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Voorstelling van de studie



© Dedicated 2020 5

1. Context en doelstellingen van de studie

In samenwerking met het Ministerie van Leefmilieu en Klimaat wil Leefmilieu Brussel een grootschalig participatieproject opzetten

onder de Brusselse bevolking om de milieuprojecten te laten evolueren in de nieuwe context na de COVID-19-crisis, een crisis

die waarschijnlijk een grote impact heeft gehad op de mening en het gedrag van de Brusselaars. Dit participatieve project heeft

tot doel de voorwaarden te identificeren voor het opzetten en uitvoeren van acties ten gunste van een veerkrachtige stad.

In het kader van dit raadplegingsproces, dat zal worden afgesloten met participatieve workshops met de Brusselse burgers, wilde

Leefmilieu Brussel een enquête houden over de gevolgen van de COVID-19-crisis op de gewoontes, de levensstijl en de

verwachtingen van de Brusselse burgers.

Leefmilieu Brussel wilde de Brusselse bevolking raadplegen

• via 2 processen, waarvan het eerste wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd instituut voor opiniepeilingen (Dedicated)

dat een strikt representatieve steekproef van 2.520 Brusselaars omvat

• en, parallel daarmee, een enquête die werd uitgevoerd via een digitaal platform dat door Leefmilieu Brussel werd

ontwikkeld en waar de Brusselse burgers zich konden laten horen (2.238 respondenten via dit kanaal). De afgenomen

vragenlijsten op het platform en die van het instituut voor opiniepeilingen waren in alle opzichten identiek.

De doelstellingen van dit onderzoek waren om Leefmilieu Brussel in staat te stellen informatie te verzamelen over:

 de ondervindingen en ervaringen van de Brusselaars tijdens de lockdown,

 de ondervindingen op het gebied van gezondheid, luchtkwaliteit en geluidshinder tijdens de lockdown,

 de invloed van de COVID-19-crisis op de koop- en consumptiegewoonten van levensmiddelen,

 de veranderingen in de gebruikspatronen van de stedelijke ruimte,

 de herstelcapaciteit na de COVID-19-crisis,

 de belangstelling vooraf voor deelname aan participatieve workshops (raadplegingsdagen voor burgers).

Leefmilieu Brussel vertrouwde de realisatie van het eerste deel van het onderzoek toe aan Dedicated. In dit verslag worden de

geconsolideerde resultaten van de twee enquêtes voorgesteld: de enquête die door ons instituut werd uitgevoerd en de enquête

die werd verzameld via het platform dat door Leefmilieu Brussel werd ontwikkeld (2.238 respondenten). De totale geanalyseerde

steekproef bij 4.758 Brusselaars wordt in de volgende pagina's toegelicht.
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2. Methodologie en steekproef

Als onderdeel van dit onderzoek werden 4.758 Brusselaars ondervraagd:

 2.520 mensen die door Dedicated werden aangetrokken,

 2.238 personen die via het door Leefmilieu Brussel ontwikkelde platform werden bereikt.

In dit verslag worden meer specifiek de geconsolideerde resultaten van de twee steekproeven voorgesteld:

 de respondenten zijn Brusselaars van 15 tot 75 jaar,

 het onderzoek is door Dedicated eerst via het internet (N=982) en daarna telefonisch (N=1.538) uitgevoerd. Het

onderzoek van Leefmilieu Brussel werd uitsluitend via het platform uitgevoerd,

 de gemiddelde tijd die nodig was om de vragenlijst in te vullen bedroeg 18 minuten via het internet en 37 minuten via de

telefoon,

 er zijn quota's vastgesteld om een representatieve steekproef te verkrijgen op het niveau van:

• geslacht en leeftijd,

• de woongemeente

 de vragenlijst werd samengesteld door Dedicated in samenwerking met LB en werd door LB goedgekeurd.

 we hebben geen precieze informatie ontvangen over de platforms waarlangs Leefmilieu Brussel zijn 2.238 respondenten

heeft verzameld; we kunnen hier dus niet aangeven welke quota's zijn opgelegd, als die er al waren,

 op de totale steekproef (N = 4.758) bedraagt de maximale foutenmarge (d.w.z. voor waargenomen frequenties in de buurt

van 50 %) ± 1,43%,

 de onderzoeken zijn uitgevoerd in strikte overeenstemming met de kwaliteitsnormen van EMRQS (Efamro Market Research

Quality Standards) en de ESOMAR-gedragscode,

 het onderzoek (informatieverzameling) werd uitgevoerd van 26 juni tot 10 augustus.
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3. Beschrijving van de geconsolideerde steekproef

De geanalyseerde steekproef is als volgt samengesteld:

Dedicated Leefmilieu Brussel Totaal Gecorrigeerde steekproef

Geslacht

Vrouwen 1.248 50% 1.209 54% 2.457 52% 2.401 50%

Mannen 1.262 50% 1.029 46% 2.291 48% 2.357 50%

Overige 10 0% 16 0% 26 1% -

Leeftijd

15 - 24 jaar 368 15% 111 5% 479 10% 698 15%

25 - 44 jaar 1015 40% 1.172 52% 2.187 46% 1916 40%

44 - 64 jaar 725 29% 798 36% 1523 32% 1369 29%

65 jaar en ouder 412 16% 157 7% 569 12% 774 16%

Taal
Frans 2.341 93% 1.985 89% 4.326 91% 4425 93%

Nederlands 179 7% 253 11% 432 9% 333 7%

Beroep

Actief 1.268 50% 1.792 80% 3.060 64% 2.431 51%

Inactief 800 32% 258 12% 1058 22% 1.520 32%

Gepensioneerd 452 18% 188 8% 640 13% 807 7%

Studieniveau

Basisonderwijs 81 3% 18 1% 99 2% 143 3%

Secundair onderwijs 798 32% 256 11% 1054 22% 1.522 32%

Hoger onderwijs 1.641 65% 1.964 88% 3.605 76% 3.093 65%

2.520 2.238 4.758 4.758
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Dedicated Leefmilieu Brussel Totaal Gecorrigeerde populatie

