van de terrassen
Beperkt aantal mensen per tafel

Iedereen verplichten om aan zijn eigen tafel te blijven zitten
Enkel zitplaatsen toestaan

Contactgegevens registreren van bezoekers
Uitsluitend digitaal betalen

Elke tafel beperken tot mensen van dezelfde bubbel
Plexiglazen tussen de tafels

Digitale menukaart
Enkel terrassen openen

Sluitingsuur dicht(er) bij het uur van het nachtelijk uitgaansverbod laten aansluiten
Verbod op verkoop van alcohol na bepaald uur

De horecagelegenheden vroeger sluiten dan 22u
Andere

Ik ben tegen de heropening van de horeca tot het einde van de coronapandemie
Geen enkele

V: Welke maatregelen zouden er in jouw gemeente moeten gelden, opdat jij je veilig zou voelen om de horeca 
terug te bezoeken?



Impact van corona op inwoners
Culturele daguitstappen

5%

9%

5%

1%

39%

52%

44%

21%

55%

31%

42%

53%

48%

66%

56%

39%

51%

78%

45%

69%

58%

46%

51%

33%

Een museum, tentoonstelling of galerij bezocht

Bezienswaardige historische gebouwen of monumenten bezocht

Deelgenomen aan een begeleide gidsbeurt of wandeling

Een concert van klassieke muziek bijgewoond

Een concert van moderne muziek (pop, rock, blues …) bijgewoond

Een dans- of balletvoorstelling bijgewoond

Een musical bijgewoond

Naar een muziekfestival geweest

Een theatervoorstelling bijgewoond

Naar een filmvoorstelling/de bioscoop geweest

Gedaan in de voorbije 6 maanden
Interesseert me wel maar niet gedaan in de voorbije 6 maanden omwille van corona
Interesseert me niet en daarom niet gedaan in de voorbije 6 maanden

V: Hieronder zie je een aantal (lokale) culturele daguitstappen  Kan je aangeven welke hiervan je de voorbije 6 
maanden (november 2020 tot nu) al dan niet hebt gedaan?



Impact van corona op inwoners
Interesse culturele uitstappen

23%

36%

18%

6%

36%

11%

17%

35%

23%

49%

21%

Een museum, tentoonstelling of galerij bezoeken

Bezienswaardige historische gebouwen of monumenten bezoeken

Deelnemen aan een begeleide gidsbeurt of wandeling

Een concert van klassieke muziek bijwonen

Een concert van moderne muziek (pop, rock, blues …) bijwonen 

Een dans- of balletvoorstelling bijwonen

Een musical bijwonen

Naar een muziekfestival gaan

Een theatervoorstelling bijwonen

Naar een filmvoorstelling/de bioscoop gaan

Geen van bovenstaande

V: Hieronder zie je een aantal (lokale) culturele daguitstappen  Kan je aangeven welke hiervan je deze zomer, 
indien toegelaten, zeer zeker wil doen? 



Impact van corona op inwoners
Cultuuruitstap voor corona

V: Ging je voor de coronapandemie regelmatig op cultuuruitstap?

23%

29%

33%

48%

Ja, in mijn eigen stad/gemeente

Ja, in aanliggende steden/gemeenten

Ja, in grootsteden

Nee



Impact van corona op inwoners
Informatiekanalen culturele uitstappen

V: Via welke kanalen krijg je vooral inspiratie voor culturele activiteiten, voorstellingen of uitstappen in jouw 
eigen gemeente?

17%

32%

17%

14%

13%

46%

13%

14%

19%

6%

49%

20%

0%

18%

2%

De vereniging(en) waar ik lid van ben

Mond-tot-mond informatie (familie, vrienden, collega’s …)

Straatbeeld (affiches, andere)

Flyer(s)

Een zoekrobot op het internet

Sociale media (Facebook, Instagram, Twitter  …)

Websites of nieuwsbrief van concert- of evenementzalen in mijn stad/gemeente

Websites of nieuwsbrief van de organisator, cultuurhuizen in mijn stad/gemeente

Websites of nieuwsbrief van het cultureel centrum in mijn stad/gemeente

Algemene culturele overzichtswebsites of nieuwsbrieven zoals Uit in Vlaanderen

Het gemeentelijk infoblad

De media (krant, radio, tv)

Andere bronnen van informatie

Ik volg dit niet op de voet

In mijn stad/gemeente wordt er weinig gecommuniceerd over culturele activiteiten,…



