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Inleiding

Achtergrond en doel gemeente
Door de uitbraak van corona en de bijbehorende maatregelen is veel veranderd. Dit
heeft impact op diverse onderdelen van het leven van de Haarlemse bevolking. De
gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe men deze coronaperiode ervaart.
Daarom is een uitgebreide online vragenlijst opgesteld. Het is de bedoeling de (een deel
van) de vragen vaker uit te zetten om de ontwikkeling in de tijd in beeld te brengen. De
resultaten bieden ondersteuning bij het vormen van beleid.
De volgende onderdelen komen aan bod:
• Welzijn;
• Buurt;
• Activiteiten;
• Informatie;
• Werk, inkomen, wonen;
• Groen en klimaat;
• Beweging en sport.
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Methode en respons
Dit onderzoek is uitgezet in het burgerpanel van de gemeente Haarlem onder
5.280 inwoners. Op 24 september kreeg men een uitnodigingsmail met een link
naar de vragenlijst. Vervolgens is op 1 oktober nog een herinnering verstuurd.
Men kon de vragenlijst tot 12 oktober invullen. De vragenlijst is uitgezet in een
periode waarin de corona-cijfers na een goede zomer de verkeerde op dreigden te
gaan. Maar het onderzoek vond plaats vóór de strengere maatregelen van
14 oktober, toen onder andere de horeca opnieuw werd gesloten.
Uiteindelijk hebben 2.588 inwoners meegedaan, dit is een respons van 49 procent.
Een klein deel van de uitnodigingen (2 procent) kon niet bezorgd worden.
Weging
De resultaten zijn gewogen naar stadsdeel, leeftijd en geslacht, zodat de
resultaten voor deze kenmerken representatief zijn voor de gemeente Haarlem.
Significante verschillen
Groepen zijn vergeleken op basis van geslacht, leeftijd en stadsdeel. Alle
benoemde verschillen zijn statistisch significant.
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Samenvatting

Beperkte sociale contacten en vrijetijdsbesteding beïnvloeden welzijn
Haarlemmers geven hun leven momenteel gemiddeld een 7,3. Een kwart waardeert het
leven sinds de coronacrisis minder. Een op de acht waardeert het leven nu juist meer.
De meeste inwoners, ruim driekwart, zijn momenteel tevreden over hun leven en
gezondheid. Sociale contacten en vrijetijdsbesteding kunnen beter, een kwart is daar
ontevreden over.

Ondanks landelijke blik blijft informatiebehoefte op lokaal en regionaal niveau
Haarlemmers zoeken informatie over coronamaatregelen vooral via landelijke bronnen.
Twee op de drie Haarlemmers zouden graag meer informatie van de gemeente
ontvangen over regionale maatregelen.

Leefbaarheid woonbuurt iets achteruit gegaan
Een op de vijf inwoners ervaart een verslechterde leefbaarheid van de woonbuurt door
de coronacrisis. Dit wordt meestal gekoppeld aan te veel drukte op straat in relatie tot
de coronaregelgeving. Minder mensen zien een verbetering. Driekwart merkt geen
verandering.

Coronacrisis raakt zekerheid over werk en inkomen
Zes op tien werkende Haarlemmers merken de invloed van de coronacrisis op hun
werksituatie. Een kwart is bezorgd over het behoud van zijn/haar baan.
Voor een vijfde van de bevolking is de financiële situatie door de coronacrisis
verslechterd. Vijf procent heeft momenteel moeite om rond te komen, 4 procent heeft
moeite met het betalen van de woonlasten. Twee derde van hen maakt zich zorgen of
men in de huidige woning kan blijven wonen.

Haarlemse binnenstad minder in trek
Inwoners zijn per saldo nu iets minder positief over de Haarlemse binnenstad dan
voorheen. Het aantal mensen op straat heeft hierop het grootste negatieve effect.
Het bewaren van 1,5 meter afstand kost Haarlemmers vooral bij winkelen in de
binnenstad moeite. Dat geldt ook voor cafébezoek.

Meer waardering en behoefte voor groen
Vier op de tien Haarlemmers waarderen groen in de omgeving tijdens de coronacrisis
meer dan voor de crisis. Ook hebben vier op de tien inwoners meer behoefte tijdens de
coronacrisis om in het groen bezig te zijn. Bijna alle inwoners hebben sinds de
coronacrisis wel eens een park of groengebied in Haarlem bezocht.