Gemeenten

1000 Brussel-Stad 392 16% 276 12% 668 14% 730 15%

1030 Schaarbeek 268 11% 303 14% 571 12% 517 11%

1040 Etterbeek 110 4% 103 5% 213 4% 204 4%

1050 Elsene 195 8% 238 11% 433 9% 378 8%

1060 Sint-Gillis 114 5% 107 5% 221 5% 210 4%

1070 Anderlecht 240 10% 156 7% 396 8% 454 10%

1080 Sint-Jans-Molenbeek 184 7% 100 4% 284 6% 359 8%

1081 Koekelberg 43 2% 28 1% 71 1% 82 2%

1082 Sint-Agatha-Berchem 49 2% 35 2% 84 2% 96 2%

1083 Ganshoren 49 2% 52 2% 101 2% 94 2%

1090 Jette 108 4% 95 4% 203 4% 199 4%

1140 Evere 82 3% 54 2% 136 3% 160 3%

1150 Sint-Pieters-Woluwe 86 3% 66 3% 152 3% 159 3%

1160 Oudergem 70 3% 83 4% 153 3% 134 3%

1170 Watermaal-Bosvoorde 56 2% 73 3% 129 3% 97 2%

1180 Ukkel 174 7% 181 8% 355 7% 325 7%

1190 Vorst 115 5% 155 7% 270 6% 221 5%

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 127 5% 95 4% 222 5% 228 5%

1210 Sint-Joost-ten-Node 58 2% 37 2% 95 2% 111 2%

2.520 2.238 4.758 4.758

[ 3. Beschrijving van de geconsolideerde 

steekproef ]
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Om de resultaten zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten wordt elke slide op dezelfde manier gepresenteerd: de titels kondigen

het thema aan, de titel van de vraag wordt boven de grafiek herhaald.

Onderaan de pagina specificeren we de basis (aard en aantal respondenten waarop de vraag betrekking heeft) en het type

antwoorden:

 "ondersteunde" antwoorden: wanneer respondenten hun antwoord(en) konden kiezen uit een lijst met mogelijke

antwoorden die hun werden voorgesteld,

 "spontane" antwoorden: wanneer er geen mogelijke antwoorden werden aangeboden aan de respondenten en zij hun

eigen antwoorden moesten schrijven, d.w.z. antwoorden op een zogenaamde "open" vraag.

Voor de grafieken werden de resultaten uitgesplitst volgens de volgende 5 criteria:

 de Brusselse zone (gebruik van de "Belfius Clusters")

 Cluster BX1: Ganshoren, Evere, Koekelberg, Jette, Sint-Agatha-Berchem,

 Cluster BX2: Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde,

 Cluster BX3: Etterbeek, Elsene, Sint-Gillis, Sint-Joost-Ten-Node, 

 Cluster BX4: Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Vorst, Schaarbeek,

 Cluster BX5: Brussel-Stad, 

 leeftijdscategorie: minder dan 25 jaar, van 25 tot 44 jaar, van 45 tot 64 jaar en 65 jaar en ouder,

 geslacht: "mannen" versus "vrouwen",

 de beroepssituatie: actief, inactief of met (brug)pensioen,

 opleidingsniveau: lager, middelbaar of hoger.

4. Analysecriteria
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Brussel-Stad
• Grote diversiteit op sociaal-

economisch gebied en in de bouw

• Zeer aantrekkelijk voor de 

werkgelegenheid, de industrie- en de 

vervoerssector

Gemeenten "eerste gordel"
• lagere inkomens dan gemiddeld

• sociale indicatoren 

kwetsbaarheid

• hoge bevolkings- en 

bebouwingsdichtheid

• hoog percentage 

eenpersoonshuishoudens

• hoge kantooractiviteit

Woongemeenten van het 

zuidoosten
• hoge inkomens

• wooncomfort

• lagere bevolkingsgroei

• vergrijzende bevolking

Gemeenten die een industriële 

reconversie van het Kanaal 

ondergaan
• sterke demografische groei

• groot deel van buitenlandse 

bevolking

• lagere inkomens dan gemiddeld

• gemengd profiel: residentiële & 

economische activiteiten 

(industrie, distributie ...)

2
4

3

5

5 Clusters

"Belfius"

Woongemeenten van het 

noordwesten
• sterke demografische groei

• familiehuishoudens

• inkomensniveau gelijk aan/boven 

het gewestelijke gemiddelde

1
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Belangrijkste resultaten
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Break 2

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Totaal (N=4.758)

Mannen (N=2430)

Vrouwen (N=2328)

Actief (N=3060)

Inactief (N=1058)

Gepensioneerd 

(N=640)

Lager (N=99)

Secundair (N=1054)

Hoger (N=3605)

V2c: Heeft u tijdens deze lockdownperiode gevreesd voor uw gezondheid en/of de gezondheid van een of meer van uw dierbaren, zoals uw 

echtgenoot en/of kind(eren)?

1.1. Ondervonden angsten voor de gezondheid 

Aantallen 

geen angst

32%

36%

28%

32%

27%

40%

42%

34%

28%

Grote angsten (N=0) Geen angst (N=5)
Aantallen 

grote angsten

68%

64%

72%

68%

73%

60%

58%

66%

73%

1. De gezondheid van de Brusselaars tijdens de lockdown
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V2c: Heeft u tijdens deze lockdownperiode gevreesd voor uw gezondheid en/of de gezondheid van een of meer van uw dierbaren, zoals uw 

echtgenoot en/of kind(eren)?

1.1. Ondervonden angsten voor de gezondheid 

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Break 1
Grote angsten (N=0) Geen angst (N=5)

Totaal (N=4.758)

Zone BX1 (N=627)

Zone BX2 (N=1044)

Zone BX3 (N=874)

Zone BX4 (N=1453)

Zone BX5 (N=760)

15-24 jaar (N=582)

25-44 jaar (N=2105)

44-64 jaar (N=1505)

65 jaar en ouder (N=566)

Aantallen 

geen angst

32%

31%

37%

34%

29%

30%

27%

32%

29%

41%

Aantallen 

grote angsten

68%

69%

63%

66%

71%

70%

73%

68%

71%

59%

[1. De gezondheid van de Brusselaars tijdens de lockdown] 
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V1i: Hoe zou u uw gezondheid omschrijven?

1.2. Ondervindingen met de gezondheidstoestand 

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Totaal (N=4.758)

Zone BX1 (N=627)

Zone BX2 (N=1044)

Zone BX3 (N=874)

Zone BX4 (N=1453)

Zone BX5 (N=760)

15-24 jaar (N=582)

25-44 jaar (N=2105)

44-64 jaar (N=1505)

65 jaar en ouder (N=566)

■ zeer slecht ■ uitstekend■ eerder slecht ■ goed■ wenst niet te antwoorden

Aantallen uitstekende

en goede gezondheid

85%

82%

85%

87%

84%

86%

90%

77%

90%

80%

[1. De gezondheid van de Brusselaars tijdens de lockdown] 

Break 1



© Dedicated 2020 15

Totaal (N=4.758)

Mannen (N=2430)

Vrouwen (N=2328)

Actief (N=3060)

Inactief (N=1058)

Gepensioneerd 

(N=640)

Lager (N=99)

Secundair (N=1054)

Hoger (N=3605)

Break 2

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

■ zeer slecht ■ uitstekend■ eerder slecht ■ goed■ wenst niet te antwoorden

V1i: Hoe zou u uw gezondheid omschrijven?