Impact van corona op inwoners
Reeds bezochte lokale plaatsen

14%

21%

9%

7%

17%

61%

33%

25%

20%

35%

21%

39%

52%

59%

43%

5%

7%

15%

14%

5%

Gemeenschapscentrum De Kroon

Bibliotheek De Priool

Jeugd- & Cultuurhuis De Steen

De toeristische dienst

De sporthallen

Ja, gedurende de voorbije 12 maanden Ja, maar langer dan 12 maanden geleden Nee, maar ik ken het wel Nee, en ik ken het niet

V: Heb je ooit al een bezoek gebracht aan … 



Impact van corona op inwoners
Opnieuw bijwonen concerten en voorstellingen

9%

16%

14%

25%

14%

19%

19%

24%

36%

31%

31%

22%

32%

24%

27%

21%

10%

10%

11%

8%

Buitenactiviteiten met afstand

Buitenactiviteiten zonder afstand

Binnenactiviteiten met afstand

Binnenactiviteiten zonder afstand

Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk wel Zeker wel Weet niet/geen mening

V: Denk je dat, nadat de lockdown-maatregelen zijn opgeheven en concerten en voorstellingen opnieuw 
toegelaten zijn, je deze direct terug zal willen bijwonen?



Impact van corona op inwoners
Interesse culturele uitstappen

V: Wanneer denk je wel terug concerten en voorstellingen te zullen bijwonen (in jouw gemeente)? 

51%

14%

11%

13%

32%

6%

19%

Pas wanneer de meeste mensen gevaccineerd zijn tegen corona of wanneer er
groepsimmuniteit is

Pas wanneer er geneesmiddelen zijn die de symptomen van besmetting met het
nieuwe coronavirus afdoende bestrijden

Van zodra er een goed werkende procedure voor ‘contact tracing’ is, zodat de 
kans dat er besmette toeschouwers zijn, zo klein mogelijk is

Wanneer het aantal bezoekers beperkt wordt zodat het mogelijk is minstens
anderhalve meter afstand te bewaren van de andere toeschouwers

Wanneer het Overlegcomité dit toelaat

Onder een andere voorwaarde

Weet niet/geen mening



Impact van corona op inwoners
Organisatie event in eigen gemeente

V: Vind je dat jouw stad/gemeente een event moet organiseren wanneer de coronapandemie voorbij is om het 
einde te vieren? Wanneer mag dit event plaatsvinden?

Event gemeente Wanneer plaatsvinden

40%

6%

7%

15%

4%

2%

4%

24%

Zodra wettelijk toegestaan

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Pas zodra er geen enkele besmetting
meer is in de gemeente/stad

22%

35%

34%

9%

Ja Ja, maar wel een buitenactiviteit Nee Ik weet het niet



▪ Corona situering en algemeen gevoel
▪ Corona en vaccinatie
▪ Impact van corona op inwoners en sociaaleconomisch weefsel
▪ Tevredenheid over lokaal beleid en dienstverlening
▪ Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
▪ Socio-demografische profilering respondenten

INHOUD



Tevredenheid lokaal beleid en dienstverlening 
Tevredenheid aanpak coronapandemie door gemeentebestuur

5%
1% 3% 4% 4%

16%
9%

20%
25%

10%
4%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14%

45%

41%

BOCHOLT 6,4

V: In welke mate ben je in het algemeen tevreden over hoe jouw stads- of gemeentebestuur de coronapandemie 
heeft aangepakt?

VLAANDEREN 6,5



Tevredenheid lokaal beleid en dienstverlening 
Evaluatie aanpak coronapandemie door gemeentebestuur

24%

20%

21%

21%

18%

23%

27%

31%

29%

34%

38%

33%

27%

35%

23%

26%

27%

28%

14%

26%

17%

13%

21%

10%

10%

8%

14%

28%

17%

29%

40%

26%

44%

37%

34%

29%

Maatregelen rond social distancing in het straatbeeld

Communicatie over de coronamaatregelen

Bereikbaarheid van diensten zoals burgerlijke stand en ruimtelijke ordening
sinds de coronapandemie

Ondersteuning van lokale ondernemingen en zelfstandigen

Maatregelen rond het dragen van mondmaskers op straat

Ondersteuning van inwoners in kwetsbare situaties (bv  ouderen, armen, 
gezinsgeweld …)

Ondersteuning van sport-, jeugd-, buurt- en culturele verenigingen

Alternatief vrijetijdsaanbod

Controle op de naleving van de coronamaatregelen

Te weinig Neutraal Te veel Ik weet het niet

V: In welke mate vind je dat jouw stads- of gemeentebestuur te weinig of te veel ingezet heeft op de 
onderstaande aspecten van het lokaal coronabeleid?



