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Q36 Ook mensen met een klein budget kunnen meedoen in de
samenleving op Goeree-Overflakkee.

Answered: 289 Skipped: 57

TOTAL 289

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 Heb ik geen zicht op, leven met een klein budget zal overal lastig zijn. 6/20/2019 9:31 AM

2 Prijzen worden steeds meer verhoogd door toerisme. Hier worden de bewoners de dupe van
die ook hun boodschappen moeten blijven doen

6/19/2019 4:12 PM

3 Er zijn al veel mooie dingen zoals het kindpakket etc, maar het kan nog beter, al is het de vraag
of de gemeente dat kan en mag doen. Maar dat het zo oneerlijk verdeeld is blijft zuur voor
degenen die elke dag moeten schrapen, terwijl anderen in dikke auto's door de straat rijden.

6/17/2019 1:11 PM

4 beter overzicht lager budgetaire activiteiten en misschien een voor gezinnen in deze doelgroep
in de vakantie's of feestdagen iets meer aandacht aan besteden.

6/16/2019 11:33 PM

5 Voor sportverenigingen en cultuur (doen en beleven) kan de gemeente wel wat meer bijdragen
voor mensen met een lager inkomen. (Niet beperken tot alleen bijstandsniveau)

6/16/2019 8:42 PM

6 Er zijn veel voorzieningen zoals Kindpakket (zowel v gemeente als vanuit Kindwijs), bij
consultatiebureau gratis kleding, diverse 2e hands winkeltjes in Hobbemastraat/Schoolstraat en
bijv. voetballen bij de Jonge Spartaan kost slechts 96,- per jaar. Zwemles vind ik wel echt veel
te duur! Dit moet terug naar schoolzwemmen! Kan mooi na 14.00 uur wanneer de Bosseschool
in 2020 al uit is ivm continuerooster. Mijn zoon heeft dan al lang zijn diploma's maar goed. Voor
de volgende gezinnen scheelt dat heel veel geld.

6/14/2019 3:14 PM

7 Erg jammer dat dingen voor kinderen op bv de diekdagen wel erg duur worden. Rondje
draaimolen of paardrijden voor 2 of 3 euro is echt veel te veel

6/14/2019 3:00 PM

8 Komen niet aan een betaalbare woning 6/13/2019 9:39 PM

9 Meedoen in een samenleving is altijd moeilijk als je een klein budget hebt. 6/11/2019 11:18 PM

10 Als het gaat om sportverenigingen en clubjes. 6/11/2019 12:15 AM

11 Wat wordt verstaan onder meedoen? Alles is duur: uitgaan, sport, schoolreisjes, moderne
media etc.

6/8/2019 12:20 PM
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12 de gemeente springt bij, daar waar nodig 6/5/2019 11:02 AM

13 Veel activiteiten kosten geld en ook voor vervoer is geld nodig. 6/5/2019 9:27 AM

14 Alles is vreselijk duur. Vaak moet je sowieso al entree betalen, als je dat al niet kan betalen.
Dan val je buiten de boot.

6/4/2019 8:16 PM

15 Er is in ieder dorp op het eiland wel een ouderen club. 6/4/2019 1:18 PM

16 Door burenhulp en minder anonimiteit worden sommigen geholpen 6/3/2019 6:15 PM

17 reizen is duur 5/30/2019 5:56 PM

18 Er heerst soms schaamte gevoel om extra bijdrage aan te vragen! 5/30/2019 10:18 AM

19 Er zijn wel voorzieningen voor mensen die het moeilijk hebben, maar hoe en wat ben ik niet
echt van op de hoogte, dus ook niet of het voldoende of onvoldoende is.

5/29/2019 2:49 PM

20 Hier is veel aandacht voor. Zelf merk ik dat het voor de groep net boven de mensen met het
kleine budget het een stuk lastiger is. Hier is weinig woningaanbod voor en deze groep krijgt
ook geen compensatie terwijl er wel hoge kosten worden gemaakt.