1.2. Ondervindingen met de gezondheidstoestand 

Aantallen uitstekende

en goede gezondheid

85%

86%

84%

90%

79%

78%

78%

89%

77%

[1. De gezondheid van de Brusselaars tijdens de lockdown] 



© Dedicated 2020 16

V2a: Hoe heeft u deze lockdown periode in het algemeen ervaren?

2. Ondervindingen en ervaringen tijdens de lockdownperiode (maart-juni)

2.1. Het algemene gevoel tijdens de lockdown 

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Break 1 Zeer slecht ervaren (=0) Zeer goed ervaren (=5)

Totaal (N=4.758)

Zone BX1 (N=627)

Zone BX2 (N=1044)

Zone BX3 (N=874)

Zone BX4 (N=1453)

Zone BX5 (N=760)

15-24 jaar (N=582)

25-44 jaar (N=2105)

44-64 jaar (N=1505)

65 jaar en ouder (N=566)

Aantallen goed/zeer goed 

ervaren

48%

50%

54%

43%

48%

46%

43%

49%

44%

63%
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V2a: Hoe heeft u deze lockdownperiode in het algemeen ervaren?

[2. Ondervindingen en ervaringen tijdens de lockdownperiode (maart-juni)]

2.1.1. Het algemene gevoel tijdens de lockdown over de toegang tot een privé-buitenruimte 

Zeer slecht ervaren (=0) Zeer goed ervaren (=5)

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Aantallen goed/zeer goed  

ervaren

54%

51%

49%

47%

40%

(N=1633)

(N=238)

(N=173)

(N=1804)

(N=910)



© Dedicated 2020 18

V2a: Hoe heeft u deze lockdownperiode in het algemeen ervaren?

Zeer slecht ervaren (=0) Zeer goed ervaren (=5)

[2. Ondervindingen en ervaringen tijdens de lockdownperiode (maart-juni)]

2.1.2. Het algemene gevoel tijdens de lockdown over de in Brussel gebruikte transportmiddelen

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Aantallen goed/zeer goed 

ervaren

65%

63%

48%

45%

48%

51%

49%

47%

(N=43)

(N=19)

(N=1404)

(N=735)

(N=760)

(N=114)

(N=1656)

(N=27)
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Totaal

N=4758

Mannen

2430

Vrouwen

N=2328

Actief

N=3060

Inactief

N=1058

Gepens

ioneerd

N=640

Lager

N=99

Secund.

N=1054

Hoger

N=3605

Break 2

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

2.2. Aanpassingen in de dagelijkse leefgewoonten

V2b: Kunt u in de volgende lijst aangeven welke situaties tijdens deze lockdownperiode overeenkwamen met de uwe?

[2. Ondervindingen en ervaringen tijdens de lockdownperiode] 
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Break 2

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

2.3 Meest ondervonden gemis en tekortkomingen tijdens de lockdown 2.4. gaat naar 6

V2e: Kunt u in de volgende lijst aangeven wat u heeft gemist tijdens de lockdownperiode?

[2. Ondervindingen en ervaringen tijdens de lockdownperiode] 

Totaal

N=4758

Mannen

2430

Vrouwen

N=2328

Actief

N=3060

Inactief

N=1058

Gepensi

oneerd

N=640

Lager

N=99

Secund.

N=1054

Hoger

N=3605
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V3a: Hoe beoordeelt u het niveau van het omgevingsgeluid in Brussel in het algemeen vóór de lockdownperiode?

V3b: Hoe heeft u het niveau van het omgevingsgeluid in Brussel tijdens de lockdownperiode beoordeeld?

3. Vergelijkende percepties van de situatie in Brussel voor en tijdens de crisis

3.1. Evolutie van het waargenomen geluidsniveau

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Voor de lockdown Tijdens de lockdown

■ heel luidruchtig■ vrij luidruchtig

Vermindering

54%

51%

56%

60%

53%

46%

40%

58%

57%

50%

Totaal (N=4.758)

Zone BX1 (N=627)

Zone BX2 (N=1044)

Zone BX3 (N=874)

Zone BX4 (N=1453)

Zone BX5 (N=760)

15-24 jaar (N=582)

25-44 jaar (N=2105)

44-64 jaar (N=1505)

65 jaar en ouder (N=566)

Break 1
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V3c: Heeft de lockdownperiode de volgende gevolgen voor u gehad?

3.2.  Impact van de lockdown op de gezondheid en levenskwaliteit

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Geen effect Positieve effecten

3. Vergelijkende percepties van de situatie in Brussel, voor en tijdens de crisis]

Aantallen 

positieve effecten

45%

40%

36%

30%

36%

35%
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V3d: Tijdens de lockdownperiode kunnen sommige geluiden aanzienlijk zijn afgenomen. Kunt u op een schaal van 0 tot 5 aangeven hoe uw 

gevoel was bij de volgende geluidsverminderingen

3.3. Afname van het stadslawaai tijdens de lockdown 

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Zeer negatief Zeer positief 

[3. Vergelijkende percepties van de situatie in Brussel, voor en tijdens de crisis]

Aantallen 

positief 

64%

65%

53%

33%
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V3e: De lockdownperiode heeft geleid tot een sterke daling van het autoverkeer in Brussel. Ervan uitgaande dat u deze afname van het 

autoverkeer heeft gezien, welke van de volgende effecten heeft u dan persoonlijk ondervonden? 

3.4. Afname van het verkeer en de gevolgen daarvan 

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Totaal

N=4758

BX1

N=627

BX2

N=1044

BX3

N=874

BX4

N=1453

BX5

N=760

15-24

N=582

25-44

N=2105

44-64

N=1505

65 en 

ouder

N=566

[3. Vergelijkende percepties van de situatie in Brussel, voor en tijdens de crisis]

Break 1
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Break 1

Totaal (N=4.758)

Zone BX1 (N=627)

Zone BX2 (N=1044)

Zone BX3 (N=874)

Zone BX4 (N=1453)

Zone BX5 (N=760)

15-24 jaar (N=582)

25-44 jaar (N=2105)

44-64 jaar (N=1505)

65 jaar en ouder (N=566)

V3f: Heeft u het gevoel gehad dat de luchtkwaliteit in Brussel tijdens deze lockdownperiode is verbeterd? 

3.5. Ondervonden veranderingen in de luchtkwaliteit tijdens de lockdown

[3. Vergelijkende percepties van de situatie in Brussel, voor en tijdens de crisis]

Aantallen 

is verbeterd

75%

77%

76%

80%

74%

74%

72%

76%

76%

76%

■ sterk verslechterd ■ sterk verbeterd■ lichtelijk verslechterd ■ weinig verbeterd■ wenst niet te antwoorden ■ stabiel
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V3g: Bent u persoonlijk voorstander van de ontwikkeling van de volgende maatregelen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de 

luchtkwaliteit in Brussel?

