
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel 'Koggenland Spreekt'.

In juni en juli 2020 heeft er een onderzoek over participatie plaatsgevonden. Graag delen

wij de belangrijkste resultaten met u en stellen wij u op de hoogte van wat er met de

resultaten gedaan wordt.

Participatie

In totaal hebben 656 van de 827 panelleden deelgenomen aan het onderzoek; een

deelnemerspercentage van 79%. Met het aantal respondenten kunnen met een

betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,76% uitspraken worden gedaan over

de populatie.

Respons en betrouwbaarheid

Beoordeling eigen dorp

Welke drie woorden komen als eerste in u op als u aan uw dorp denkt?
Hieronder staan de resultaten van de dorpen weergegeven die meer dan 30 respondenten hadden. 

Avenhorn

Berkhout

De Goorn

Hensbroek

Obdam

Spierdijk

Ursem

Rust & ruimte

Gezellig & gemoedelijk

Groen & natuur

Rust & ruimte

Gezellig & gemoedelijk

Verkeersdrukte & -onveiligheid

Rust & ruimte

Fijn & prettig & vriendelijk

Voorzieningen

Rust & ruimte

Goede sociale contacten

Gezellig & gemoedelijk
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Rust & ruimte

Fijn & prettig &

vriendelijk

Rust & ruimte

Gezellig & gemoedelijk
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Inwonerparticipatie

Wat gebeurt er met de resultaten?
Wat een enthousiaste deelname van onze inwoners aan het inwonerpanel ‘Koggenland Spreekt’. Het

college van burgemeester en wethouders is u daarvoor heel dankbaar. Wij kijken er nu al naar uit om

u te betrekken bij een volgend onderzoek. De resultaten van dit onderzoek gaan wij meenemen bij

de ideeën voor de manier waarop wij in Koggenland onze inwonerparticipatie verder gaan vormgeven

(nieuw beleid).

Het onderzoek geeft goed weer wat u belangrijk vindt voor uw dorp en waar u aandacht vraagt voor

verbetering. Wij gaan deze informatie ook meenemen naar het maken van een (kleine) dorpenbeleid.

Wij houden u daarover op de hoogte.

(Zeer) tevreden

Neutraal

(Zeer) ontevreden

Weet ik niet/ geen mening

Hoe tevreden bent u over de manier waarop gemeente Koggenland inwoners
betrekt bij haar plannen?

33% 46% 16% 5%

Bij welke onderwerpen/terreinen wilt u door
de gemeente betrokken worden? - Top 3

Welke onderwerpen zijn in uw ogen niet
geschikt voor inwonerparticipatie, maar

zijn puur een taak voor gemeente
Koggenland? - Top 3

Wonen en

woonomgeving

Natuur, milieu en

duurzaamheid

Verkeer en

mobiliteit

Gemeentelijke

financiën

Gemeentelijke

dienstverlening

Gemeenteraad

65% 57% 55%

50% 48% 38%

Op welke schaal wilt u bij de door u
aangegeven onderwerpen betrokken worden?

Ik wil betrokken worden bij plannen voor ...

Mijn eigen

dorp

Mijn eigen

straat/

buurt

De hele

gemeente

Strategie

en/of visie

80%

63%

33% 32%

Op welk niveau wilt u bij de door u zojuist
genoemde onderwerpen betrokken

worden? - Top 3

Doe-teams bestaan uit inwoners die zelf zaken oppakken en zich inzetten voor tal

van onderwerpen om de gemeente nog mooier te maken. De gemeente helpt waar

gewenst. 30% van de respondenten is bekend met de doe-teams in de gemeente

Koggenland. 70% is dat niet.

Welke onderzoeksonderwerpen voor het inwonerspanel 'Koggenland Spreekt' vindt u
belangrijk? - Top 3

37%
Verkeer en

mobiliteit

29%
Wonen en

woonomgeving

29%
Veiligheid, toezicht

en handhaving

Ik wil dat de gemeente mij ...

Informeert Raadpleegt Laat adviseren

62% 59%

29%


