COOL TOWNS VRAGENLIJST
Het doel van de Europese Cool Towns project is om de hittestress in steden te verminderen.
Kunnen we u een aantal vragen stellen?

1. Algemene informatie
a. Tijd (uu:mm)

___:___

b. Locatie (in zon of schaduw?)

zon / schaduw

c. Naam van interviewer

..........................................................

2. Persoonlijke informatie
<10, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+

a. Leeftijd

M/F/X

b. Schrijf het geslacht op

vakantie / werkdag / vrij

c. Bent u op vakantie / werkdag / vrij?

Ik werk hier / ben onderweg / woon hier /

d. Waarom bent u hier?

winkel hier / recreëer (vrije tijd) hier
e. Kleding (Vertel de persoon wat je opschrijft.)
I. Bovenlichaam

mouwloos / korte mouwen / lange mouwen / shirtloos

II. Onderlichaam

korte broek, rok of jurk / lange broek, rok of jurk
vest / sweater / jack / regenjas

III. Vest of jas

zonnebril / pet / hoed / hoofddoek/ paraplu / mondkapje

IV. Accessoires
f.

Schrijf het activiteitsniveau op

liggend / zittend / staand / wandelend/ joggend / fietsend

g. Thermische geschiedenis
I. Hoe lang bent u al buiten?

___ min.

II. Hoe lang bent u al op deze locatie?

___ min.

(0 minuten voor voorbijgangers)
III. Hoe lang bent u van plan om hier nog te verblijven?

___ min.

(0 minuten voor voorbijgangers)
dagelijks / wekelijks / maandelijks / zelden

IV. Hoe vaak komt u hier?

3. Thermische beleving op deze locatie
a. Hoe voelt u zich nu?

koud / fris / beetje fris / neutraal / beetje warm / warm / heet

b. Hoe ervaart u dit omgevingsklimaat?
(d.w.z. combinatie van zon, wind, schaduw en vochtigheid)
c. Wat zou je voorkeur nu zijn?
d. Bent u hier comfortabel op warme dagen?
e. Wind: Op dit moment, heeft u liever…
f.

Zon: Op dit moment, heeft u liever…

aangenaam / beetje onaangenaam /
onaangenaam / heel erg onaangenaam
koeler / geen verandering / warmer
ja / nee
minder wind / OK / meer wind
minder zon / OK / meer zon

4. Gemeente
a. Is er voldoende ondernomen om dit gebied te
verbeteren op warme dagen?

te weinig / genoeg / te veel

b. Is er iets wat u zou willen veranderen? [open vraag]
.........................................................................................................................................................................................

5. Overig

Is er iets anders dat u ons wilt laten weten?

.........................................................................................................................................................................................

