Meepraten en meebeslissen
Bewonerspanel Dordrecht
De resultaten van de eerste vragenlijst van het bewonerspanel zijn bekend!
Half januari verzonden we de vragenlijst aan de 480 panelleden, en 58%
vulde de vragenlijst in. Als u één van hen was, daarvoor hartelijk dank. De
uitkomsten van deze eerste enquête leest u hier.

Hoe komt u aan informatie over uw buurt/wijk?
De panelleden halen informatie over de buurt/wijk vooral uit huis-aan-huisbladen en
uit de Wijkkrant. Hoewel de helft van de panelleden zegt dat zij goed/voldoende
geïnformeerd worden, is er toch duidelijk behoefte aan nog meer informatie (80% wil
dat). Deze extra informatie willen zij ook weer graag via de vertrouwde huis-aanhuisbladen en de Wijkkrant ontvangen. Een derde van de panelleden weet dat er een
wijkwebsite voor hun wijk bestaat. Degenen die dit niet weten, zijn wel enthousiast
over het idee en willen hier – nu ze er vanaf weten – wel geregeld op kijken.

Verwachtingen en wensen van het Bewonerspanel
We zijn blij met alle mensen die zich nu al aangemeld hebben voor het Bewonerspanel.
Hoe meer aanmeldingen hoe beter! Maar wat is de reden waarom panelleden zich
aanmelden? Zij doen dit vooral omdat ze het belangrijk vinden dat bewoners hun
mening kunnen geven (71%). Ook doen zij dit om op de hoogte te blijven van wat er
in de buurt gebeurt (48%) en om hier invloed op uit te kunnen oefenen (56%).
Sommige panelleden gaven voorheen op andere manieren ook al wel hun mening aan
de gemeente, maar ook een grote groep (40%) deed dit tot nu toe niet (en vormt dus
een nieuwe groep die bij beleid betrokken wordt). De mate waarin de panelleden zich
betrokken voelen bij de buurt varieert van zeer betrokken tot een klein beetje of niet
zo. Al met al kunnen we zeggen dat het bewonerspanel bestaat uit een gevarieerde
groep Dordtenaren. En dat is mooi!
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