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Inleiding 
Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De 
vragen gingen deze keer over de communicatie van de gemeenteraad en participatie van inwoners van 
Zeewolde: hoe willen zij geïnformeerd worden, willen ze meepraten, op welke manier en over welke 
onderwerpen? 
Deelnemers konden tussen 13 en 27 mei 2013 de vragenlijst invullen. Aan de peiling hebben 547 van de 
in totaal 925 panelleden deelgenomen, dit is een respons van 59 procent. 
Om onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de uitkomsten van deze peiling gewogen naar 
leeftijd en geslacht. De antwoorden van de open vragen in de peiling worden beschikbaar gesteld aan de 
gemeente. 

 

Interesse en bekendheid plaatselijke politiek 
Allereerst is de panelleden gevraagd om door middel van een cijfer van 1 tot 5 aan te geven of ze geen, 
of veel belangstelling hebben in de plaatselijke politiek. Twee vijfde van de respondenten heeft niet 
veel, maar ook niet weinig belangstelling. Ruim een kwart (27 procent) heeft meer belangstelling in de 
plaatselijke politiek. Een derde heeft hierin weinig of geen belangstelling. 

 
Figuur 1 
Bent u geïnteresseerd in de plaatselijke politiek? (n=547)  
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Ongeveer een op de acht respondenten is bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde. Het 
grootste deel van de respondenten geeft aan in grote lijnen op de hoogte te zijn en een kwart is niet 
bekend met het werk van de gemeenteraad. 

 
Figuur 2  
Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) 
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Ruim de helft van de respondenten (53 procent) kent één of meer raadsleden bij naam. Van deze groep 
kent een kwart (26 procent) één of twee raadsleden en ruim de helft (53 procent) drie tot vijf 
raadsleden. Vijf procent kent meer dan tien raadsleden bij naam (figuur 3). 
 



Figuur 3 
Ik ken een aantal gemeenteraadsleden bij naam, namelijk… (n=288) 
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Van alle respondenten heeft ruim een vijfde (21 procent) in de afgelopen twee jaar wel eens contact 
gehad met één van de raadsleden over een bepaald onderwerp. Een op de tien heeft zo’n contact langer 
dan twee jaar geleden gehad. Het merendeel van de respondenten heeft nog nooit contact gehad met 
één van de raadsleden. 
 

Figuur 4 
Heeft u de afgelopen 2 jaar wel eens contact (mondeling, schriftelijk of per e-mail) over een bepaald 
onderwerp gehad met één van de raadsleden? (n=547) 
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Raads(commissie)vergaderingen 
Het aandeel van de respondenten dat wel eens een vergadering van de gemeenteraad of raadscommissie 
heeft bijgewoond is beperkt (figuur 5). In de afgelopen twee jaar woonde drie procent regelmatig een 
vergadering bij, vijf procent af en toe en acht procent één keer. 84 procent woonde nooit een 
raads(commissie)vergadering bij. 
 

Figuur 5 
Heeft u de afgelopen 2 jaar wel eens een vergadering van de gemeenteraad (raadsvergadering) of een 
raadscommissievergadering bijgewoond? (n=547) 
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De groep die wel eens een raadsvergadering of raadscommissievergadering heeft bijgewoond is 
gevraagd naar de belangrijkste reden hiervoor. Voor bijna twee derde (64 procent) was de belangrijkste 
reden dat ze meer wilden horen over een onderwerp dat voor hen van belang was. Drie van de tien 
bezocht een vergadering uit algemene interesse en een vijfde (19 procent) om hun mening te geven over 
een voor hen belangrijk onderwerp. 
In figuur 7 zijn de uitkomsten van een aantal stellingen over de vergaderingen weergegeven. 
 



Figuur 6 
Wat is de belangrijkste reden dat u een raadsvergadering/commissievergadering heeft bijgewoond / 
gevolgd? (meerdere antwoorden mogelijk; n=88) 
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Figuur 7  
Mening over de raads- en commissievergaderingen (n=88) 
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Tijdens de raads-, commissievergadering(en) kwamen de 
standpunten van de politieke partijen duidelijk naar voren. 

Bijna de helft van de respondenten die wel eens een raad- of 
commissievergadering heeft bijgewoond (47%) is van 
mening dat de standpunten van de politieke partijen 
duidelijk naar voren kwamen. Een vijfde is het hier niet mee 
eens en een derde is neutraal. 
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Wat vindt u van de duidelijkheid van de besluitvorming 
tijdens de raads-, commissievergadering(en)? 

Over de duidelijkheid van de besluitvorming zijn de 
meningen ongeveer gelijk verdeeld: het aandeel dat de 
besluitvorming duidelijk vindt is niet veel kleiner dan het 
deel dat dit onduidelijk vindt. 
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Wat is uw waardering voor de kwaliteit van de 
vergadering(en)? 

Een derde van de respondenten beoordeelt de kwaliteit van 
de vergaderingen als goed. Een iets kleiner deel 
(29 procent) vond de bijgewoonde vergadering(en) juist 
slecht. Het grootste deel (37 procent) is neutraal over de 
kwaliteit van de vergaringen. 