Veel activiteiten worden minder ondernomen dan voor de coronacrisis. Minstens zes op
de tien inwoners gaan minder naar de Haarlemse binnenstad, film- of
theatervoorstellingen, restaurants, winkels in de binnenstad en cafés. Wel bestelt men
vaker eten en gaat men vaker naar de natuur buiten de stad. Vier op de tien
Haarlemmers kopen meer online dan voor de coronacrisis. Een vijfde zegt meer lokaal
te kopen dan voorheen.
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Samenvatting

Haarlemmers bewegen iets minder en sporten vaker ongeorganiseerd
Haarlemmers zijn door corona per saldo iets minder gaan bewegen. Voor de helft
veranderde het beweegpatroon niet. Een kwart beweegt gemiddeld minder dan 2 uur
per week.
Driekwart van de inwoners heeft in afgelopen zes weken gesport. Drie op de tien
Haarlemmers doet dat door de coronacrisis vaker ongeorganiseerd, alleen. Een kwart
geeft aan meer in de openbare ruimte te zijn gaan sporten. Een op de vijf nietsportende inwoners sportte voor de coronacrisis nog wel.
Oudere inwoners tevreden over sociale contacten, ‘jongeren’ gaan vaker naar het park
Inwoners van 65 tot 75 jaar zijn – los van de corona-ontwikkelingen – vaker tevreden
over hun sociale contacten dan Haarlemmers tussen de 18 en 50 jaar. De waardering
van het leven is bij inwoners van 18 tot 50 jaar wel toegenomen sinds de coronacrisis.
Ten opzichte van voor de coronacrisis bestellen inwoners onder de 35 vaker eten en
bezoeken ze de Haarlemse parken. Ook kopen ze relatief veel online.
Haarlemmers tussen de 50 en 75 jaar zijn vaker dan andere inwoners positief over de
binnenstad. Deze leeftijdsgroep beweegt relatief vaak elke dag. Inwoners van 18 tot 50
jaar bewegen vaak maar een keer per week. Ook inwoners van Schalkwijk bewegen
relatief weinig. Een deel van de inwoners die weinig sporten is door de coronacrisis
gestopt met sporten. Dit geldt vooral voor inwoner tot 35 jaar.
In de Oude Stad en Molenwijk ervaart in vergelijking met Haarlem gemiddeld een groter
deel verslechtering van de leefbaarheid in de buurt.
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Een op vijf inwoners ontevreden over sociale contacten

Ondanks de uitbraak van corona is ruim driekwart van de Haarlemmers
tevreden over hun leven in de afgelopen twee weken. Ook over alle
overige uitgevraagde aspecten is minimaal de helft van de inwoners
tevreden.

Hoe ontevreden of tevreden was u in de afgelopen twee weken met...(n=2.588)

Een op de vijf Haarlemmers is op dit moment ontevreden over zijn/haar
sociale contacten en de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. De
reden hiervan is niet zeker. Bij een volgende meting is vast te stellen of
dit tijdens de coronacrisis is veranderd.

uw leven

78%

uw gezondheid

76%

uw mogelijkheden om te werken

Zeven procent van de inwoners geeft aan ontevreden te zijn over
zijn/haar leven en een op de tien over zijn/haar gezondheid of zijn/haar
mogelijkheden om te werken.

uw sociale contacten

uw mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding

58%

56%

52%

15%

14%

11%

10%

25%

25%

7%

10%

20%

19%

23%

Inwoners van 65 tot 75 jaar zijn de afgelopen periode meer tevreden
over hun sociale contacten dan 18 tot 50-jarigen.
(zeer) tevreden
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neutraal

(zeer) ontevreden

weet niet, geen mening
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Veel inwoners ervaren achteruitgang na corona-uitbraak

De meerderheid van de Haarlemmers waardeert de mogelijkheden tot
vrijetijdsbesteding en sociale contacten slechter sinds de coronauitbraak.
Drie op de tien Haarlemmers waarderen hun leven slechter dan
voorheen, terwijl een op de tien een verbetering ervaart.
Bijna 60 procent waardeert hun leven zoals voor de uitbraak.

•

•

“Ik vind het leven eigenlijk prettiger dan normaal. Minder
vliegtuigen, iedereen leek zich, vooral april/mei, minder druk te
maken. Niet zo gestrest. Alsof het leven rustiger werd. Er werd
veel meer contact gemaakt tijdens supermarktbezoeken. Iedereen
ging graag voor iedereen aan de kant om afstand te nemen.
Heerlijk, iedereen leek weer tijd te hebben. Het leven stond even
stil.”

En hoe waardeert u de volgende zaken in vergelijking met voor de coronauitbraak? (n=2.588)
uw mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding

63%

uw sociale contacten

58%

uw leven
uw mogelijkheden om te werken

“De spontaniteit is verdwenen uit het sociale leven. Dat drukt
zwaar.”

uw gezondheid

(veel) slechter

25%
32%

30%
22%

43%

11%

even goed

57%

10%
12%

14%
78%

(veel) beter

11%

21%
11%

weet niet, geen mening

Voor een op de vijf (22%) Haarlemmers zijn de werkmogelijkheden
verslechterd. Daarentegen ervaart 14 procent betere
werkmogelijkheden sinds de corona-uitbraak. Ook heeft een op de vijf
geen mening hierover, omdat deze groep niet werkt.
Elf procent geeft aan dat de gezondheid slechter is geworden. Ook
11 procent ervaart een verbetering. Vier op de vijf inwoners ervaren
geen verandering van de eigen gezondheid sinds de corona-uitbraak.
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Haarlemmers geven hun leven momenteel een 7,3

Twee derde van de Haarlemmers geeft het eigen leven momenteel een
voldoende (7-8). Drie procent geeft een cijfer onder de 5, waarbij de
rapportcijfers 1 en 2 door niemand zijn ingevuld.
Zes op de tien inwoners geven aan dat de waardering voor hun leven
gelijk is gebleven sinds de corona-uitbraak. Ruim een kwart (28%)
waardeert het leven minder dan voorheen. Een op de acht (13%) heeft
nu juist meer waardering voor het leven dan voor de coronacrisis.