3.6. Reactie op de diverse maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit 

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Helemaal tegen Helemaal voor

[3. Vergelijkende percepties van de situatie in Brussel, voor en tijdens de crisis]

Aantallen 

is voor

62%

59%

58%

51%

■ volledig tegen ■ helemaal voor

■ eerder tegen ■ eerder voor■ geen mening ■ noch voor, 

noch tegen■ geen effect op de kwaliteit
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V3h: Zou u in de toekomst een van de volgende gedragingen kunnen aannemen die kunnen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit in het 

BHG? 

3.7. Gedragingen die a priori persoonlijk kunnen worden aangenomen  

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

■ zeker niet ■ zeker■ waarschijnlijk niet ■ waarschijnlijk■ geen mening■ niet relevant

[3. Vergelijkende percepties van de situatie in Brussel, voor en tijdens de crisis]

Aantallen 

waarschijnlijk/

zeker

53%

40%

40%

40%

36%
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V4a: Heeft de lockdownperiode invloed gehad op uw aankoop- en/of consumptiegewoonten van levensmiddelen?

4. De invloed van de crisis op de koop- en consumptiegewoonten van levensmiddelen

4.1. Invloeden op de voedselconsumptie 

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Geen invloed Sterke invloed

Uw eigen maaltijden thuis koken

Bij een plaatselijke supermarkt winkelen

In supermarkten winkelen

Lokale producten kopen

Biologische voeding kopen

Uw persoonlijke productie verhogen

Online boodschappen doen

Kant-en-klare maaltijden laten bezorgen

Deelnemen aan een initiatief voor 

voedselsolidariteit

Groenten gaan oogsten bij groentekwekers

Kant-en-klare maaltijden kopen

Aantallen 

invloed

53%

32%

20%

14%

12%

32%

26%

16%

14%

11%

32%
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V4c: Als u uw koop- en/of consumptiegewoonten op het gebied van voeding sinds de lockdown heeft veranderd, denkt u dan dat u deze 

veranderingen in de koop- en/of consumptiegewoonten in de toekomst zult handhaven?

4.2. Voorspellingen van het behoud van veranderingen in consumptiegewoonten van levensmiddelen 

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Break 1

Totaal (N=4.758)

Zone BX1 (N=627)

Zone BX2 (N=1044)

Zone BX3 (N=874)

Zone BX4 (N=1453)

Zone BX5 (N=760)

15-24 jaar (N=582)

25-44 jaar (N=2105)

44-64 jaar (N=1505)

65 jaar en ouder (N=566)

■ zeker niet ■ zeker■ waarschijnlijk niet ■ waarschijnlijk■ geen mening■ is niet veranderd

[4. De invloed van de crisis op de koop- en consumptiegewoonten van levensmiddelen] 

Aantallen 

waarschijnlijk/

zeker

45%

43%

44%

47%

46%

52%

56%

41%

53%

28%
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V4d: Welke koop- en/of consumptiegewoonten van levensmiddelen zult u in de toekomst handhaven?

4.3. Gewoonten aangenomen tijdens de crisis die na de crisis a priori zullen worden gehandhaafd  

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

[4. De invloed van de crisis op de koop- en consumptiegewoonten van levensmiddelen] 

Break 1

Totaal

N=4758

BX1

N=627

BX2

N=1044

BX3

N=874

BX4

N=1453

BX5

N=760

15-24

N=582

25-44

N=2105

44-64

N=1505

65 en 

ouder

N=566
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V5a: Heeft u sinds de lockdownperiode de stedelijke ruimte vaker of minder vaak dan voorheen gebruikt voor de volgende activiteiten (Hier 

verwijst "stedelijke ruimte" naar groene ruimten (parken, bossen, wouden), pleinen, straten en lanen ... kortom, "de stad en haar 

verschillende buitenruimten")?

5. Gebruiksgewoonten van de stedelijke ruimte

5.1. Gebruik van de stedelijke ruimte tijdens de lockdown 

[%, gesteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4,758]

■ vaker■ minder vaak ■ evenveel■ niet relevant
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V5b: Als u uw gebruiksgewoonten van de stedelijke ruimte sinds de lockdown heeft veranderd, denkt u dan dat u deze nieuwe gewoonten in het 

gebruik van de stedelijke ruimte in de toekomst in stand zult houden (of zelfs zult intensiveren)?

5.2. Waarschijnlijke handhaving van  de veranderingen in de gewoontes rond het gebruik van de stedelijke ruimte  

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Break 1

Totaal (N=4.758)

Zone BX1 (N=627)

Zone BX2 (N=1044)

Zone BX3 (N=874)

Zone BX4 (N=1453)

Zone BX5 (N=760)

15-24 jaar (N=582)

25-44 jaar (N=2105)

44-64 jaar (N=1505)

65 jaar en ouder (N=566)

■ zeker niet ■ zeker■ waarschijnlijk niet ■ waarschijnlijk■ geen mening■ is niet veranderd

[5. [Gebruiksgewoonten van de stedelijke ruimte] 

Aantallen 

waarschijnlijk/

zeker

44%

38%

39%

48%

43%

51%

52%

38%

53%

25%
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V5d: Wat zouden volgens u de drie prioriteiten van de Brusselse overheid moeten zijn voor het beheer van de stedelijke ruimte?

5.3. Prioriteiten van de overheid voor het beheer van de stedelijke ruimte: de meest verwachte prioriteit

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

[5. [Gewoonten  rond het gebruik van de stedelijke ruimte] 

Break 1

Totaal

N=4758

BX1

N=627

BX2

N=1044

BX3

N=874

BX4

N=1453

BX5

N=760

15-24

N=582

25-44

N=2105

44-64

N=1505

65 en 

ouder

N=566
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V2f: Is uw gevoel over de volgende capaciteiten van onze maatschappij sinds de lockdown veranderd? 

6.1. Niveau van vertrouwen in de herstelcapaciteit (bv. 2.4).

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Helemaal geen vertrouwen Vertrouwen in de capaciteit
Aantallen 

heeft vertrouwen

33%

23%

22%

20%

Vrij veel vertrouwen in de herstelcapaciteit van Brussel/de maatschappij 

6. Brussel na de COVID-19-crisis
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V6a: Denkt u dat de maatschappij na COVID-19 beter of slechter zal zijn dan ervoor?

6.2. Veronderstelde evolutie van de Brusselse samenleving na de crisis 

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Totaal (N=4.758)

15-24 jaar (N=582)

25-44 jaar (N=2105)

44-64 jaar (N=1505)

65 jaar en ouder (N=566)

Actief (N=3060)

Inactief (N=1058)

Gepensioneerd (N=640)

Lager (N=99)

Secundair (N=1054)

Hoger (N=3605)

■ minder goed ■ beter■ iets minder goed ■ iets beter■ geen mening ■ dat kunnen we niet voorspellen ■ als voorheen

Aantallen 

23%

32%

18%

25%

19%

31%

[6. Brussel na de COVID-19-crisis]

24%

24%

20%

17%

25%

21%
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Totaal

N=4758

Mannen

N=331

Vrouwen

N=513

Actief

N=1.268

Inactief

N=800

Gepensio

n.

