Rapportage Burgerpanel Meting 1 2012 (Januari)
1. Uitvoering
Alle 808 leden van het digitale Burgerpanel Hilversum zijn uitgenodigd om deel te nemen
aan deze peiling. Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode 11 januari t/m 31 januari
2012. Op sluitingsdatum hadden 546 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld.
Derhalve een respons van 68%. In deze peiling kwamen aan de orde: energiebesparende
maatregelen in de woning, verhuisbehoefte en ervaren problemen/gewenste
voorzieningen in de buurt/woonomgeving.
2. Representativiteit
Het Burgerpanel wordt digitaal benaderd. Dat houdt in, dat huishoudens zonder
internetaansluiting - circa 20% in 2010 - 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.
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4. Resultaten
Energiebesparende maatregelen
De gemeente Hilversum wil het treffen van energiebesparende maatregelen bij
particuliere woningen bevorderen. Doel van deze enquête was om na te gaan in hoeverre
Hilversummers mogelijkheden zien voor het uitvoeren van dergelijke maatregelen aan of
in hun woning.
Uit de peiling blijkt, dat bijna driekwart (72%) van de respondenten nog mogelijkheden
ziet voor energiebesparende maatregelen in/aan hun woning; 19% acht dergelijke
maatregelen niet mogelijk, terwijl 9% het niet weet.
Van de respondenten, die energiebesparende maatregelen in/aan hun woning mogelijk
achten, overweegt bijna een kwart (24%) op dit moment deze maatregelen ook uit te
voeren.
De rest van deze respondenten overweegt dat (nog) niet om uiteenlopende redenen
(onder andere vindt 30% het te duur). Zie onderstaande grafiek.

Overweegt u op dit moment energiebesparende maatregelen in/aan uw
woning uit te voeren?
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Al dan niet verhuizen
Van de respondenten is 80% momenteel niet op zoek naar een (andere) woning; 15%
zoekt een (andere) woning in Hilversum en 5% buiten Hilversum.
Het percentage respondenten, dat op zoek is naar een andere woning, is relatief hoog bij
degenen, die een huis huren van een particulier: 90%. Dit geldt eveneens voor
inwonende huishoudens (nagenoeg 100%). Bij respondenten met een koopwoning is dit
percentage daarentegen relatief laag: ± 10%.
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Buurt/woonomgeving
Het merendeel van de respondenten (80%) is over het algemeen tevreden over de eigen
buurt/woonomgeving; 18% zegt “niet tevreden/niet ontevreden”, terwijl ruim 2%
aangeeft ontevreden te zijn.
Meer dan de helft (54%) van de respondenten ervaart één of meer problemen in de
buurt. Genoemd werden onder meer:
 parkeeroverlast/te weinig parkeergelegenheid
 verkeersoverlast (te druk, te hard rijden)
 geluidsoverlast (buren(ruzies), uitgaanspubliek, autoverkeer)
 overlast van hangjongeren
 zwerfvuil/hondenpoep
 (poging tot) inbraak in woningen/auto’s

Hangjongeren
Ongeveer een derde (34%) van de respondenten mist één of meer voorzieningen in de
buurt. Genoemd werden onder meer:
 groenvoorziening
 speelgelegenheid/-veldjes (voor jonge kinderen/oudere jeugd)
 buurthuis
 postkantoor/pinautomaat/brievenbus
 bibliotheek
 hondenuitlaatplaats
 parkeergelegenheid
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