Bewonersparticipatie
Hoe denkt het Bewonerspanel Sliedrecht hierover?
Om bewonersparticipatie zoveel mogelijk te bevorderen, stimuleren en
faciliteren werkt de gemeente Sliedrecht aan een herziening van beleid. Om al
in een vroeg stadium de mening van de inwoners hierin te betrekken, heeft de
gemeente behoefte aan hun input. Hoe kijken de inwoners aan tegen
bewonersparticipatie? Op welke manier zouden zij dat graag vorm willen
geven? En wat verwachten zij van de gemeente op dit punt?

Inhoud:
1.
2.

Bewonerspanel Sliedrecht
Het Bewonerspanel is een digitaal panel met inwoners van Sliedrecht van 12 jaar
en ouder die zichzelf hebben aangemeld en die graag hun mening geven via korte
internetenquêtes. Dit is wat anders dan een representatieve steekproef onder de
totale bevolking. Het Bewonerspanel Sliedrecht is uitermate geschikt om
verschillende soorten meningen te inventariseren en om een eerste globale indruk
te krijgen van de mate waarin die meningen onder de bevolking voorkomen. Een
handig instrument om even kort en snel de mening van de bevolking te peilen.

Conclusies
Grafieken en tabellen

In april 2012 hebben we een enquête gestuurd aan de leden van het Bewonerspanel
Sliedrecht. Van de 108 deelnemers vulden er 63 de enquête in, een respons van 58%.
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Conclusies

Hoewel vier op de tien deelnemers van het Bewonerspanel Sliedrecht vinden dat de
gemeente nu al voldoende doet om bewoners te betrekken bij veranderingen in hun
buurt, vindt een derde deel dat dit (nog) niet zo is. Er is dus zeker ruimte voor een
uitbreiding van bewonersparticipatie. Maar hoe moet dit er dan uitzien volgens de
panelleden?
Wanneer bewoners betrekken?
Er is vrij veel animo onder de panelleden om al in het vroegste stadium betrokken te
worden (62%), namelijk al op het moment dat een probleem zich voordoet en er
gedacht moet worden over wat daarbij precies het knelpunt is (probleemdefinitie).
Daarnaast is er ook een aanzienlijke groep (48%) die mee wil praten als het probleem
duidelijk is en er gezocht moet worden naar mogelijke oplossingen (mee beleid
ontwikkelen). Minder animo is er om (pas) nog later in het proces betrokken te
worden.

Bewonersparticipatie heeft
volgens de panelleden meerdere
doelen die ongeveer even
belangrijk zijn.
Veel panelleden willen al vroeg
in het proces betrokken worden.

Voordeel van bewonersparticipatie?
Veel panelleden vinden dat bewonersparticipatie ertoe leidt dat bewoners zich meer
bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheid binnen hun buurt/wijk (85%), dat
de kwaliteit van het gemeentebeleid verbetert (76%) en dat het draagvlak voor dat
beleid groter wordt (73%).
Doelen van bewonersparticipatie?
Bewonersparticipatie heeft volgens de panelleden meerdere doelen die alle ongeveer
even belangrijk zijn. Er moet dus aandacht zijn voor alle doelen en resultaten.
Wat bereiken met Wijkgericht Werken?
De gemeente Sliedrecht werkt wijkgericht. Dit is ook een manier die zich uitermate
goed leent voor bewonersparticipatie. Wijkgericht Werken moet volgens de panelleden
vooral leiden tot een betere leefbaarheid (67%) en voor betere afstemming en
samenwerking tussen de verschillende partijen die in de wijk actief zijn (59%).
Schaalniveau?
De panelleden geven de meeste voorkeur aan betrokkenheid bij zaken die dichtbij
gebeuren. Het niveau van hun eigen straat (38%) en het niveau van de eigen buurt
(28%) scoren het hoogst. Maar ook betrokkenheid bij het niveau van heel Sliedrecht
(22%) en de wijk (21%) vinden de panelleden zeker niet onbelangrijk.

Waarbij betrokken worden?
De panelleden willen het liefst betrokken worden bij het meedenken, mee plannen en
meewerken bij concrete zaken zoals de inrichting van hun wijk (67%). Ook hoog
scoren algemene zaken die de gehele wijk aangaan (51%) en meedenken over de
toekomst van de wijk (43%).
Hoe betrokken worden?
De meningen zijn verdeeld over hoe men het liefst betrokken wil worden.
Onderzoekspanels (zoals het Bewonerspanel Sliedrecht), internetforums, informatiebijeenkomsten over voornemens van de gemeente én inspraakbijeenkomsten waar
bewoners hun mening kunnen geven, zijn de meest gewenste manieren van bewonersparticipatie.
Bewonersparticipatie zou op
verschillende manieren
vormgegeven moeten worden.
Met name onderzoekspanels,
internetforums, informatiebijeenkomsten en inspraak/consultatiebijeenkomsten zijn
gewenst.

Overigens wil de helft van de panelleden op één of twee verschillende manier(en)
betrokken worden, maar ook een aanzienlijk deel noemt meerdere manieren (30% drie
of vier manieren, 6% vijf of zes manieren).
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Figuur 2 Momenten waarop de gemeenten burgers moet betrekken
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Tabel 1

Blik op bewonersparticipatie: Door bewonersparticipatie… (%)
niet eens/niet
(zeer) eens
oneens
worden burgers zich meer bewust van hun
eigen verantwoordelijkheid binnen hun
85
9
buurt/wijk
verbetert de kwaliteit van gemeentebeleid
76
19
is er meer draagvlak voor gemeentebeleid
73
22
leren burgers belangrijke vaardigheden op het
48
32
gebied van besluiten nemen e.d.
stelling

(zeer)
oneens
7
5
5
20

Figuur 3 Belang van de verschillende doelen van bewonersparticipatie
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Figuur 4 Belang van de verschillende aspecten van bewonersparticipatie
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Figuur 5 Manier van vormgeven Wijkgericht Werken
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Figuur 6 Resultaten die bereikt moeten worden met Wijkgericht Werken (%)
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Tabel 2

Andere dingen die bereikt zouden moeten worden met Wijkgericht Werken
aantal keer genoemd
echt luisteren naar bewoners, hen meer inspraak geven
7
betere veiligheid/minder overlast
3
handhaving hondenbeleid
2
overig1
8

1

De categorie ‘overig’ bevat antwoorden die slechts door één persoon gegeven zijn.

Figuur 7 Belang van het niveau waarop je wil meedenken (%)
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Figuur 8 Waarbij betrokken worden?
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Figuur 9 Op welke manier betrokken worden?
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