N=452

Lager

N=81

Secund.

N=798

Hoger

N=1.641

Break 2

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

V6b: Op welk(e) niveau(s) zal de COVID-19-crisis volgens u de samenleving in de toekomst verbeteren? 

6.3. Soorten veronderstelde ontwikkelingen 

[6. Brussel na de COVID-19-crisis]
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V6c: Zal de COVID-19-crisis volgens u de samenleving in de toekomst verbeteren of verslechteren?

6.4. Veronderstelde veranderingen in de maatschappij na de COVID-19-crisis  

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

■ zeer sterk verslechterd ■ sterk verbeteren■ aanzienlijk verslechterd ■ merkbaar verbeteren■ geen mening ■ noch het een, noch het ander

[6. Brussel na de COVID-19-crisis]

Aantallen 

"zal verbeteren"

38%

29%

12%

9%

17%

12%

37%

Aantallen 

"zal verslechteren"

20%

27%

68%

72%

31%

68%

19%
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V6d: Denkt u dat u zich in de toekomst als volgt zult gedragen?

6.5. Gedragingen die in de toekomst waarschijnlijk zullen worden overgenomen 

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

■ minder vaak ■ vaker■ geen mening ■ niet meer en niet minder■ niet relevant

[6. Brussel na de COVID-19-crisis]

Actief: 51%
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V6.e: Met betrekking tot de prioriteiten die de overheid in de periode na de COVID-19-crisis zal moeten leggen. Wat zijn volgens u de drie 

gebieden waarop de Brusselse overheid na de COVID-19-crisis haar inspanningen absoluut zal moeten concentreren?

6.6. Prioritair onderwerp waarvan wordt verwacht dat de overheid er actie voor onderneemt

[%, ondersteunde antwoorden; basis: totale steekproef; N = 4.758]

Break 1

[6. Brussel na de COVID-19-crisis]

Totaal

N=4758

BX1

N=627

BX2

N=1044

BX3

N=874

BX4

N=1453

BX5

N=760

15-24

N=582

25-44

N=2105

44-64

N=1505

65 en 

ouder

N=566
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Break 1

V6.e: Met betrekking tot de prioriteiten die de overheid in de periode na de COVID-19-crisis zal moeten stellen. Wat zijn volgens u de drie 

gebieden waarop de Brusselse overheid na de COVID-19-crisis haar inspanningen absoluut op zal moeten concentreren?

6.7. Alle onderwerpen waarvan wordt verwacht dat de overheid er actie voor onderneemt

[6. Brussel na de COVID-19-crisis]

Totaal

N=4758

BX1

N=627

BX2

N=1044

BX3

N=874

BX4

N=1453

BX5

N=760

15-24

N=582

25-44

N=2105

44-64

N=1505

65 en 

ouder

N=566



41© Dedicated 2020

Samenvatting
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De doelstellingen van dit onderzoek zijn de volgende: 

1. Methodologische herinnering

Ter herinnering: de enquête werd via het internet uitgevoerd via een steekproef bij 4.758 Brusselaars tussen 15 en 75 jaar. De steekproef

werd enerzijds uitgevoerd in ons panel van internetgebruikers met inachtneming van de quota's met betrekking tot sociaal-demografische

criteria (woongemeente, geslacht, leeftijdscategorie, taal, actief versus inactief en opleidingsniveau) en anderzijds op basis van een

steekproef die door Leefmilieu Brussel werd aangebracht. De totale brutosteekproef is aangepast aan het niveau van de gemeenten,

geslacht, leeftijd, beroep en opleidingsniveau. De enquête werd uitgevoerd tussen 26 juni en 29 juli 2020.

2. De Brusselaars en hun omgeving

 Uit het onderzoek blijkt dat amper 21% van de Brusselaars toegang heeft tot een privébuitenruimte, terras of een tuin. Zoals men

zich kan voorstellen, zijn er vrij grote verschillen naargelang het Brusselse Gewest: de inwoners van "cluster 3" (Etterbeek, Elsene,

Sint-Gillis ...) en "cluster 4" (Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek ...) zijn op dit niveau beduidend minder bevoorrecht. 38% van de

Brusselaars heeft een terras en 33% heeft een privétuin (in 5% van deze 33% is het een gedeelde tuin van het flatgebouw).

 Uit de analyse van de vervoersmodi blijkt dat de eigen (of gedeelde) auto het belangrijkste vervoermiddel is voor slechts 29% van

de Brusselaars; het zijn de ouderen die meer gebruikmaken van de eigen auto. De meest gebruikte vervoermiddelen zijn het

openbaar vervoer (37%), gevolgd door wandelen (17%).

 Fietsen en steps zijn daarentegen slechts goed voor 13% regelmatige gebruikers, terwijl moto’s/scooters nog steeds niet aanslaan

met slechts 2% regelmatige gebruikers.

 De overgrote meerderheid van de Brusselaars zegt regelmatig een fysieke activiteit uit te voeren: amper 23% van hen zegt

helemaal geen regelmatige fysieke activiteit uit te voeren. Wandelen komt op de eerste plaats met 45%, sport (een of meer) komt op

de tweede plaats met 30%, gevolgd door fietsen (dat wordt minstens af en toe beoefend door 25% van de Brusselaars, maar we

zien dat dit het belangrijkste vervoermiddel is voor slechts 7% van hen). 16% van de Brusselaars zegt dat ze minstens af en toe

gaan joggen.

 Onder de senioren, d.w.z. de 65-plussers, doet 34% helemaal niet aan lichaamsbeweging, tegenover slechts 15% van jongeren

onder de 24. Men kan dus stellen dat de Brusselaars over het algemeen goed fysiek actief zijn en dus regelmatig gebruikmaken van

de natuur/groene ruimten.
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3. Ondervindingen met de gezondheidstoestand

Ter herinnering: de enquête werd uitgevoerd tussen 26 juni en 29 juli. Deze periode kwam overeen met een versoepeling van de

maatregelen voordat er begin augustus weer nieuwe, beperkendere maatregelen kwamen als gevolg van de negatieve evolutie van

de pandemie, met name in een aantal grote Belgische centra.

We stellen vast dat de Brusselaars over het algemeen tevreden zijn met hun gezondheidstoestand (85%), ook al maakt de crisis hen

ongerust:

 18% geeft "uitstekende gezondheid" en 67% "goede gezondheid" aan,

 nauwelijks 12% geeft aan zich "eerder ongezond" te voelen en minder dan 1% zegt "zeer ongezond" te zijn.

