Rapportage Burgerpanel Meting 1 2010 (Januari)
1. Uitvoering
Alle 602 leden van het digitale Burgerpanel Hilversum zijn uitgenodigd om deel te nemen
aan deze peiling. Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode 15 januari t/m 27 januari
2010. Op sluitingsdatum hadden 469 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld.
Derhalve een respons van 78%.
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.
4. Resultaten
Stedelijke vernieuwing
In deze peiling werd een aantal vragen gesteld over het ISV, dat staat voor
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Bij Stedelijke vernieuwing wordt gestreefd
naar het realiseren van goede, verbeterde en duurzame woningen. Maar ook andere
zaken zoals verbetering van de woonomgeving, duurzaamheid en veiligheid, sociale en
culturele voorzieningen komen daarbij aan de orde. De gemeente Hilversum stelt
eenmaal in de vijf jaar een stedelijke vernieuwingsprogramma op. Voor de komende ISV3 periode, van 2010 tot en met 2014, is een nieuw programma opgesteld.
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Voordat dit definitief wordt vastgesteld, peilde de gemeente bij de leden van het
Burgerpanel de mening over de stedelijke vernieuwing in Hilversum.
Voor meer informatie over het onderwerp werd verwezen naar de ISV-krant en het
concept programma, welke waren in te zien op de gemeentelijk website
www.hilversum.nl/stedelijkevernieuwing
Uit de resultaten bleek, dat 21% van de respondenten de ISV-krant heeft gelezen; 27%
bekeek het concept-ISV-3-programma.
Vervolgens werd een aantal stellingen over het programma ISV-3 voorgelegd, waarbij de
respondenten konden aangeven in hoeverre zij het daarmee eens of oneens waren.
Onderstaand het resultaat.

De gemeente moet plannen voor stedelijke
vernieuwing maken in samenwerking met de
maatschappelijke partners (zoals de
woningcorporaties)
De gemeente moet plannen voor stedelijke
vernieuwing maken na consultatie (raadpleging) van
de betrokken bewoners
De gemeente geeft prioriteit aan de ondersteuning
van initiatieven voor invoering van
woondienstenzones in heel Hilversum
Het doel is – vergeleken met de vorige ISV-periode –
relatief meer woningen te renoveren en relatief
minder nieuwbouwwoningen te bouwen
Het verbeteren van de openbare ruimte in de wijken
Over ’t Spoor en de Bloemenbuurt heeft prioriteit
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Het merendeel van de respondenten is het (zeer) eens met de stellingen.
Na vaststelling door de gemeenteraad en na goedkeuring door de provincie ontvangt de
gemeente voor de ISV-3-periode een budget van € 4,1 miljoen. Het voornemen is om dit
als volgt in te zetten:
Subsidies aan woondienstenzoneprojecten
Investeringen in de woonomgeving
Bodemsaneringsprogramma
Geluidhindersaneringsprogramma
Organisatiekosten
Reservering voor bijzondere projecten
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500.000

TOTAAL

€ 4.100.000

Van de respondenten gaf 39% hieromtrent geen mening; 40% vindt dit een goede
verdeling, terwijl 21% dit geen goede verdeling vindt, waarbij veel respondenten
aangeven de organisatiekosten aan de hoge kant te vinden. Daarnaast werden nog diverse

opmerkingen van uiteenlopende aard over het programma gemaakt.
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5. Hoe verder
Het ISV-3 programma wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad in april. Te
weten op 7 april in De Discussie en op 21 april in Het besluit. De raad wordt daarbij
geïnformeerd over de inspraakreacties en hoe deze zijn verwerkt. De definitieve
verdeling van ISV-middelen komt pas eind 2010 in de gemeenteraad, nadat de provincie
het ISV budget aan de gemeente heeft toegekend.
De reactie van het Burgerpanel is overwegend positief en geeft geen aanleiding tot
inhoudelijke aanpassing van de doelstellingen. Eventueel kan wel bezien worden of
binnen de ISV-middelen een groter gedeelte kan worden ingezet voor de woonomgeving,
zoals door velen bepleit is.
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