Welk rapportcijfer geeft u momenteel aan uw leven in het algemeen? (n=2.584)

3%

Van Haarlemmers tot 50 jaar is de waardering vaker toegenomen dan
onder 65-plussers.

16%

67%

onvoldoende (1-4)

matig (5-6)

14%

voldoende (7-8)

goed (9-10)

Is uw algemene waardering voor uw leven toegenomen of
afgenomen sinds de start van de coronacrisis? (n=2.588)

13%
28%

59%

toegenomen
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gelijk gebleven

afgenomen
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Meerderheid vindt leefbaarheid buurt onveranderd

Ruim zeven op de tien inwoners merken geen verandering in de
leefbaarheid van de eigen wijk. Zes procent vindt de leefbaarheid zelfs
verbeterd. Daarentegen geeft ook bijna een op de vijf inwoners aan dat
de leefbaarheid verslechterd is sinds de coronacrisis.

In hoeverre is de leefbaarheid in uw buurt door de coronacrisis verbeterd of
verslechterd? (n=2.588)
6%

Als toelichting voor de verslechterde situatie komt veelal naar voren dat
het te druk is in de buurt (uitgaande van de coronamaatregelen). Als
verbetering ziet men onder andere meer onderling contact en minder
parkeeroverlast.

72%

(sterk) verbeterd

In de Oude Stad en Molenwijk vinden respectievelijk 31 procent en
29 procent van de inwoners de leefbaarheid slechter dan voor de
corona-uitbraak.
Leefbaarheid
verbeterd

Leefbaarheid
verslechterd
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gelijk gebleven

18%

(sterk) verslechterd

3%

weet niet, geen mening

•

“Kroegen dicht om 10 uur is heerlijke rust. Wat
geluidsoverlast niet allemaal met je doet…”

•

“Eindelijk meer stilte, rust geen overlast van dronken
mensen, Haarlem was meteen een stuk schoner. Geen
glazen die stuk zijn gegooid, geen peuken op straat geen
herrieschoppers die om 5.uur dronken door de straat
lopen. Het mag van mij wel zo blijven.”

•

“Merk veel angst op straat en in de winkels. Geen
voorzichtigheid meer van het publiek op straat.
Nonchalance en agressiviteit steken meer en meer op.”

•

“Overlast van toegenomen recreatie in Spaarndam,
vooral fietsers, motoren. Men vierde vakantie in eigen
land. Buren werken thuis, veel te veel mensen op klein
oppervlak/land.”
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Deel inwoners ziet positieve buurtontwikkelingen sinds corona

Een op de vijf inwoners (19%) ziet nieuwe positieve ontwikkelingen in de
buurt sinds de coronacrisis. Men noemt onder meer onderlinge
aandacht, sociale controle en saamhorigheid als positieve punten.
Daarnaast waardeert men het dat het rustiger is.

Ziet u nieuwe positieve ontwikkelingen in uw buurt sinds
de coronacrisis? (n=2.588)

19%
•

“Geen toeristen, veiliger voor voetgangers en
fietsers, werken thuis geeft een betere buurt, en geen
pendelen, geen reizen voor werk, thuis kantoor
ingericht.”

•

“De ruimte wordt meer benut, bewoners investeren
meer in groen en onderhoud.”

•

“Er is meer contact tussen de buren. Dat is een
positieve ontwikkeling van de coronacrisis.”

•

“Borrels met de buren op straat. Helaas zal dit
waarschijnlijk minder worden in de winter als het
weer slechter wordt. Met corona kunnen we binnen
niet met zo'n groep afstand houden.”

•

“De bereidwilligheid om bij voorbeeld boodschappen
te doen voor andere buren.”

Onderzoek Haarlem – Hoe beleven inwoners de coronatijd? (24 sep. – 12 okt. 2020)

81%

ja

nee
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Sinds corona-uitbraak vaker naar het park, de natuur en meer eten bestellen

Vier op de tien Haarlemmers bezoeken sinds de coronacrisis vaker de
natuur buiten Haarlem en een op de vijf inwoners gaat vaker naar een
Haarlems park. Daarnaast is een derde van de inwoners vaker eten gaan
bestellen of afhalen. Ook is er een groep Haarlemmers die deze
activiteiten juist minder onderneemt dan voor de corona-uitbraak.

In hoeverre onderneemt u nu ten opzichte van voor de coronacrisis vaker of
minder vaak de onderstaande activiteiten?(n=2.588)
bezoeken van natuur buiten Haarlem
eten bestellen/afhalen

Veel activiteiten worden juist minder ondernomen sinds de coronacrisis.
Minstens zes op de tien inwoners gaan minder naar de Haarlemse
binnenstad, film- of theatervoorstellingen, restaurants, winkels in de
binnenstad en cafés.
Jongeren tot 35 jaar zijn sinds de uitbraak vaker naar het park gegaan
(32%). Ook bestelt de helft (49%) sinds de coronacrisis vaker eten.