Dit gevoel van in goede gezondheid te verkeren is zeer "transversaal" in die zin dat het op een zeer vergelijkbare manier wordt

aangetroffen, ongeacht het gebruikte analysecriterium: we zien relatief weinig verschillen naargelang het geografische woongebied

(Belfius Clusters), of men al dan niet actief is, het opleidingsniveau (de meest geschoolden voelen zich iets vaker in goede

gezondheid dan de minst geschoolden), het geslacht en de leeftijd (het gevoel van algemene gezondheid is nauwelijks beter bij

jongeren dan bij de minder jonge bevolking).

4. Ondervindingen en ervaringen tijdens de lockdownperiode

Wanneer er werd gevraagd om op een schaal van nul ("zeer slecht") tot vijf ("zeer goed") hun beleving tijdens de lockdownperiode te

plaatsen, bleken de inwoners van Brussel zeer verdeeld te zijn:

 de helft (48%) meldt dat zij deze lockdownperiode "zeer goed" of "redelijk goed" hebben beleefd,

 16% verklaarde dat zij "het zeer negatief hadden ervaren",

 de anderen hebben een veel genuanceerdere mening (36% gaf een score van 3 op 5 en 4% gaf geen mening).

Het zijn de oudste mensen (en door correlatie de gepensioneerden) die melden dat ze de lockdownperiode het best hebben beleefd

(63% van de 65-plussers gaf een score van 4 of 5), waarschijnlijk omdat ze zich beter aan de lockdownregels hebben gehouden.

De algemene ondervindingen en ervaringen tijdens de lockdownperiode fluctueren in totaal zeer weinig volgens de volgende criteria:

 of men al dan niet toegang heeft tot een eigen groene ruimte (tuin of terras),

 het meest gebruikte vervoermiddel (de treingebruikers bleken zich het meest comfortabel te voelen, en hoewel de verschillen vrij

groot zijn, waren de meest “gestraften” degenen die gebruikmaakten van het openbaar vervoer, de eigen auto en een motorfiets

of scooter. De gebruikers van fietsen en steps bevinden zich in de middenmoot.
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 het beoefenen van een fysieke activiteit had geen invloed op de beleving van de lockdown: de belevingen van degenen die

geen fysieke activiteit beoefenen zijn bijna identiek aan die van degenen die een of meer sporten beoefenen, fietsen, joggen of

wandelen,

 de algemene ondervinding met de gezondheidstoestand is logischerwijs van invloed op de algemene ondervinding met de

lockdownperiode: mensen in "uitstekende gezondheid" en "goede gezondheid" rapporteren dat ze een betere ervaring hebben

gehad tijdens de lockdownperiode, hoewel het indrukwekkend is om op te merken dat van de mensen die "slechte gezondheid"

rapporteren 45% zegt een goede ervaring te hebben gehad tijdens de lockdownperiode, vergeleken met slechts 27% die zegt

een slechte ervaring te hebben gehad.

5. Aanpassingen van de dagelijkse leefgewoonten tijdens de lockdownperiode

Er werden een twintigtal mogelijkheden voorgelegd aan de respondenten, die er gemiddeld 8 hebben aangekruist (dit is

vergelijkbaar met bijna alle analysecriteria): het is duidelijk dat de Brusselse bevolking de aanbevelingen/instructies "goed" tot "zeer

goed" heeft opgevolgd en in het bijzonder één van deze 8 aanbevelingen hebben overgenomen/gerespecteerd:

 zich strikt houden aan de aanbevelingen inzake social distancing: 84%

 op een andere manier contacten ontwikkelen met naasten: 71%

 bijna geen/geen ontmoetingen meer in deze periode: 70%

 bijeenkomsten beperken tot de familiekring: 69%

 geen vrienden zien in deze periode: 69%

 niemand anders zien dan familieleden 68%.

 enkel buitenkomen om boodschappen te doen: 61%

Voor het overige blijkt uit het aangenomen gedrag een verandering in de sociale contacten of zelfs in de gewoonten/activiteiten;

bijvoorbeeld:

 59% zegt dat ze meer gebruik hebben gemaakt van sociale netwerken,

 45% zegt dat ze zijn begonnen met lezen of dat ze meer lezen,

 43% van hen heeft aan telewerken gedaan,

 41% maakte van de gelegenheid gebruik om de eetgewoonten te verbeteren,

 en 35% sliep beter.
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Wat het werk betreft was een zeer groot deel van de Brusselse bevolking sterk getroffen:

 28% werkte helemaal niet meer,

 18% werkte parttime,

 en 43% van hen deed aan telewerken.

Er moet echter worden opgemerkt dat, afgezien van de ontwikkeling van "goede gewoontes", 35% van de inwoners van Brussel, alle

criteria bij elkaar genomen, verklaren dat ze alle fysieke activiteit tijdens de lockdownperiode hebben stopgezet.

6. Angsten van de Brusselaars voor de gezondheid

Uit de enquête blijkt dat, hoewel de overgrote meerderheid van de Brusselaars zich momenteel "gezond" voelt, meer dan 80% van hen

tijdens de lockdownperiode toch angsten heeft ondervonden voor hun gezondheid en/of die van de mensen rondom hen: uit de

enquête blijkt dat

• 69% van de Brusselaars zegt dat ze angsten hadden ondervonden die "vrij groot" waren (40%) of "zeer groot" (29%).

• Opnieuw zijn het de ouderen die zich het minst zorgen lijken te maken over hun gezondheid en die van hun geliefden, waarschijnlijk

omdat ze de regels van de lockdown beter respecteerden.

Wat hun geestelijke gezondheid betreft (het voelen van bepaalde emoties tijdens de lockdownperiode), stellen we vast dat de

Brusselaars deze gezondheidscrisis/lockdown moreel goed lijken te hebben doorstaan:

• voor bijna alle geteste emoties (medeleven, wantrouwen, verveling, angst, verdriet, nieuwsgierigheid, woede, rust, vreugde,

enthousiasme) vinden we zeer vergelijkbare verhoudingen van de Brusselaars die zeggen deze emoties te hebben gevoeld:

ongeveer 45% van de Brusselaars zegt geen enkele van de geteste emoties te hebben gevoeld …

• ... afgezien van het gevoel van medeleven dat 45% van de ondervraagde Brusselaars heeft, ongeacht hun leeftijdscategorie.
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7. Gemis en tekortkomingen die het meest werden ondervonden tijdens de lockdownperiode

Op dit niveau hebben de Brusselse respondenten heel wat frustraties geuit: van de ongeveer twintig voorstellen die hen werden

voorgelegd, hebben ze er bijna negen aangekruist: de frustraties die het vaakst aan bod kwamen (d.w.z. die door meer dan 50% van de

respondenten werden aangehaald) waren in de volgende volgorde

 niet in staat zijn om zich vrij te bewegen: 81%

 het niet kunnen zien van familieleden: 77%

 gebrek aan sociale banden en contact met anderen: 77%

 op restaurant of café gaan en een terrasje doen: 75%

 Brussel kunnen verlaten: 71%

 gebrek aan culturele uitstapjes/gemis van culturele uitstapjes: 69%

 kunnen reizen: 69%

 kunnen wandelen in de openbare ruimte: 67%

 en ten slotte, niet naar de winkel mogen gaan voor iets anders dan etenswaren: 59%.

