Rapportage Burgerpanel Meting 1 (mei/juni)
1. Uitvoering
De eerste raadpleging van de leden van het Hilversumse Burgerpanel (in opbouw) heeft
plaatsgevonden. In de periode 29 mei t/m 16 juni werden alle panelleden van dat
moment (het aantal panelleden neemt nog steeds toe) digitaal met een vragenlijst
benaderd. Van de 417 panelleden vulden 375 de vragenlijst volledig in, hetgeen een
respons betekent van 90%. Overigens had deze eerste peiling ook het karakter van een
test.
2. Representativiteit
Het Burgerpanel wordt digitaal benaderd. Dat houdt in, dat huishoudens zonder
internetaansluiting - circa 20% in 2009 - niet in het Burgerpanel vertegenwoordigd zijn.
Overigens daalt dat percentage elk jaar wat. Op een aantal andere kenmerken
(verhouding man/vrouw, leeftijd, woonbuurt) wordt met het panel een redelijke doorsnee
van de Hilversumse bevolking bereikt.
Naar verwachting geven de resultaten van de peiling onder de leden van het Burgerpanel
een goede indruk van de meningen, argumentaties, ideeën etcetera zoals die in de
Hilversumse samenleving bestaan. Daardoor is het Burgerpanel goed bruikbaar als
hulpmiddel voor het (mede) onderbouwen van gemeentelijke plannen en voor het
inschatten van het draagvlak voor dergelijke plannen.
3. Procedure: wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten op de diverse enquêtevragen worden teruggekoppeld aan de ambtelijke
opdrachtgevers, meestal beleidsmedewerkers. Zij betrekken deze resultaten bij hun
ambtelijke advisering.
Ook ligt het in de bedoeling resultaten uit de peilingen aan de deelnemers aan de
peilingen te doen toekomen.
4. Enkele resultaten
Integraal Bereikbaarheidsplan (IBP)
Ongeveer de helft van de panelleden heeft wel eens gehoord van het IBP. Circa
tweederde van degenen, die wel eens van het IBP gehoord hebben, weet in grote
lijnen wat er in dit plan staat.
Van de panelleden, die in grote lijnen weten wat er in het IBP staat, geeft
omstreeks 40% aan het een (zeer) goed plan te vinden; ongeveer een kwart vindt het
een (zeer) slecht plan, terwijl de rest van deze panelleden het plan “niet goed/niet
slecht” vond of geen mening gaf.
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Natuurbrug
Het merendeel van de panelleden is wel eens bij de natuurbrug bij de Zanderij Crailoo
geweest. Zij waarderen deze natuurbrug met een gemiddeld rapportcijfer van 7,57.
Ongeveer de helft van alle panelleden is van mening, dat er meer natuurbruggen in het
Gooi moeten worden aangelegd. Ongeveer 20% vindt, dat het niet moet gebeuren,
terwijl circa 30% hieromtrent geen mening gaf.
Begrazing heidegebieden
Desgevraagd geeft circa 80% van de panelleden aan de begrazing van de heidegebieden
door runderen (heel erg) leuk te vinden.
Begrazing van de heidegebieden door schapen wordt door ongeveer 90% van de
panelleden (heel erg) leuk gevonden.
Groen in de stad
Ongeveer de helft van de panelleden is (zeer) tevreden over de kwaliteit van de
openbare groenvoorzieningen (parken, plantsoenen, bomen) binnen de bebouwde kom
van Hilversum. Circa 20% is daarover (zeer) ontevreden, terwijl 30% “neutraal”
antwoordde.
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