39%

30%

bezoeken van Haarlemse parken

19%

bezoeken Haarlemse binnenstad2%
naar een film- of theatervoorstelling gaan
1%
uit eten gaan in restaurant
1%
winkelen in Haarlemse binnenstad
1%
bezoek café
0%
(veel) vaker
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41%

37%

4%

21%

23%

13%

76%

8%

75%

12%

4%
16%

79%

16%

even vaak

13%

45%

18%

7%

16%

8%

77%
64%
(veel) minder vaak

7%
28%

n.v.t.
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Voldoende afstand houden regelmatig lastig, vooral in binnenstad en café

Van de Haarlemmers die aangaven sinds de coronacrisis te zijn gaan
winkelen in de binnenstad, vond de helft het vaak lastig om 1,5 meter
afstand te houden tot andere binnenstadbezoekers. Ook in de
binnenstad in het algemeen en in cafés vinden vier op de tien inwoners
afstand houden vaak lastig.

In hoeverre vond u het lastig om 1,5 m afstand te houden tot andere bezoekers
bij:
winkelen in Haarlemse binnenstad (n=2.407)

51%

bezoek café (n=1.766)

In parken, de natuur en bij het afhalen van eten is het makkelijker om
afstand te houden. Toch heeft een kwart van de inwoners in deze
situaties hier soms of vaak moeite mee.

43%

bezoeken Haarlemse binnenstad (n=2.468)

naar een film- of theatervoorstelling gaan (n=2.150)

19%
14%

bezoeken van Haarlemse parken (n=2.241) 5%

17%

bezoeken van natuur buiten Haarlem (n=2.476) 4%

20%

vaak
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soms

24%

zelden

36%
29%
34%

11%

11% 5%
28%

25%

eten bestellen/afhalen (n=1.995) 5%

13%

44%

40%

24%

7% 4%

33%

41%

uit eten gaan in restaurant (n=2.349)

38%

14%
37%
35%

49%
42%

nooit
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Vier op de tien Haarlemmers kopen meer online dan voor coronacrisis

Vier op de tien Haarlemmers kopen door de coronacrisis meer online.
Onder de Haarlemmers onder de 35 jaar is dit zelfs de helft (53%). De helft
van de inwoners (48%) koopt net zo vaak online als voorheen.

Heeft de coronacrisis gezorgd voor een verandering in uw
online winkelgedrag? (n=2.588)

Een op de vijf inwoners koopt nu meer bij lokale winkels en 4 procent meer bij landelijke
ketens. De overige 70 procent doet nog steeds aankopen bij dezelfde winkels als voor de
coronacrisis.

Heeft de coronacrisis ertoe geleid dat u een andere
voorkeur heeft waar u uw aankopen doet? (n=2.588)
6%

7%
43%

20%
4%

48%
2%

ja, door de coronacrisis koop ik nu meer online via webshops dan in
fysieke winkels
ja, door de coronacrisis koop ik nu meer in fysieke winkels dan online via
webshops
nee, mijn winkelgedrag is onveranderd gebleven

70%

ja, ik koop nu meer bij lokale winkels en minder bij landelijke ketens
ja, ik koop nu meer bij landelijke ketens en minder bij lokale winkels
nee, ik doe nog steeds mijn aankopen bij dezelfde winkels
weet niet / niet van toepassing

niet van toepassing, ik koop niet online
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Bezoekers cafés en restaurants hechten waarde aan terras

Zeven op de tien Haarlemse bezoekers van cafés vinden het belangrijk
dat ze bij bezoek buiten op het terras kunnen zitten. Slechts 7 procent
vindt dit niet belangrijk.
De helft van de Haarlemmers die naar een restaurant zijn gegaan sinds
de crisis vindt het belangrijk dat zij buiten kunnen eten. Een op de acht
vindt dat onbelangrijk.

Hoe belangrijk is het daarbij voor u dat u buiten kunt eten?
(resp. n=1766 en n=2349 )
café

71%

restaurant

Bezoekers die buiten zitten/eten belangrijk vinden geven vaak als
toelichting dat het risico op besmetting er kleiner is. Het weer speelt in
alle gevallen een belangrijke rol bij deze overweging. Als het weer
minder is, is de behoeft aan terrassen en buitenruimten ook minder.

52%

(zeer) belangrijk

•

“Door überhaupt buiten te kunnen zijn, adem je vermoedelijk frissere lucht binnen dan wanneer
je binnen zit. Doordat het lucht buiten vermoedelijk constant aan verandering onderhevig is, heb
je vermoedelijk minder kans om besmet te raken. Ook is er dikwijls meer ruimte buiten waardoor
de 1,5 meter beter gehandhaafd kan worden.”

•

“Het is veiliger om buiten te eten.”

•

“Voelt prettiger i.v.m. afstand houden en ventilatie als we buiten eten.”