5/29/2019 12:25 PM

21 Weet ik niet of dat kan. Ik heb hier geen inzicht in. 5/29/2019 10:44 AM

22 Ik denk het wel maar kan dit niet uit eigen ervaring beoordelen 5/28/2019 9:28 PM

23 Alleen rijke en christelijke bewoners worden geaccepteerd in deze gemeente. 5/27/2019 8:58 PM

24 Klein budget en dubbeltjes omdraaien levert altijd beperkingen op toveren anderen. 5/23/2019 12:41 PM

25 Maar ze moeten wel willen! Ken zelf mensen die met hulp van de gemeente heel veel bereiken.
Ken ook mensen die liever thuis zitten te mopperen

5/23/2019 11:47 AM

26 Moet je aan mensen met klein budget vragen. Ik denk dat het feit dat er een voedselbank nodig
is betekent dat mensen in armoede leven. Dat is in een rijk land als Nederland iets om je voor
te schamen. Mijn zoon werd depressief door schuldenproblematiek. Zonder geld kom je ook
nergens.

5/23/2019 10:59 AM

27 Er leeft nog een groot gevoel van schaamte op Flakkee t.o.v. armoede denk ik. Mensen
stoppen als eerste met “ leuke” dingen in het sociale leven

5/23/2019 10:23 AM

28 Wordt steeds lastiger, de levensstandaard gaat omhoog 5/23/2019 9:07 AM

29 Alles kost veel geld en vaak moet je een eind reizen. 5/22/2019 7:39 PM

30 Probleem is vaak vervoer 5/22/2019 6:36 AM

31 Eigenlijk te weinig zicht op, maar denk wel dat er meer gemeenschapsgevoel heerst dan in
grote steden

5/21/2019 11:23 PM
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Q37 Ik ben bekend met de geldplannen die de gemeente aanbiedt via
de website.

Answered: 289 Skipped: 57

TOTAL 289

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 Te gemakkelijk,l 6/21/2019 9:38 PM

2 Via school heb ik hier een en ander over gehoord, ik heb me hier verder niet in verdiept 6/20/2019 9:31 AM

3 heb zelf ooit in de schuldsanering gezeten, maar weet niet of dit nog zo werkt 6/16/2019 11:33 PM

4 Ik weet hier niets van. 6/11/2019 6:21 PM

5 Ik wist niet dat deze inzichtelijk waren 6/11/2019 12:15 AM

6 Geen idee 6/7/2019 12:36 PM

7 Als je weet dat het bestaat kan je het vinden. 6/5/2019 9:27 AM

8 volg het niet op de voet 6/4/2019 10:17 PM

9 Weet ik niet 6/4/2019 9:12 PM

10 nee, daar ben ik niet bekend mee. 6/4/2019 1:18 PM

11 Niet mee bekend 6/3/2019 11:40 PM

12 ik heb kennis genomen van de beleidsnota 5/30/2019 5:56 PM

13 ik heb me er niet echt in verdiept. Dus dat ligt waarschijnlijk meer aan mezelf 5/29/2019 2:49 PM

14 Onbekend. 5/29/2019 12:25 PM

15 Je moet op het idee komen dat er zoiets bestaat en dat dat op de website te vinden is. Ik ga
pas naar de website als ik iets opzoek. En dan zou ik er misschien per ongeluk op terecht
kunnen komen.

5/29/2019 10:44 AM

16 Ja, via de projectsubsidies en kernenbedragen per inwoner van een kern. 5/24/2019 7:20 PM

17 Geen idee wat de gemeente aanbiedt. Moet ik daarvoor eerst op een website kijken? Alle
kunstsubsidies zijn verdwenen en zo nog veel meer!!

