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Zomertijd
Als het aan voorzitter Juncker van de Europese Commissie ligt, is het voortaan altijd
zomertijd en wordt de klok in het najaar niet meer verzet.

11 “Ik ben blij met het plan om de klok voortaan niet meer te
verzetten”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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Mee eens




De noodzaak voor de tijdswisseling is er niet meer, dus afschaffen!
Flauwekul, vroeger werd de klok ook niet verzet en we zijn toch allemaal groot
geworden
Gelijk mee stoppen, morgen al.
Grootste missertje gemaakt is,voegt niets toe.
Heb een hekel aan de zomertijd. Vind de dagen te lang. Krijg eind juni begin juli
altijd een enorm slaaptekort omdat je te laat naar bed gaat
Ik erger mij al jaren aan de klok verzetten.
Ik heb nooit geen probleem gehad met winter en zomertijd. Maar als er toch
gekozen moet worden, gaat mijn voorkeur uit naar de zomertijd. Hier hebben we
meer aan.
Ik zou nog liever een uur extra zomertijd hebben in de winter, dan heb je n.l. 's
avonds nog wat licht na het werk.
Is het voor de kinderen en ouders nog tijd voor na het eten nog iets te ondernemen
b.v fietsen en sporten
Laten we weer gewoon terug gaan zoals het vroeger was. geen gestress met de tijds
wisseling met slapen end.
Zeer eens mits de huidige zomertijd de standaard tijd wordt
De vraag is wel of we dan de zomer- of wintertijd moeten hanteren. Hoe is het
daglicht verdeeld over de werkdag?
Ik ben voorstander van de zomertijd. Maar heb de effecten hiervan in de winterdag
nog niet ondervonden. Weet niet hoe het dan uitpakt. Als het dan pas om 9.30 uur
licht wordt, is ook wel aan de late kant.
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Neutraal






In alle direct omliggende landen wel dezelfde tijd aanhouden.
Mee eens, maar wel terug naar de wintertijd.
Wel raar dat Juncker nu ineens democratisch wordt?
Wintertijd aanhouden, je moet er toch niet aan denken dat het in de winter tot
09.00 uur donker is?



Daar tegenover staat, dat het 's morgens wel langer donker blijft in de winter. Dit zal
zijn uitwerking hebben op personen met een depressie.
Het is gewoon een belachelijk plan. Mens zeuren dat ze last hebben bij het vooruit
en achteruit zetten van de klok. Behalve wanneer ze op vakantie gaan dan is niets te
gek zelfs een klok vooruit en achteruit zetten niet want aan een vakantie is heilig.
Het is gewoon een vorm van negatieve aandacht vragen van een bepaalde groep
van de bevolking
Ik heb geen last van tijd verzetten (gelukkig)
Ik vind de zomer en wintertijd een goede regeling. Maar als men toch "een" tijd wil
moet men de normale (winter) tijd aan houden.
Ik vind het prima zoals het nu is.
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Het Blijft dan smorgens te lang donker
Ik ondervind er geen hinder van.
Laten zoals het was of helemaal geen zomertijd.
Mij maakt het niet zoveel uit, ik werk al onregelmatig en heb geen last van het
verzetten van de klok. Indien de zomertijd zou blijven, zou het in de winter pas rond
half 10 's morgens licht worden. Dat zou ik wel een groot nadeel vinden
Volgens mij is de wintertijd de reguliere tijd. In de zomer wordt de klok toch een uur
terug gezet, om meer te profiteren van de lange(re) zomeravonden.
Dat ene uurtje is echt geen ramp. Als landen dadelijk zelf gaan beslissen, wordt het
één ratjetoe.
Wel fijn als het in de zomer langer licht blijft.
De zomertijd is fantastisch, lekker lang licht. Niet veranderen of we moeten het hele
jaar de zomertijd houden.
Het is toch heerlijk als het in de zomer een uurtje langer licht is. En die Juncker moet
zich maar bezig gaan houden met belangrijkere zaken.
Ik ben er voor dat onze oud tijd de wintertijd voorgoed blijft.!!!!!!!!
Ik ben voor wintertijd, ik zit er niet op te wachten dat het in de winter zo lang
donker is.
Ik denk dat ‘het volk’ niet begrijpt wat het inhoudt als het gaat veranderen. Wij zijn
gewoon goed in klagen, maar het hoeft niet altijd ergens op te slaan. Soms willen
we gewoon klagen om het klagen. En voor de klok verzetten moeten we ‘moeite’
doen
Ik heb persoonlijk geen problemen met het verzetten van de klok en vind het dijn
dat we op de huidige manier het daglicht zo veel mogelijk benutten (ik hebben hekel
aan donkere ochtenden en avonden).
Ik vind dat de natuurlijke klok aangehouden moet worden. Het heeft geen zin om
deze voor de gek te houden.
Ik vind het overgaan van de wintertijd naar de zomertijd altijd een plezierig moment
en omgekeerd: van zomer- naar wintertijd ook omdat je dan weer een extra uurtje
hebt ( om te slapen).
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Mensen met ploegendienst en onregelmatig werk zoals verpleegkundigen, politie,
fabrieksarbeiders hebben soms wel twee keer in de week een ritme schakeling . Dat
is veel zwaarder. Men moet niks veranderen aan onze zomertijd en wintertijd,
Verder niet zeuren. Voor mij is dit dezelfde onzin als destijds de muisarm. Daar hoor
je ook niemand meer over.
Wanneer gaan ze zich druk maken om dingen die er echt toe doen?
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Stel je zou in de schoenen van voorzitter Juncker staan en de plannen om de klok voortaan
niet meer te verzetten gaan door.