•

“Een wijntje op een terras is leuk. In een café ga ik niet zitten.”

•

“In een café binnen is het vaak moeilijk om afstand te houden.”
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neutraal

(zeer) onbelangrijk

33%

19%

7% 3%
13%

weet niet, geen mening
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Haarlemmers iets minder positief over de binnenstad

Een op de drie bezoekers van de binnenstad is nu minder positief over
de binnenstad. Men noemt vooral de drukte in relatie tot de
coronarichtlijnen als reden. Een klein deel (8%) waardeert de binnenstad
nu juist meer. Daarmee is de waardering voor de binnenstad per saldo
dus afgenomen. Van de helft van de Haarlemse binnenstadbezoekers is
de waardering voor de binnenstad niet veranderd.

Bent u nu positiever of minder positief dan voorheen over
de Haarlemse binnenstad? (n=2.468)

10%

8%

33%
49%
•

“Binnenstad is nu voller, overvloediger ruimte
terrassen dat is voor mij maar gering negatiever.”

•

“Ik ga het centrum van Haarlem niet in omdat iedereen
zich daar niks aantrekt van alle richtlijnen, moeten ze
zelf weten en blijft je eigen verantwoordelijkheid, en
daardoor kom ik dus niet in de binnenstad of
Cronjestraat bijv.”

ik ben nu positiever dan voor de coronacrisis
ik ben nu minder positief dan voor de coronacrisis
mijn waardering is onveranderd

•

“Ik vind vooral de drukte in de binnenstad op sommige
dagen zeer onverantwoord.”
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Aantal mensen op straat meeste effect op binnenstadwaardering

De aanwezigheid van routemarkeringen speelt voor ruim een derde van
de Haarlemse binnenstadbezoekers een positieve rol bij hun beeld over
de binnenstad. Dit is het meest genoemde positieve effect, gevolgd door
het afstand moeten houden en de ruimte op straat.
Het aantal mensen op straat draagt volgens bijna de helft (46%) negatief
bij aan de Haarlemse binnenstad. Ook de aanwezigheid van hekken, de
ruimte op straat en een andere invulling van evenementen zijn
veelgenoemde negatieve effecten.

Welke effect hebben de volgende elementen op uw waardering van de
Haarlemse binnenstad? (n=2.206)
aanwezigheid routemarkeringen
(bijv. gele hartjes op de stoep)

37%

het 1,5 m afstand moeten houden

29%

ruimte op straat

27%

aantal mensen op straat

Haarlemmers van 50 tot 75 jaar zijn bovengemiddeld positief over de
aanwezigheid van hekken in de binnenstad.

15%

andere invulling van evenementen

13%

postief effect
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6%

13%

negatief effect

4%

35%

3%

36%

32%

5%

46%

18%

hoeveelheid afval op straat

41%

33%

24%

aanwezigheid hekken (bijv. bij terrassen)

anders

18%

25%

42%
24%
36%
13%
weinig/ geen effect

4%

34%
47%
28%

6%
14%
23%

68%
n.v.t.
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Landelijke bronnen belangrijk voor informatie over coronamaatregelen

Verreweg de meeste Haarlemmers zoeken informatie over de
coronamaatregelen via landelijke bronnen. Daarbij is televisie de meest
gebruikte bron (71%). Nieuwswebsites en landelijke kranten worden
door een derde van de inwoners gebruikt.
De grootste regionale bron is Het Haarlems Dagblad, een kwart van de
Haarlemmers gebruikt deze krant voor het vinden van informatie over
maatregelen.
Het Haarlems Dagblad en de landelijke kranten worden bovengemiddeld
vaak geraadpleegd door Haarlemmers van 65 jaar en ouder. Dit geldt
ook voor landelijke televisie en RTV Noord-Holland.

Kunt u aangeven welke drie bronnen u het meeste gebruikt om
informatie over coronamaatregelen te vinden? (n=2.588)
landelijke televisie

71%

landelijke nieuwswebsites

36%

landelijke kranten

35%

website RIVM

26%

het Haarlems Dagblad

25%

website Rijksoverheid

20%

landelijke radio

15%

google of andere zoekmachines

14%

website www.haarlem.nl

5%

andere social media (niet gemeentelijk)

4%

rTV Noord-Holland

3%

digitale nieuwsbrief van de gemeente

3%

huis-aan-huis bladen

2%

website Veiligheidsregio Kennemerland

2%

gemeente Haarlem via Facebook

2%

gemeente Haarlem via Instagram

1%

radio Haarlem 105

1%

gemeente Haarlem via Twitter

1%

gemeentelijke folders/brochures

1%

anders
via geen enkele van deze bronnen
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5%
1%
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Twee derde van de Haarlemmers wil meer informatie van de gemeente ontvangen

Twee op de drie Haarlemmers willen graag meer gemeentelijke
informatie over de coronamaatregelen. Inwoners zien die informatie het
liefst op straat (bijv. via billboards of informatiezuilen), in de digitale
nieuwsbrief van de gemeente of de website van de gemeente.
Haarlemmers onder de 35 jaar willen relatief vaak de informatie op
straat vinden en op Instagram. Mensen van 65 jaar en ouder kiezen
vaker voor het Haarlems Weekblad.
Uit de toelichtingen komt naar voren dat men vooral informatie wenst
vanuit de gemeente indien er regionale maatregelen worden genomen.

