Rapportage TIP Peel en Maas
Raadpleging 17
24 oktober 2018
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1. Samenvatting
Op stelling 1 ‘De informatievoorziening in geval van een ramp is goed geregeld in onze gemeente’
antwoordt 18% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Weet niet".
Op vraag "2 Weet u wat u moet doen in geval van een ramp?" antwoordt 68% van de respondenten:
"Ja".
Op vraag "3 Op welke manier zou u informatie over de ramp willen ontvangen?" is het meest
gekozen antwoord (72%): "Via een NL Alert".
Op vraag "4 Was u ervan op de hoogte dat L1 is aangewezen als calamiteitenzender?" antwoordt
56% van de respondenten: "Ja".
Op stelling 5 ‘Een calamiteitenzender via de radio is niet meer van deze tijd’ antwoordt 24% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 56% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee oneens".
Op vraag "6 Maakt u zich zorgen over bepaalde zaken in uw omgeving die zouden kunnen leiden tot
een dergelijke ramp?" antwoordt 69% van de respondenten: "Nee, ik maak me geen zorgen".
Op vraag "7 Welke taal/dialect is in uw gezin het meest gesproken?" antwoordt 58% van de
respondenten: "Limburgs".
Op stelling 8 ‘Op de peuterspeelzalen in Limburg moeten kinderen in het Limburgs aangesproken
worden’ antwoordt 36% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 39% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (27%) is: "Mee eens".
Op stelling 9 ‘De provincie Limburg moet investeren om het Limburgs dialect te behouden’
antwoordt 60% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 19% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (37%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Peel en Maas, waarbij 133 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Rampen
Onlangs woedde er, midden in de nacht, een grote brand op het industrieterrein in Blerick. De
brandweer sloeg direct groot alarm. Zo ging het luchtalarm af, werd er een NL Alert
verstuurd en zond calamiteitenzender L1 meldingen uit. Echter ging de informatievoorziening
rondom de calamiteit niet vlekkeloos. In Baarlo kwam vorig jaar het giftige salpeterzuur vrij
waardoor de omgeving moest worden gewaarschuwd.

1 ‘De informatievoorziening in geval van een ramp is goed
geregeld in onze gemeente’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 1 ‘De informatievoorziening in geval van een ramp is goed geregeld in onze gemeente’
antwoordt 18% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 9% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Weet niet".

Toelichting
Mee eens



Er zijn protocollen en de techniek is aanwezig, natuurlijk blijft het mensenwerk en is
een vergissing altijd mogelijk.

Neutraal



Geen alarm gehoord!

Mee
oneens




Ik kan mij niet herinneren hierover ooit iets van Peel & Maas ontvangen te hebben.
Ik woon in het buitengebied, laatste huis van Meijel, bij ons hoor je de maandelijkse
sirene( 1e maandag van de maand om 12 uur) dus echt nooit
Niets meegekregen van de brand via media e.d


Zeer mee
oneens



Het luchtalarm, wat elke eerste maandag van de maand wordt getest, is bij ons niet
te horen. Tenzij er geen andere omgevingsgeluiden zijn.

Weet niet



Ben hiermee niet bekend. Ligt de reden er van bij mij of wat is hiervan de reden? Ik
eeet het niet
Geen ervaring mee
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Gelukkig nog niet meegemaakt, ik hoop het wel, ga er van uit!
Misschien mijn fout en staat het ergens te lezen want ik zou het echt niet weten. ik
heb mij er ook nooit in verdiept. Ik er vanuit dat de regels die gelden voor elke
gemeente ook nageleefd worden in Peel en Maas en dat we van informatie
voorzien worden indien prioriteit.
Nog niet mee gemaakt. Kan er niet over oordelen.
Weet niet welk "gevaar" er in mijn omgeving is en wat gemeente aan maatregelen
heeft getroffen
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2 Weet u wat u moet doen in geval van een ramp?
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Op vraag "2 Weet u wat u moet doen in geval van een ramp?" antwoordt 68% van de respondenten:
"Ja".

Toelichting
Ja





Nee



Basis regels
Deuren en ramen sluiten Luister naar alarm en zet media aan voor bericht geving Geef
informatie door aan buren en bekenden in de regio
Hangt ervan af wat voor ramp, en hoe de berichtgeving verloopt
Het ligt er aan welke ramp er is gebeurd
. Dan moet je ook anders reageren
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Stel er vindt een ramp plaats in de gemeente Peel en Maas.

3 Op welke manier zou u informatie over de ramp willen
ontvangen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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op vraag "3 Op welke manier zou u informatie over de ramp willen ontvangen?" is het meest
gekozen antwoord (72%): "Via een NL Alert".