12 Welke tijd heeft jouw voorkeur?

(n=536)
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's Avond langer licht en dat bevalt prima. Als men er maar voor zorgt dat we binnen
Europa niet tien verschillende tijdzones krijgen want dan ben ik voor verplicht
instellen zomer/wintertijd zoals het tot nu toe is gegaan.
Ik blijf t onzin vinden.
Maar dan word het in de winter wel laat licht.
Bedrijventerreinen moeten dan beter verlicht worden
Huisnummers moeten ook beter zichtbaar zijn
Maar van mij mag het verzetten blijven
Meer daglicht bij mooi weer
Omdat het bijna niet mogelijk is om iedereen op dezelfde lijn te krijgen zou ik het
uur verschil opdelen, een half uur naar de wintertijd en een half uur naar de
zomertijd en die tijd laten staan.
We moeten ons bij de meerderheid aansluiten in Europa en dat is de zomertijd
Zeker geen wintertijd als voorkeurstijd. Dan zou het in september al om 19.00u
donker zijn!
Als er voor zomer tijd wordt gekozen, is het in de winter wel erg lang donker
s'morgens.
Bij continu zomertijd komt de zon 's winters pas om 10 uur op!! Dit komt uit een
hele heldere twitterdraad: ga voor wintertijd, of beter nog GMT, niét zomertijd. Dat
levert de minste onveilige situaties op met half slapende mensen op de weg, lage
zonnestanden voor het verkeer, en het levert cognitief fitte, beter werkende,
productievere mensen op.
https://twitter.com/Marco_Langbroek/status/1035933707511705603
Bij zomertijd is het te lang licht en heb je eigenlijk geen avond en gaat men door
mekaar te laat naar bed.
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Dat is de oorspronkelijke tijd
Dat is de oorspronkelijke tijd en voelt het meest natuurlijk.
Dat is namelijk de oorspronkelijke tijd
Dat is nl. De oorspronkelijke tijd.
De originele tijd aanhouden
De wintertijd is de 'normale'tijd
De wintertijd is de “echte” tijd. Stel dat de zomertijd behouden blijft moeten de
kinderen s’ morgens in het donker naar school. Wat heeft dat weer voor gevolgen?
Zeker voor diegene die ver van school wonen. En de winter is ook nog een gezellige
tijd korte dagen lange avonden. Zeker rond de kersttijd.
De wintertijd is de echte tijd
De wintertijd is de natuurlijke tijd dit is voor de natuur dus de dieren ook het beste.
Ik heb mij nooit prettig gevoeld met zomer en wintertijd.
De wintertijd is de natuurlijke tijd. Hier is alles op gebaseerd.
De wintertijd is toch de normale tijd
De zomertijd heeft nadelen voor de bouwvakkers, dat gaat niet in de winter.
Ik weet niet meer wat de gewone oude tijd was, zomer- of wintertijd???????????
Vanwege het natuurlijke bioritme
Vroeger was het ergens anders voor bedoeld, terwijl het nu niet meer van deze tijd
is.
Wintertijd is de normale tijd.
Wintertijd is de oorspronkelijke tijd. bij permanente zomertijd is het in de winter
pas tegen 9 uur licht
Zie boven
Zoals het nu is. Zomer en winter tijd



Als er maar niet meer verschoven wordt
De tijd laten zoals het is....is prima zo
Gewoon zomer en wintertijd. Je hebt lekker lange zomerse avonden en in de winter
is het 's morgens niet te lang donker.
Ho





Zoals het eerder was. Wat heeft het tenslotte opgeleverd? Volgens mij niet veel.
Gewoon zo als het eerst was.
Zomer en wintertijd houden wie het is.
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1. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP HorstaandeMaas
Zinnige Zaken
Halloween
Huisvesting arbeidsmigranten
Media en verdachten
Zomertijd
11 september 2018 tot 17 september 2018
562
4,1% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15
3 minuten en 54 seconden
17 september 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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