Waar zou u graag meer gemeentelijke informatie over
corona(maatregelen) willen vinden? (n=2.588)
op straat

29%

via de digitale nieuwsbrief van de gemeente

23%

via de website www.haarlem.nl

21%

in het Haarlems Weekblad

15%

via gemeentelijke folders/brochures

11%

via gemeente Haarlem op Facebook
via gemeente Haarlem op Instagram

4%

via gemeente Haarlem op Twitter

3%

anders

4%

ik heb geen behoefte aan meer informatie
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7%

33%
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Zes op tien werkende Haarlemmers merken invloed coronacrisis op werksituatie

Zes op de tien werkende Haarlemmers merken dat de coronacrisis
invloed heeft op hun werksituatie. Voor de meesten, vier op de tien, is
dat omdat ze nu (vooral) vanuit huis te werken.
Een deel van de Haarlemmers geeft aan nu minder te werken, ander
werk te doen of dat hun werk helemaal stil ligt.

Welke invloed heeft de coronacrisis momenteel op uw
werksituatie? (n=1.517)
ik werk nu (vooral) vanuit huis
ik werk nu minder

9%

ik werk nu meer

9%

ik doe nu ander werk dan ik gewend was

mijn werkt ligt helemaal stil
anders
geen invloed, mijn werk gaat gewoon door
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39%

5%
3%
7%
38%
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Kwart van werkenden bezorgd over behoud van baan

Een kwart van werkenden in Haarlem zegt zich zorgen te maken over
het behoud van zijn of haar werk.
Mannen maken zich relatief vaker zorgen, vrouwen relatief minder
vaak.

Werkenden: Maakt u zich zorgen over het behoud van uw werk? (n=1.517)

24%

76%

ja

nee

Aan werkzoekenden in Haarlem is gevraagd naar hun perspectief op
het vinden van werk: 85 procent zegt zich hierover zorgen te maken.
Omdat het over een beperkte groep gaat (n=44) zijn deze uitkomsten
slechts indicatief.

Werkzoekenden: Maakt u zich zorgen over het vinden van werk? (n=44)
Een op de vijf werkzoekenden verwacht geen werk te kunnen vinden.
Het overige deel denkt dat in het algemeen nog wel (30%) of misschien
(49%) te kunnen. Daarvan denkt een kwart dat dit echter niet binnen
het eigen vakgebied mogelijk is.

85%

15%

ja

nee

Verwacht u nog werk te kunnen vinden?
in het algemeen (n=44)

30%

in uw eigen vakgebied (n=35)

28%

ja
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49%

46%

misschien

21%

26%

nee
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Financiële situatie voor een op de vijf inwoners verslechterd

Twee op de drie Haarlemmers zeggen momenteel (zeer) gemakkelijk
te kunnen rondkomen van het huishoudensinkomen. Vijf procent
heeft het juist zeer moeilijk. Dit is in het bijzonder het geval in
stadsdeel Schalkwijk.
Driekwart van de Haarlemmers geeft aan dat hun inkomen er door
de coronacrisis niet op achteruit is gegaan. Voor een op de vijf
inwoners is dat wel het geval: 10 procent geeft aan het desondanks
nog makkelijk te redden, 9 procent redt het nog net. De coronacrisis
heeft 2 procent van de inwoners in de problemen gebracht.

Hoe gemakkelijk kunt u momenteel rondkomen met het totale inkomen van
uw huishouden? (n=2.588)

64%

(zeer) gemakkelijk

19%

eerder makkelijk

eerder moeilijk

(zeer) moeilijk

10%

5% 2%

weet niet, geen mening

Is het inkomen van uw huishouden er door de coronacrisis op
achteruitgegaan? (n=2.588)

76%
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10%

nee

ja, maar ik red het nog makkelijk

ja, maar ik red het nog net

ja, en het brengt me in de problemen

zeg ik liever niet

weet ik niet

9%

2%
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Coronacrisis speelt in een op drie gevallen een rol bij wens om te verhuizen

Ruim een kwart van de Haarlemmers heeft een verhuiswens. Bij een
derde van deze groep speelt de coronacrisis hierin een rol. Jongere
inwoners hebben gemiddeld vaker verhuisplannen dan ouderen.

Heeft u een verhuiswens?
(n=2.588)

Haarlemmers die door de coronacrisis willen verhuizen, zijn vooral op
zoek naar meer buitenruimte. Daarnaast wil een derde landelijker
wonen en ook een derde in een ander woningtype wonen.

