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INLEIDING

Burgerpanel Zeewolde ● Toekomstvisie Zeewolde

Aanleiding

De gemeente Zeewolde hoort graag wat inwoners belangrijk vinden voor

de toekomst van Zeewolde. Hiervoor organiseert de gemeente gesprekken.

De meningen en ideeën uit die gesprekken komen in de toekomstvisie

terecht. Dit is een soort kompas, dat door het gemeentebestuur gebruikt

wordt om richting te geven aan plannen voor de toekomst. Er zijn

verschillende momenten en manieren waarop inwoners hun mening

kunnen geven over de toekomst van Zeewolde. Eén daarvan is het online

onderzoek via het Zeewoldepanel.

Methode

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van raadpleging van het

Zeewoldepanel. Daarnaast is bij alle huishoudens in Zeewolde door de

gemeente een brief bezorgd, met daarin de oproep om lid te worden van

het panel en zo aan het onderzoek deel te nemen. De (nieuwe) leden van

het panel zijn via e-mail uitgenodigd voor dit onderzoek. Er is één

herinneringsmail gestuurd.

Daarnaast hadden inwoners, die geen lid zijn van het panel, de

mogelijkheid om aan het onderzoek deel te nemen via een zogenaamde

open link. Deze link heeft de gemeente Zeewolde verspreid. Uiteindelijk

hebben 574 Zeewoldenaren aan het onderzoek meegedaan.

De vragenlijst kon worden ingevuld van 17 mei tot en met 10 juni 2019.



ZEEWOLDE IN DE TOEKOMST
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Wonen en leefomgeving belangrijk in de toekomst

Vele mensen, vele wensen. Niet iedereen vindt dezelfde thema’s

belangrijk. Daarom kan het moeilijk zijn om te besluiten waar voorrang

aan moet worden gegeven. Om de gemeente hierbij te helpen is aan de

inwoners gevraagd waar Zeewolde in de toekomst, op weg naar 2040,

vooral op moet inzetten. Het belangrijkste voor de toekomst van Zeewolde

is wonen en leefomgeving, gevolgd door bereikbaarheid. Op afstand volgen

samenleving en sociale samenhang, zorg en duurzaamheid.

De onderwerpen die men belangrijk vindt voor de toekomst, hangt mede

samen met de leeftijd van de inwoner. Hoe ouder zij zijn, hoe vaker zij

aangeven dat de gemeente in de toekomst vooral moet inzetten op zorg.

Onder inwoners van 70 jaar en ouder noemt bijna zestig procent dit

onderwerp.

Onder ‘overig’ noemt een aantal Zeewoldenaren nog andere thema’s waar

de gemeente volgens hen aandacht aan moet besteden in de toekomst. Zij

noemen onder andere betaalbare woningen, natuur en een gezellig

centrum.
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Figuur 1

Waar moet Zeewolde in de toekomst, op weg naar 2040, vooral op inzetten? 

Maximaal 3 antwoorden mogelijk.
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Wijk in de toekomst is veilig en groen

Voor de eigen wijk hebben Zeewoldenaren andere wensen voor de

toekomst dan voor de gemeente als geheel. In de eigen wijk zien inwoners

graag dat er richting 2040 gewerkt wordt aan de veiligheid en het groen in

de buurt. Parkeerplekken in de wijk verdienen volgens één op de drie

inwoners de aandacht.

Ontmoetingsplekken worden vaker dan gemiddeld genoemd door inwoners

jonger dan 40 (17%) of ouder dan 60 jaar (21%). Zeewoldenaren tussen

de 40 en 60 jaar vinden dit minder belangrijk voor de wijk (6% tot 8%).

Speelplekken zijn het vaakst genoemd door inwoners onder de 40 (29%).

Behalve de opgesomde onderwerpen, heeft een vijfde van de inwoners nog

een ander onderwerp genoemd dat zij belangrijk vinden voor de toekomst

van hun wijk. Hier worden veel verschillende zaken genoemd, waaronder

het onderhoud van de openbare ruimte en bereikbaarheid.

Figuur 2

Waaraan wilt u dat gewerkt wordt in uw wijk richting 2040? 

Maximaal 3 antwoorden mogelijk.
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