Omgevingsrisico's
Noord- en Oost-Gelderland
maart 2022
Omgevingsrisico's die het meest leven onder inwoners
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Omgevingsrisico's die vooral in specifieke bevolkingsgroepen leven:
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Verwacht hinder te ondervinden van omgevingsrisico's
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Voor de omgevingsrisico's die het meest leven is de verwachte hinder ongeveer 72%. Een uitzondering hierop
is extreme weersomstandigheden. Mensen die in een buitengebied wonen verwachten wel meer hinder
van extreme weersomstandigheden te ondervinden.
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Zorgen om impact

Vertrouwen veiligheid

Mensen zijn vooral bezorgd over de impact van de
uitbraak van een nieuw menselijk virus
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Oudere leeftijdsgroepen maken zich meer zorgen om de impact
van verstoring telecommunicatie, extreme
weersomstandigheden en verstoring elektriciteitsvoorziening
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Oudere leeftijdsgroepen hebben minder vertrouwen bij
extreme weersomstandigheden, verstoring
elektriciteitsvoorziening en uitbraak nieuw menselijk
virus
Verminderd zelfredzamen hebben minder vertrouwen
bij verstoring telecommunicatie en informatietechnologie, extreme weersomstandigheden,
langdurige hitte en droogte en uitbraak nieuw
menselijk virus

Informatiebehoefte
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meest gebruikte informatiebronnen:
1.
2.
3.

Nieuwssites (83%)
rijksoverheid.nl (52%)
Lokale media (48%)
hoger of lager dan
gemiddeld

Tips voor informatievoorziening
Informatie verspreiden via:

papier (bijv. huis-aanhuisbladen of flyers)

sms of
e-mail

whatsapp of
wijk-/ buurtapps

"Wij hebben in onze buurt al
jaren een buurtpreventie app.
Dat werkt prima en is gekoppeld
aan politie en gemeente."

voorlichtingsbijeenkomsten

"Wel vind ik dat het wat veel gevraagd kan zijn dat je als 'gewone burger' veel voorkennis moet hebben of zelf
moet bijhouden waar je dat kan vinden. Beter is dat er communicatieplannen klaar staan binnen de regio om in
geval van een incident, de burgers snel en accuraat te informeren."
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In totaal: 2.576 deelnemers

Achtergrondkenmerken

Dit onderzoek naar veiligheidsrisico's is gehouden onder het GGD-panel 'NOG beter weten'. De onderzoeksgroep is gewogen naar
leeftijd, geslacht en subregio. Hierdoor zijn de resultaten ten aanzien van deze kenmerken representatief voor de hele bevolking
van de regio Noord- en Oost-Gelderland.
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