Tevredenheid lokaal beleid en dienstverlening 
Evaluatie communicatie door gemeentebestuur

17%

17%

18%

19%

54%

50%

11%

15%

Makkelijk terug te vinden

Correct en betrouwbaar

Oneens Noch eens, noch oneens Eens Geen mening

V: In welke mate ben je het eens/oneens met de volgende uitspraken over de communicatie van jouw stads- of 
gemeentebestuur over de coronacrisis. De communicatie over de coronamaatregelen is …



Tevredenheid lokaal beleid en dienstverlening 
Gevolgde en gewenste communicatiewijzen

33%
52%

26%
8%

26%
48%

3%
1%

0%
0%

13%
11%

1%
3%

2%
10%

32%
47%

21%
14%

28%
42%

5%
1%

0%
1%

11%
13%

8%
2%

2%
9%

Gemeentelijke website

Gemeentelijk infoblad

Via de papieren nieuwsbrief van mijn stad of gemeente

Via de elektronische nieuwsbrief van mijn stad of gemeente

Smartphone-applicatie van mijn stad of gemeente

Facebookpagina van mijn stad of gemeente

Instagram van mijn stad of gemeente

Twitter van mijn stad of gemeente

LinkedIn van mijn stad of gemeente

Een online buurtnetwerk

Specifieke folders of flyers over de coronamaatregelen van mijn stad of gemeente

Infoborden in het straatbeeld

Persoonlijke berichten zoals via e-mail, sms of WhatsApp van mijn stad of gemeente

Website van de Eerstelijnszone

Andere

Ik heb de communicatie van mijn stads- of gemeentebestuur over de coronamaatregelen niet…

Gevolgde wijze Gewenste wijze

V: Op welke wijze(n) heb je de communicatie van jouw stads- of gemeentebestuur over de coronamaatregelen gevolgd? 
Op welke wijze(n) zou je het liefst ingelicht worden door jouw stads- of gemeentebestuur over de coronamaatregelen?



▪ Corona situering en algemeen gevoel
▪ Corona en vaccinatie
▪ Impact van corona op inwoners en sociaaleconomisch weefsel
▪ Tevredenheid over lokaal beleid en dienstverlening
▪ Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
▪ Socio-demografische profilering respondenten

INHOUD



Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
Meer inzetten op beleidsdomeinen de komende 3 maanden  

13%

12%

19%

10%

18%

16%

23%

32%

16%

37%

29%

14%

10%

3%

7%

11%

18%

14%

11%

16%

13%

24%

31%

16%

42%

29%

16%

19%

2%

5%

Lokaal toerisme

Cultuur

Sport

Mobiliteit

Onderwijs en opvang

Buurt- en wijkwerking

Zorg en gezondheid

Jeugd

Senioren

Lokale economie zoals horeca, kleinhandel en lokale bedrijven

Welzijn en inkomen (gezin, armoede…)

Politie en openbare orde

Natuur en milieubeheer

Andere

Geen enkele

Bocholt
Vlaanderen

V: Op welke 3 beleidsdomeinen moet jouw stads- of gemeentebestuur volgens jou de komende maanden meer 
inzetten als gevolg van de coronapandemie?



Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
Op welke beleidsmaatregelen inzetten  

V: Op welke van de onderstaande beleidsmaatregelen moet jouw stads- of gemeentebestuur volgens jou de 
komende maanden (nog) meer inzetten als reactie op de coronapandemie? 

Top 10 beleidsmaatregelen

51%

42%

39%

37%

32%

29%

27%

27%

26%

26%

Toelaten dat horecazaken grotere terrassen mogen zetten op het openbaar
domein

Aanmoedigen van inwoners om te gaan eten/drinken bij de lokale horeca

Aanmoedigen van inwoners om te winkelen bij lokale handelaars (winkelhieren)

Aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement bij inwoners

Investeren in fiets- en wandelpaden

Financieel ondersteunen van inwoners in armoede of inwoners met
inkomensverlies door de coronapandemie

Ondersteunen van gezinnen die geconfronteerd worden met spanningen,
geweld of misbruik

Ondersteunen van jeugdverenigingen

Toelaten dat grotere evenementen zoals loopwedstrijden of kermissen kunnen
doorgaan als ze coronaproof georganiseerd kunnen worden

Ondersteunen van scholen en leerkrachten



Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
Op welke beleidsmaatregelen inzetten  

23%

22%

4%

51%

39%

42%

22%

1%

Financieel ondersteunen van lokale handelaars, ondernemingen en
zelfstandigen

Financieel ondersteunen van lokale horeca

Organiseren van coronaproof winkelstraten met pijlen, affiches, bordjes en
hekken

Toelaten dat horecazaken grotere terrassen mogen zetten op het openbaar
domein

Aanmoedigen van inwoners om te winkelen bij lokale handelaars
(winkelhieren)

Aanmoedigen van inwoners om te gaan eten/drinken bij de lokale horeca

Aanmoedigen van inwoners om de fiets te gebruiken als coronaproof en
duurzaam vervoermiddel

Andere

V: Op welke van de onderstaande beleidsmaatregelen moet jouw stads- of gemeentebestuur volgens jou de 
komende maanden (nog) meer inzetten als reactie op de coronapandemie? 