Heeft de coronacrisis invloed
op deze verhuiswens? (n=672)

28%

32%

68%

72%

ja

nee

ja

nee

Hoe beïnvloedt de coronacrisis uw verhuiswensen? (n=202)
ik wil nu het liefst meer buitenruimte

47%

ik wil nu het liefst meer landelijker wonen/
buiten de randstad wonen
ik wil nu het liefst in ander woningtype
wonen

35%
34%

ik wil nu het liefst groter wonen

28%

ik wil nu het liefst goedkoper wonen
ik wil Haarlem nu het liefst verlaten
ik wil nu het liefst kleiner wonen
anders
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19%
11%
10%
15%
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Woonlasten voor weinig Haarlemmers een knelpunt

Vier procent van de inwoners van Haarlem heeft door de coronacrisis
moeite om de woonlasten te betalen. Twee derde van deze groep maakt
zich daarom ook zorgen of men in de huidige woning kan blijven wonen.
Toch zoekt slechts 15 procent van de inwoners voor wie de woonlasten
een knelpunt zijn naar een andere woning.

Heeft u door de coronacrisis moeite om uw woonlasten te
betalen? (n=2.588)
3%

91%

ja

nee

zeg ik liever niet

niet van toepassing

Maakt u zich daarom zorgen of u in uw huidige woning kunt
blijven wonen? (n=99)
6% 15%
29%
50%

ja, ik maak me zorgen en ik ben actief op zoek naar een andere woning
ja, ik maak mij zorgen maar ik ben niet actief op zoek naar een andere woning
nee
anders
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Deel Haarlemmers stelt investeringen woning uit

Een kleine groep Haarlemmers heeft zijn/haar woninginvesteringen
vervroegd (7%) of uitgesteld (11%) vanwege de coronacrisis. De
meerderheid gaf aan dat het geen invloed had of dat investeringen niet
van toepassing waren.

Heeft de coronacrisis effect gehad op investeringen in uw woning?
(n=2.588)
nee, ik had geen investeringen gepland

41%

nee, ik heb de geplande investering(en) door
laten gaan
ja, ik heb één of meerdere investeringen
uitgesteld

ja, ik heb één of meerdere investeringen
versneld

24%
11%
7%

n.v.t. ik heb een huurhuis waarin ik geen
investeringen doe/mag doen
n.v.t. ik hou me niet bezig met huishoudelijke
financiën

Onderzoek Haarlem – Hoe beleven inwoners de coronatijd? (24 sep. – 12 okt. 2020)

16%
2%
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Helft maakt zich zorgen over invloed van corona op milieumaatregelen

Negen op de tien Haarlemmers hebben sinds de coronacrisis wel eens
een park of groengebied in Haarlem bezocht. Jongeren tot 35 jaar doen
dit vaker dan anderen.

Bezoekt u sinds de coronacrisis wel eens een
park of groengebied in Haarlem? (n=2.241)

De helft van de inwoners maakt zich zorgen over de invloed van de
coronacrisis op maatregelen voor natuur, milieu en klimaat. Een kwart
maakt zich zelfs veel zorgen. Daarentegen heeft een derde nog steeds
vertrouwen in de maatregelen. Zes procent vindt dit onbelangrijk.

90%

ja

10%

nee

Maakt u zich zorgen over mogelijke negatieve invloed van
de coronacrisis op de maatregelen voor natuur, milieu en
klimaat? (n=2.588)

5%

6%
23%

36%
30%

ja, daar maak ik me veel zorgen om
ja, daar maak ik me een beetje zorgen om
nee, ik heb daar nog steeds vertrouwen in
nee, deze maatregelen zijn niet belangrijk voor mij
weet ik niet/ geen mening
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Waardering en behoefte aan groen toegenomen

Vier op de tien Haarlemmers hechten nu, tijdens de coronacrisis, meer
aan groen en natuur in de buurt dan daarvoor.
Voor ruim de helft is dit onveranderd.

Hecht u nu, ten tijde van de coronacrisis, meer of minder
aan groen en natuur bij u in de buurt dan daarvoor?
(n=2.588)

Onder Haarlemmers onder de 50 jaar is de waardering relatief meer
toegenomen. Mogelijk dat het meer frequente bezoek aan parken en
groengebieden (pagina 23) hier een rol in speelt.
Ongeveer een op de drie inwoners van Haarlem heeft sinds de
coronacrisis een grotere behoefte om ‘in het groen’ bezig te zijn. Het
grootste deel heeft daarvoor al toegang tot een al dan niet openbare
tuin.

42%

meer

54%

even veel

minder

1%
3%

weet ik niet/ geen mening

Heeft u sinds de coronacrisis een grotere behoefte om
“in het groen” bezig te zijn (n=2.588)
7%
18%

21%

5%
3%
46%

ja, en ik heb al toegang tot een tuin
ja, maar ik heb geen toegang tot een tuin
ja, en ik ben hier al op een andere manier mee bezig
nee, en ik heb al toegang tot een tuin
nee, en ik heb geen toegang tot een tuin
weet niet/ geen mening
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Lichaamsbeweging door corona per saldo iets afgenomen

Ruim een kwart van de Haarlemmers heeft iedere dag ten minste 30
minuten matig intensieve lichaamsbeweging. Precies een kwart heeft
dat 5 of 6 dagen per week en een even groot deel 3 of 4 dagen per
week. Een klein deel (6%) beweegt gemiddeld minder dan een dag per
week ten minste een half uur.