5/23/2019 12:41 PM
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18 Mijn beide kinderen hebben te maken gehad met schuldenproblematiek. Niet omdat ze allerlei
abonnementen hadden maar omdat ze rekeningen als zorgkosten niet konden betalen en
uiteindelijk hun huur niet. De ene door verlies baan en de ander door een gewelddadig vriendje.
Ik heb geen enkele hulp en ondersteuning vanuit de gemeente ervaren. Tis dat mijn vader
overleed waardoor ik mijn kinderen zelf kon opvangen. Anders had ook ik het niet geweten hoe
ik ze had kunnen helpen.

5/23/2019 10:59 AM

19 Ik heb er weleens van gehoord, maar ik heb ze gelukkig niet nodig... 5/23/2019 10:30 AM

20 Omdat het niet van toepassing is op ons gezin 5/23/2019 10:23 AM

21 drempel is te hoog om bij de gemeente te praten over je financiele situatie 5/23/2019 10:20 AM

22 De website van de gemeente is oubollig en niet meer van deze tijd 5/22/2019 9:01 PM

23 Daar kijk ik niet op 5/21/2019 10:46 PM

4 / 7

Enquête ASDGO



17.65% 51

14.53% 42

6.92% 20

60.90% 176

Q38 Ik ben bekend met het Kindpakket Goeree-Overflakkee.
Answered: 289 Skipped: 57

TOTAL 289

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 nee niet mee bekend 6/24/2019 8:33 AM

2 Z,g mensen met een groter budget moeten ook keuzes maken en dan gaan vaak kinderen voor 6/21/2019 9:38 PM

3 weet dat het bestaat; geen details. 6/17/2019 4:38 PM

4 geen idee wat het is. 6/16/2019 11:33 PM

5 Ik heb zelf geen kinderen. 6/11/2019 6:21 PM

6 Geen idee 6/7/2019 12:36 PM

7 Via een cliënt 6/5/2019 9:27 AM

8 Weet ik niet 6/4/2019 9:12 PM

9 Nee, daar ben ik niet bekend mee. 6/4/2019 1:18 PM

10 Niet mee bekend 6/3/2019 11:40 PM

11 Onbekend 6/3/2019 11:35 PM

12 Geen flauw idee 6/3/2019 6:15 PM

13 zie 32 5/29/2019 2:49 PM

14 Nooit van gehoord. 5/28/2019 9:28 PM

15 Heb hier geen enkele ervaring mee. 5/28/2019 12:05 PM

16 Nog nooit van gehoord 5/25/2019 9:42 AM

17 Is mij onbekend. 5/24/2019 7:20 PM

18 Maar heb ook geen kleine kinderen meer 5/23/2019 9:11 PM

19 Heb geen idee wat hier mee wordt bedoeld 5/23/2019 10:59 AM

20 Nvt 5/23/2019 10:23 AM

21 Maak er geen gebruik van (kinderen 18+) Zonder inlogcode kan je niet in het systeem,
bijvoorbeeld om anderen tips te geven.

5/23/2019 10:20 AM
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22 Nvt 5/22/2019 7:39 PM

23 Voor gescheiden vaders is dit blijkbaar ook niet nodig omdat die hierop geen aanspraak kunnen
maken terwijl ook zij wel eens willen dingen ondernemen met hun kinderen zonder moeder daar
voor te moeten vragen.

5/22/2019 12:00 PM

24 Ik heb ook geen kinderen 5/21/2019 10:31 PM
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Q42 Ik woon
Answered: 289 Skipped: 57

TOTAL 289

# ANDERS, NAMELIJK DATE

1 LAT 6/6/2019 8:30 PM

2 weduwnaar. 6/5/2019 10:17 AM

3 Getrouwd/Kangaroo woning mantelzorger voor Moeder 5/23/2019 12:41 PM

4 Met mn pa en ma en broers en zusjes 5/22/2019 6:49 PM

5 Met ouders en meerdere zusjes/broertje 5/21/2019 10:39 PM
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