Lokale economie en 
mobiliteit



Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
Op welke beleidsmaatregelen inzetten  

26%

22%

17%

23%

25%

1%

Ondersteunen van scholen en leerkrachten

Aanbieden van ruimtes en zalen aan scholen om coronaproof les te kunnen
geven

Aanbieden van ruimtes en zalen aan kinderen en jongeren om coronaproof
te kunnen studeren

Aanbieden van laptops en tablets aan scholen en kinderen om digitaal les te
kunnen volgen

Ondersteunen van opvanginitiatieven voor kinderen en jongeren

Andere

V: Op welke van de onderstaande beleidsmaatregelen moet jouw stads- of gemeentebestuur volgens jou de 
komende maanden (nog) meer inzetten als reactie op de coronapandemie? 

Onderwijs, opvang en 
jeugd



Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
Op welke beleidsmaatregelen inzetten  

29%

27%

20%

18%

1%

Financieel ondersteunen van inwoners in armoede of inwoners met
inkomensverlies door de coronapandemie

Ondersteunen van gezinnen die geconfronteerd worden met spanningen,
geweld of misbruik

Begeleiden van werkzoekenden om een nieuwe baan te vinden

Begeleiden van inwoners die het Nederlands onvoldoende machtig zijn zodat
ze de communicatie rond de coronamaatregelen kunnen begrijpen

Andere

V: Op welke van de onderstaande beleidsmaatregelen moet jouw stads- of gemeentebestuur volgens jou de 
komende maanden (nog) meer inzetten als reactie op de coronapandemie? 

Gezin en inkomen



Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
Op welke beleidsmaatregelen inzetten  

19%

27%

18%

11%

23%

20%

19%

32%

20%

18%

1%

Ondersteunen van sportverenigingen

Ondersteunen van jeugdverenigingen

Ondersteunen van culturele verenigingen

Ondersteunen van buurtcomités en buurtverenigingen

Aanbieden van ruimtes en zalen aan verenigingen om coronaproof activiteiten
te organiseren

Geven van tips voor een lokale vakantie/ staycation en daguitstappen

Investeren in lokale toeristische bezienswaardigheden

Investeren in fiets- en wandelpaden

Organiseren van alternatief vrijetijdsaanbod (bv  digitale culturele 
voorstellingen, sportsessies in openlucht, stadswandelingen, lichtshows …)

Voorzien van coronaproof spel- en sportinfrastructuur

Andere

V: Op welke van de onderstaande beleidsmaatregelen moet jouw stads- of gemeentebestuur volgens jou de 
komende maanden (nog) meer inzetten als reactie op de coronapandemie? 

Vrije tijd, buurt, verenigingsleven, 
natuur en toerisme



Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
Op welke beleidsmaatregelen inzetten  

15%

17%

22%

8%

13%

15%

17%

15%

15%

23%

7%

37%

20%

2%

Voorzien van maatregelen rond social distancing en hygiëne in het straatbeeld

Invoeren van een algemene mondmaskerplicht op drukke openbare plaatsen in de gemeente/stad

Ondersteunen van zorgverleners, zoals artsen, (thuis)verplegers en kinesisten

Voorzien van triageposten

Voorzien van vaccinatiecentra

Ondersteunen van zorginstellingen in verband met corona

Ondersteunen van huisartsen in verband met corona

Ondersteunen van opvanginitiatieven voor ouderen

Ondersteunen van opvanginitiatieven voor personen met een handicap

Aanbieden van psychologische hulp aan inwoners

Ondersteunen van asielzoekers en nieuwkomers in verband met corona

Aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement bij inwoners

Aanbieden van hulp in het huishouden aan minder zelfredzame inwoners, bv  met vrijwilligers

Andere

V: Op welke van de onderstaande beleidsmaatregelen moet jouw stads- of gemeentebestuur volgens jou de 
komende maanden (nog) meer inzetten als reactie op de coronapandemie? 