Het is indrukwekkend om te zien dat frustraties over het werk alleen maar verder op de lijst van geteste voorstellen staan: dus,

 slechts 34% heeft spijt dat hij niet naar zijn werk kan gaan,

 34% betreurt ook het gebrek aan carrièrevooruitzichten/werkgerelateerde projecten,

 en 32% betreurt de vermindering van hun financiële middelen.

8. Het vertrouwen in de herstelcapaciteit van Brussel

De crisis heeft duidelijk een sterke invloed gehad op de instelling van de mensen en de Brusselaars hebben hun vertrouwen nog niet

herwonnen. Hun meningen zijn dan ook zeer verdeeld (evenveel lichtelijk gunstige als lichtelijk ongunstige meningen) op de volgende

niveaus:

 de mogelijkheid om terug te keren naar een normaal leven na zo'n crisis,

 het vermogen om zich te kunnen verbeteren door lessen te trekken uit een dergelijke crisis,

 het vermogen om in de toekomst effectiever met een dergelijke crisis om te gaan,

 en als laatste in staat zijn om verdere crisissen van dit soort te voorkomen.

Op deze niveaus zijn de oudere mensen pessimistischer dan de jongere mensen.
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9. De impact van de lockdown op de levens- en milieukwaliteit

9.1. De impact van de crisis op het geluidsniveau

Ten eerste blijkt dat de perceptie van het geluidsniveau in Brussel negatief is (voor de lockdown): 70% van de Brusselaars is van

mening dat de stad vóór de lockdown luidruchtig was (29% "zeer luidruchtig" en 41% "vrij luidruchtig").

De lockdown heeft een zeer positief effect gehad op het geluidsniveau, aangezien slechts 16% van de Brusselaars het geluidsniveau

in Brussel als hoog beschouwt (5% "zeer luidruchtig" en 11% "vrij luidruchtig"). Op dit niveau zijn er weinig grote schommelingen,

naargelang de regio in Brussel. Jongeren blijven, meer dan hun ouders, denken dat Brussel een luidruchtige stad is.

9.2. Effecten op het gebruik van het milieu/de groene ruimten

Op de vraag naar de impact van de lockdown op hun gezondheid en levenskwaliteit gaven de Brusselaars een groter aantal positieve

meningen te kennen. Zo zijn de positieve meningen over bijna alle voorgestelde antwoordopties veel talrijker dan de negatieve: dit is

met name het geval voor

 het criterium "uw vermogen om van uw omgeving te genieten (tuin, terras, park, ...)",

 het gevoel van levenskwaliteit in Brussel,

 de mate van stress als gevolg van geluidsoverlast,

 evenals de kwaliteit van de nachtrust.

In elk van deze vier gevallen bereiken of overschrijden de positieve meningen 35%, terwijl de negatieve meningen (die ook kunnen

zeggen dat de crisis geen effect heeft gehad) over het algemeen niet meer dan 25% bedragen: er kan dus duidelijk worden gesteld

dat de impact van de lockdown op de gezondheid en levenskwaliteit over het algemeen positief wordt aangevoeld.

9.3. De impact op het stadslawaai

Het is duidelijk dat de Brusselaars zich zeer positief hebben uitgelaten over de vermindering van het stadslawaai, en met name over

het lawaai van vliegtuigen en het autoverkeer. Anderzijds was de afname van het lawaai gelinkt aan de economische activiteit (bv.

lawaai van bouwplaatsen of lawaai van cafés en/of restaurants) aanzienlijk minder merkbaar. Tegelijkertijd hebben de buren zich ook

meer laten horen (het ondervinden van meer buurtlawaai is bijna vergelijkbaar met het gevoel van minder buurtlawaai).

Deze verschillende ondervindingen zijn vrij vergelijkbaar in de verschillende regio's van de hoofdstad.
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9.4. De beleving van de afname van het stadsverkeer en de gevolgen daarvan

Hier zijn de resultaten bijzonder indrukwekkend: slechts 8% van de ondervraagden zei geen daling van het autoverkeer te hebben

gezien. Voor de 92% van de burgers die een daling van het autoverkeer opmerkten, waren de effecten zeer sterk voelbaar. We zien

dat

 71% van de burgers vindt dat er minder lawaai in de stad was tijdens de lockdownperiode,

 59% van mening is dat de luchtkwaliteit beter was,

 56% van mening is dat de verplaatsingen soepeler zijn verlopen,

 en 52% vindt dat de stad over het geheel genomen aangenamer was.

Alle andere geteste voorstellen kregen minder dan 50% van de stemmen.

9.5. De beleving van de verandering van de luchtkwaliteit

Deze ondervindingen zijn bijna net zo omvangrijk als die van de vermindering van het autoverkeer; 75% van de burgers vindt dat de

luchtkwaliteit was verbeterd: 40% ondervindt een "sterke verbetering van de luchtkwaliteit" en 35% een "goede verbetering van de

luchtkwaliteit".

Deze ondervinding is vergelijkbaar in alle regio's van de hoofdstad, in alle leeftijdsgroepen en bij elk geslacht.

Op de vraag naar de maatregelen die moeten worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren, was de overgrote meerderheid van

de Brusselaars overwegend positief over de voorgestelde maatregelen. Er zijn drie maatregelen die een grote meerderheid (meer dan

50% voor elke maatregel) konden overtuigen:

 de overstap naar elektrisch openbaar vervoer, taxi's en autodelen stimuleren: 62%

 het netwerk van fietspaden verbeteren: 59%

 en het totale verkeer verminderen: 58%.

Alleen over de toename van het aantal permanente voetgangerszones zijn de meningen iets meer verdeeld: 51% gunstig, 24%

ongunstig en 17% eerder neutraal.