Hoeveel dagen per week heeft u ten minste 30 minuten
(in totaal) matig intensieve lichaamsbeweging? (n=2.588)

6%

Inwoners tot 50 jaar bewegen naar verhouding vaak maar 1 dag per
week. Van leeftijdsgroep 50-75 jaar beweegt juist een relatief groot deel
elke dag.
Ruim vier op de tien Haarlemmers bewegen gemiddeld 3,5 uur per week
of meer. Een op de tien inwoners (12%) beweegt minder dan een uur
per week.

16%

25%

<1 dag

1-2 dagen

25%

3-4 dagen

5-6 dagen

28%

7 dagen

weet niet

Hoeveel uur gemiddeld per week heeft u matig intensieve
lichaamsbeweging? (n=2.588)

De coronacrisis is voor de helft van de Haarlemmers van invloed op het
bewegingspatroon. Een op de vijf inwoners beweegt nu meer en
28 procent juist minder. Vooral inwoners onder de 50 jaar zijn minder
gaan bewegen.

5% 7%

14%

<30 min.

28%

30 min.-1 uur

43%

1-2 uur

2-3,5 uur

4%

≥3,5 uur

weet niet

Beweegt u sinds de start van de coronacrisis meer of minder
dan daarvoor? (n=2.588)

20%

(veel) meer
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51%

ongeveer evenveel

28%

(veel) minder

1%

weet niet
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Driekwart Haarlemmers heeft in afgelopen zes weken gesport

Driekwart van de Haarlemmers heeft gesport in de afgelopen zes
weken. Wandelsport, fitness, wielersport en hardlopen zijn het meest
beoefend.

Twee op de drie Haarlemmers die niet aan sport doen, deden dit voor
de coronacrisis ook al niet. Een op de vijf (18%) niet-sporters is door de
corona(maatregelen) gestopt met sporten, dit zijn voornamelijk
inwoners tot 35 jaar.

Inwoners van stadsdeel Schalkwijk sporten relatief minder (67%).

Welke van de onderstaande sporten heeft u beoefend in de
afgelopen 6 weken? (n=2.588)
wandelsport
fitness (conditie)
wielrennen/mountainbiken/toerfietsen
hardlopen/joggen/trimmen
fitness (kracht)
zwemsport
8%
tennis/padel
6%
bootcamp/crossfit 4%
golf 3%
aerobics/steps 3%
watersport/zeilen/surfen 3%
2%
danssport
veldvoetbal
2%
andere sport
ik heb geen sport beoefend

Deed u wel regelmatig aan sport (vlak) voordat corona
uitbrak? (n=674)
28%

20%
17%
15%
15%

6%

18%

9%

67%

ja, ik ben vanwege corona(maatregelen) gestopt
31%
25%

ja, ik ben gestopt, maar dit heeft niet met corona te maken

nee, ook toen sportte ik niet
anders
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Sportbeoefening vaker individueel

De sportende Haarlemmers zijn per saldo vaker ongeorganiseerd alleen
gaan sporten: 29 procent zegt dit door de coronacrisis vaker te doen,
10 procent doet dat nu minder vaak.
Bij de overige sportvormen van sportverband is per saldo een afname te
zien. Het verschil is het grootst bij fitnesscentra of andere commerciële
sportaanbieders. Een kwart (24%) maakt daar nu minder gebruik van,
terwijl 5 procent dat juist vaker doet.

Bent u door de coronacrisis meer of minder gaan sporten ...? (n=1.907)
alleen, ongeorganiseerd

29%

in groepsverband, met familie, vrienden en/of kennissen
als abonnee/lid/cursist van een fitnesscentrum of andere
commerciële sportaanbieder

13%

5%

als lid van een sportvereniging 3%

38%
21%

17%
19%

als deelnemer aan een georganiseerd sportevenement 0%
3% 12%
via sociaal-cultureel werk, welzijnswerk of SportSupport
0%
2%
2%
(buurtsportcoach)
anders 3% 7% 2%

vaker
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even vaak

minder vaak

10%

14%

24%

52%

24%

54%

16%

62%
84%
96%
88%

n.v.t./ ik doe dit nooit
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Haarlemmers sporten door coronacrisis iets vaker in openbare ruimte

Twee op de drie Haarlemmers maken als sporter wel eens gebruik van
de openbare ruimte. Een kwart doet dat meer door de coronacrisis,
6 procent daardoor juist minder.

Maakt u als sporter wel eens gebruik van de openbare ruimte?
(n=1.905)

Het overige deel sport nooit (meer) in de openbare ruimte. Voor een op
de tien sporters (9%) is dat het gevolg van de coronacrisis.
25%

27%

6%
9%
33%

ja, door de coronacrisis sport ik meer in de openbare ruimte
ja, maar door de coronacrisis sport ik minder in de openbare ruimte
ja, maar ik sport net zoveel in de openbare ruimte als voor de coronacrisis
nee, door de coronacrisis sport ik niet meer in de openbare ruimte
nee, ik sport niet in de openbare ruimte en deed dit voor de coronacrisis ook niet
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