Zorg en gezondheid



Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
Op welke beleidsmaatregelen inzetten  

8%

20%

17%

23%

10%

26%

2%

Organiseren van lokale contact tracing

Controle op de naleving van de coronamaatregelen door de ordediensten

Digitaal aanbieden van gemeente- / stadsdiensten (vb  opvragen van 
attesten, opvragen van informatie, melding of aangifte doen …)

Aanbieden van opleidingen aan inwoners die minder vertrouwd zijn met
digitale technologie

Aanbieden van opleidingen aan winkeliers en handelaars om via het internet
te verkopen

Toelaten dat grotere evenementen zoals loopwedstrijden of kermissen
kunnen doorgaan als ze coronaproof georganiseerd kunnen worden

Andere

V: Op welke van de onderstaande beleidsmaatregelen moet jouw stads- of gemeentebestuur volgens jou de 
komende maanden (nog) meer inzetten als reactie op de coronapandemie? 

Dienstverlening en 
openbare veiligheid



Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
Investeringen in beleidsdomeinen

15%

21%

25%

20%

12%

11%

39%

26%

37%

-18%

-13%

-9%

-4%

-7%

-16%

-11%

-1%

-3%

Algemene werking

Zich verplaatsen en mobiliteit

Natuur en milieubeheer

Veiligheidszorg

Ondernemen en werken

Wonen en ruimtelijke ordening

Cultuur, sport en vrije tijd

Leren en onderwijs

Zorg en opvang

Meer Minder

V: In welke beleidsdomeinen zou jouw stads- of gemeentebestuur met het beschikbare budget meer / minder 
moeten investeren omwille van de coronapandemie?



▪ Corona situering en algemeen gevoel
▪ Corona en vaccinatie
▪ Impact van corona op inwoners en sociaaleconomisch weefsel
▪ Tevredenheid over lokaal beleid en dienstverlening
▪ Evaluatie van potentiële lokale maatregelen
▪ Socio-demografische profilering respondenten

INHOUD



Socio-demografische profilering respondenten

Geslacht Leeftijd

V: Hoe identificeer je jezelf? Wat is je leeftijd?

49%
50%

1%

Man
Vrouw
Andere
Ik wens hier niet op te antwoorden

25%

25%

30%

20%

16-34 jaar

35-49 jaar

50-64 jaar

65-79 jaar



Socio-demografische profilering respondenten

Gezinssituatie Opleiding

V: Wat is je gezinssituatie? Wat is je hoogst behaalde diploma?

16%

4%

32%

36%

5%

4%

2%

Alleenwonend

Eénoudergezin (met inwonende
kinderen)

Samenwonend met partner en
met inwonende kinderen

Samenwonend met partner zonder
inwonende kinderen

Samenwonend met ouders en
afhankelijk van ouders (= zonder

eigen inkomen)
Samenwonend met ouders en

onafhankelijk van ouders (= met
eigen inkomen)

Andere

7%

4%

2%

30%

38%

20%

Geen diploma

Lager onderwijs

Buitengewoon onderwijs

Lager middelbaar onderwijs (alle
types, eerste of tweede graad)

Hoger middelbaar onderwijs
(humaniora, derde graad) of post-

secundair onderwijs

Hoger onderwijs (hogeschool of
universiteit)



Socio-demografische profilering respondenten

School van kinderenKinderen

V: Heb je kinderen? Heb je kleinkinderen? Naar welke school gaat/gaan je kind(eren)?

69%

31%

Ja

Neen

15%

19%

19%

6%

3%

57%

Kleuterschool

Lagere school

Middelbare school

Hogeschool

Universiteit

Mijn kind(eren) gaat/gaan niet
meer/nog niet naar school

Kleinkinderen

46%
54%

Ja

Neen



Socio-demografische profilering respondenten
Impact coronapandemie op de tewerkstelling

43%

7%

6%

1%

11%

33%

Geen impact ten gevolge van de coronapandemie

Ik ben deeltijds technisch werkloos (geweest) ten gevolge van de
coronapandemie

Ik ben voltijds technisch werkloos (geweest) ten gevolge van de
coronapandemie

Ik ben mijn werk permanent verloren ten gevolge van de
coronapandemie

Andere

Niet van toepassing

V: In welke mate heeft/had de coronapandemie een invloed op je tewerkstelling? 



Socio-demografische profilering respondenten
Kans op verliezen van job omwille van coronapandemie

64%

6% 5% 4% 1% 4% 3% 6% 3% 3% 1%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4%9%
88%

V: Hoe groot schat je de kans in dat je jouw job zal verliezen omwille van de coronapandemie?

BOCHOLT 1,7 2,0VLAANDEREN 1,4 2,0



Corona Impact Monitor
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