Op een andere manier, namelijk:




Sirene
Via het luchtalarm van de gemeente
Via SMS

Toelichting



Als het sociale netwerk plat ligt, een ouderwetse megafoonauto door de straten?! Denk ook
dat iedereen weer een transistorradio in zijn bezit moet hebben.
De informatie dient echter wel zo snel mogelijk na het ontstaan van de ramp gegeven te
worden. Ik vrees dat dit nog een hele opgave voor de gemeente zal zijn om dit 24/7
georganiseerd te krijgen.
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Bij een dergelijke calamiteit is L1 aangewezen als calamiteitenzender, L1 zendt zo snel
mogelijk via in ieder geval de radio (en indien mogelijk de televisie) mededelingen uit.

4 Was u ervan op de hoogte dat L1 is aangewezen als
calamiteitenzender?
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Op vraag "4 Was u ervan op de hoogte dat L1 is aangewezen als calamiteitenzender?" antwoordt
56% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja




Maar die staat er niet altijd op! Ik hoop dat dit tzt in de melding vermeldt wordt!
Maar ik dacht via tv

Nee



L1 blinkt regelmatig uit als her gaat om te late of zelfs geen informatie. Als ik dat vergelijk
met omroep Brabant dan liggen daar werelden en geen provinciegrenzen tussen.
Maar ik heb geen idee op welke frequentie ik deze zender kan vinden.
Nee, maar ik kijk en luister niet naar deze zender.
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5 ‘Een calamiteitenzender via de radio is niet meer van deze
tijd’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 5 ‘Een calamiteitenzender via de radio is niet meer van deze tijd’ antwoordt 24% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 56% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Mee oneens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Mee eens



Er luistert bijna niemand naar l1

Mee
oneens



Het goed via een kanaal te communiceren. Dan kun je ook zoiets professioneel
opzetten. Als dit door de gemeenten afzonderlijk gedaan zou moeten worden, dan
vrees ik het ergste.
Veel oudere zijn niet actief op sociaal media en voor hen is een raio belangrijk.


Zeer mee
oneens





Er zijn ouderen die geen internet of mobiel hebben!
Iedereen luisterd toch naar de radio????
Ik luister zelf nog dagelijks naar de radio en als men onderweg is is het de veiligste
manier om informatie te verspreiden.

Weet niet



Luister nooit naar L1
Dat plat e weg gedoe van L1 is niet meer van deze tijd. De helft van de inwoners
verstaat het niet.
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6 Maakt u zich zorgen over bepaalde zaken in uw omgeving
die zouden kunnen leiden tot een dergelijke ramp?
80%

(n=131)

69%

70%
60%
50%
40%
30%

22%

20%
10%

10%
0%

Ja, ik maak me zorgen over:

Ja, ik maak me zorgen maar niet Nee, ik maak me geen zorgen
specifiek over een specifiek geval

Op vraag "6 Maakt u zich zorgen over bepaalde zaken in uw omgeving die zouden kunnen leiden tot
een dergelijke ramp?" antwoordt 69% van de respondenten: "Nee, ik maak me geen zorgen".

Ja, ik maak me zorgen over:










Bosbrand zeker bij t droge weer
Controle en handhaving Peel en Maas
De informatievoorziening als er ook sprake is van een bijkomstigheid als (grootschalige)
stroomuitval.
De toenemende druk van transport waarbij ook gevaarlijke goeden worden vervoerd.
Het aantal schepen met zeer gevaarlijke lading die door de sluis in Baarlo komen.
Het drukke vliegverkeer
Tihange
Verdraagzaamheid tussen de burgers.
Zwaar en gevaarlijk verkeer door kern Helden

Toelichting
Ja, ik maak
me zorgen
over:



De informatievoorziening als er ook sprake is van een bijkomstigheid als
(grootschalige) stroomuitval.

Nee, ik
maak me
geen
zorgen



In Nederland is alles uitstekend geregeld omtrent veiligheid. Toch kan er
desondanks nog altijd een ramp gebeuren. dit kunnen we nooit helemaal
voorkomen en uitsluiten welke veiligheidsmaatregelen we ook nemen. Leven
betekend af en tot beperkte risico's nemen. Je stapt toch ook in een auto terwijl je
weet dat er dagelijks mensen verongelukken in het verkeer!
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP PeelenMaas
Rampen
Limburgs dialect
23 augustus 2018 tot 04 september 2018
133
8,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
2 minuten en 44 seconden
4 september 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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