 
De gemeenteraad overweegt om de gemeenteraads- en commissievergaderingen via digitale televisie uit 
te zenden. De respondenten is gevraagd of ze deze uitzendingen zouden bekijken. Ruim de helft 
(57 procent) verwacht deze uitzendingen minstens af en toe te bekijken: 38 procent af en toe, 17 procent 
regelmatig en een klein deel (2 procent) vrijwel altijd. Drie van de tien respondenten zou vrijwel nooit 
kijken en 14 procent weet het niet. 
 

Figuur 8 
De gemeenteraad overweegt om de gemeenteraads- en commissievergaderingen via digitale tv uit te 
zenden. Zou u deze uitzendingen bekijken? (n=547) 
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Informatie en participatie 
Vervolgens is de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over de gemeenteraad. Voor alle 
stellingen geldt dat een groot deel van de respondenten neutraal is over de genoemde stelling. De 
stelling ‘ik word voldoende geïnformeerd over de besluiten van de gemeenteraad’ krijgt de meeste 
instemming (32 procent). Ook over de mogelijkheden om hun mening duidelijk te maken bij de 
gemeenteraad en bij de fracties in de raad zijn meer respondenten positief dan negatief. 
De stelling ‘de gemeenteraad neemt mijn mening serieus’ krijgt de minste instemming: slechts 
zeven procent is het hiermee eens en bijna een vijfde (19 procent) is het oneens met deze stelling. Het 
grootste deel (driekwart van de respondenten) is echter neutraal. 
 

Figuur 9 
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met deze stellingen? (n=547) 

32%

28%

26%

23%

22%

7%

42%

55%

58%

54%

52%

74%

26%

18%

16%

23%

26%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ik word voldoende geïnformeerd over de besluiten van

de gemeenteraad

ik heb voldoende mogelijkheden om mijn mening

duidelijk te maken bij de gemeenteraad

ik heb voldoende mogelijkheden om mijn mening

duidelijk te maken bij de fracties in de gemeenteraad

ik word voldoende geïnformeerd over het werk van de

gemeenteraad

ik zou graag wat meer betrokken willen worden bij de

plaatselijke politiek

de gemeenteraad neemt mijn mening serieus

mee eens neutraal mee oneens

 
 
De respondenten die aangaven dat ze voldoende geïnformeerd worden over het werk en/of de besluiten 
van de gemeenteraad is gevraagd via welke media ze informatie krijgen (figuur 10). Het grootste deel 
van deze groep (88 procent) leest informatie op de gemeentepagina die verschijnt in Zeewolde Actueel. 
Twee derde geeft aan informatie uit de lokale en/of regionale media te halen en bijna de helft 
(48 procent) vindt informatie op de website van de gemeente (www.zeewolde.nl). 
  
 

Figuur 10 
Informatie over de gemeenteraad krijg ik via … (n=197) 
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Respondenten die hun mening over een onderwerp willen geven aan de gemeenteraad doen dat het 
liefst via internet of per e-mail (figuur 11). Ruim de helft (51 procent) van de respondenten heeft 
voorkeur voor deze wijze. Eén op de zes respondenten (16 procent) geeft zijn mening het liefst via een 
persoonlijk gesprek met een raadslid/fractie. 
Een vijfde van de respondenten heeft geen behoefte om zijn mening te geven aan de gemeenteraad. 
 



Figuur 11 
Als u uw mening over een onderwerp wilt geven aan de gemeenteraad, hoe doet u dat dan het liefst? 
(n=547) 
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De gemeenteraad zou graag willen dat bewoners actief meedoen bij de plannen van de gemeente 
Zeewolde. De panelleden is daarom gevraagd welke wijze van participatie hun voorkeur heeft 
(figuur 12). Het meewerken aan (meer) enquêtes wordt door bijna twee vijfde van de respondenten 
(39 procent) genoemd. Ook bewonersbijeenkomsten in de buurt of wijk (37 procent) en 
informatiebijeenkomsten voorafgaand aan de besluitvorming (30 procent) hebben bij veel respondenten 
voorkeur. Voor spreekrecht in vergaderingen en chatten of twitteren met raadsleden hebben relatief 
weinig respondenten interesse (6 procent).  
Bijna een vijfde (19 procent) wil niet actief meedoen bij de plannen van de gemeente Zeewolde. 
 

Figuur 12 
Hoe zou u zelf het liefst meer actief willen meedoen bij de plannen van de gemeente Zeewolde? (n=547) 
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Er is ook gevraagd over welke thema’s de panelleden zouden willen meedenken en meepraten. De vier 
meest genoemde onderwerpen zijn de toekomst van Zeewolde (49 procent), verkeer en vervoer 
(46 procent) en het onderhoud, de inrichting van de wijk/buurt (42 procent) en zorg en welzijn 
(35 procent). Milieu (10 procent) en cultuur (7 procent) worden het minst genoemd als onderwerp om 
over mee te praten.  
Een op de acht respondenten (12 procent) geeft aan geen interesse te hebben om actief mee te denken. 



 

Figuur 13 
Over welke onderwerpen zou u eventueel meer actief willen meedenken en meepraten? (meerdere 
antwoorden mogelijk; n=547) 
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Als gevraagd wordt naar het belangrijkste onderwerp uit de genoemde lijst staan dezelfde vier 
onderwerpen bovenaan. Hier wordt de toekomst van Zeewolde echter beduidend vaker (door 23 procent) 
genoemd dan de andere onderwerpen (figuur 14). 
 

Figuur 14 
Welke van deze onderwerpen vindt u het belangrijkst? (n=481) 
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