Wat kunnen de Brusselaars zelf doen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Voor zover ze zich zorgen maken (niet alle Brusselaars

gebruiken bijvoorbeeld hun auto), zijn de Brusselaars over het algemeen zeer positief over het aannemen van gedragingen die de

luchtkwaliteit kunnen verbeteren.
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De bevindingen zijn veruit (zie de balans tussen de positieve meningen ("ja ik zal het zeker of waarschijnlijk doen") en de negatieve

meningen ("nee ik zal het waarschijnlijk of zeker niet doen") op alle punten gunstig:

 het grootste aantal Brusselaars wil zich meer te voet gaan verplaatsen: 53%

 en dan meer telewerken, om de verplaatsingen te verminderen: 40%,

 ten tweede is er de stijging van het aantal verplaatsingen met de fiets en de step: 40%.

9.6. Verandering van eetgewoonten

De lockdown lijkt geen grote invloed te hebben gehad op het aannemen van nieuwe eetgewoonten: de inwoners van Brussel hebben

zelf meer maaltijden thuis gekookt, maar de andere gedragingen lijken vooral te zijn veroorzaakt door de beperkte toegang tot

bepaalde distributienetwerken.

We zien wel dat de aankopen van biologische voeding, net als die van lokale producten, weinig hebben geprofiteerd van de crisis:

degenen die zeggen dat ze dit soort producten meer hebben aangekocht (respectievelijk 26% en 32%) worden gedeeltelijk

gecompenseerd door degenen die zeggen dat ze werk gerelateerde minder hebben aangekocht (respectievelijk 20% en 19%), voor

een totale stijging van ongeveer 10%.

Online winkelen (voor voedingsmiddelen) lijkt niet bijzonder te hebben geprofiteerd van de gezondheidscrisis.

Veranderingen in de eetgewoonten (d.w.z. voornamelijk thuis koken, meer lokale producten kopen en meer biologische producten

kopen) lijken vooral te zijn ingegeven door de wens om gezonder te eten, maar ook door de beperking van de toegang tot bepaalde

distributiekanalen (beperking veroorzaakt door de gezondheidsmaatregelen).

Toch lijkt het erop dat de overgrote meerderheid van de mensen die hun eetgewoonten hebben veranderd, dit gedrag in de toekomst

willen handhaven.

9.7. Veranderingen in de gebruiksgewoonten van de stedelijke ruimte

Tijdens de lockdownperiode zegt 71% van de Brusselaars "vaker" (37%) of "even vaak" (34%) de stedelijke ruimte te hebben bezocht;

slechts 17% van de Brusselaars zegt dat ze de stedelijke ruimte minder vaak heeft bezocht. Het blijkt dat een grote meerderheid van

de Brusselaars meer naar de groene ruimten, de pleinen, de straten en de andere lanen is gegaan, kortom naar de buitenruimten van

de hoofdstad.
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De beweegredenen voor het bezoeken van meer stedelijke ruimten tijdens de lockdown zijn het verlangen om te wandelen, een frisse

neus te halen, wat te zonnen (dat kon toen nog!), maar ook het verlangen om plekken te ontdekken die onbekend zijn in de hoofdstad.

Bijna alle mensen die tijdens de lockdownperiode meer gebruikmaakten van de stedelijke ruimte hebben de smaak te pakken

gekregen en zeggen deze nieuwe gewoontes te willen behouden: 44% van de positieve meningen voor slechts 14% van de negatieve

meningen. Opnieuw zijn deze meningen in alle regio's van de hoofdstad transversaal, maar ze zijn meer uitgesproken onder de

jongste leden van de bevolking.

9.8. Verwachte ontwikkelingen in de samenleving

De burgers van Brussel tonen geen bijzonder vertrouwen in de ontwikkelingen in de samenleving na de gebeurtenissen van COVID-

19: zo denkt precies 23% van de Brusselse burgers dat de samenleving in de toekomst beter zal zijn dan nu, terwijl 31% denkt dat het

iets slechter of zelfs duidelijk slechter zal zijn; 19%heeft daar geen mening over. Kortom, ook al lijken ze de crisis op een vrij positieve

manier te ervaren, de Brusselaars maken zich nog steeds zorgen over de toekomst. De 44-64-jarigen zijn iets pessimistischer dan de

anderen.

De niveaus waarop de Brusselse samenleving zou moeten verbeteren volgens de Brusselaars zijn

 in wezen de verbetering/ontwikkeling van het telewerken, belangrijk voor 50% van de Brusselaars, maar hier vooral dan de

ouderen eerder dan de heel jonge mensen.

 het gevoel dat de levenskwaliteit zal verbeteren. Dat is de mening van 27% van de Brusselaars, voornamelijk van de jongsten.

 het gevoel dat men meer tijd nodig heeft om (goed) te leven: 23%

 het gevoel dat het milieu beter zal worden gerespecteerd: dat is de mening van 21% van de Brusselaars,

 en ten slotte de ontwikkeling van burgerinitiatieven: 23%.

Alle andere geteste meningen kregen minder dan 20% van de stemmen.

Op de vraag naar de positieve of negatieve gevolgen van de crisis gaven de burgers zeer uiteenlopende meningen te kennen: een

meerderheid (positieve balans van positieve en negatieve meningen) vindt dat de samenleving op drie belangrijke criteria moet

verbeteren:
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 burgersolidariteit,

 de kwaliteit van het leefmilieu,

 en ontmoetingen tussen burgers.

Ze zijn overweldigend negatief/pessimistisch wat betreft de sociale mix tussen de wijken van Brussel en de economische aspecten,

namelijk

 de economische activiteit in het algemeen: 68% negatieve meningen,

 werkgelegenheid: 68% negatieve meningen,

 en de financiële middelen die de mensen ter beschikking staan: 72% negatieve meningen.

Kortom, Brussel zou een aangenamere stad moeten worden om onder burgers in te leven, maar dan wel in een economische context

die door de gezondheidscrisis bijzonder complex is geworden.

De ontwikkeling van telewerken werkt aanstekelijk: 35% van de burgers zegt het vaker te willen doen, terwijl 8% zegt het minder vaak

te willen doen (37% maakt zich niet druk over deze vraag omdat ze niet actief zijn); wanneer ze worden gereduceerd tot degenen die

actief zijn, vertegenwoordigen werknemers die telewerk willen ontwikkelen nog steeds de helft van alle werknemers.

10. De prioritaire gebieden waarop de overheid actie moet ondernemen

Op de vraag naar de prioriteiten die de overheid na de COVID-19-crisis zou moeten hebben, waren de burgers niet erg precies, omdat

geen enkel antwoord grote eensgezindheid opleverde (d.w.z. meer dan 50% gunstige meningen):

 verbetering van de gezondheidszorg/de gezondheidszorg in het algemeen: 37%

 de mobiliteit: 32%

 de sociale bescherming voor de zwakste burgers: 29%

 het milieu: 28%

 de ontwikkeling van de werkgelegenheid: 27%

 de reorganisatie van een sterkere economie: 26%

 de veiligheid: 23%

 en de luchtkwaliteit: 22%

Alle andere geteste voorstellen kregen minder dan 20% van de stemmen.


