
Participatie
In juni/ juli 2020 heeft er een  onderzoek over participatie  plaatsgevonden onder de  leden van het
inwonerspanel Montferland Spreekt.  Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en laten we
u weten wat we met de resultaten doen. 

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 541 van de 1.034 panelleden meegedaan aan het onderzoek. Dit is een
deelnemerspercentage van 52%. Door het grote aantal deelnemers kunnen met een betrouwbaarheid
van 95% en een foutmarge van 4,18% uitspraken gedaan worden over de populatie.

Inwonersparticipatie

Wijk- en dorpsraden

Afgerond 100% 
vindt dat inwoners

altijd/ soms moeten
kunnen meedenken bij

een nieuw beleid of
projecten van de

gemeente. 1% vindt dit
niet belangrijk.

21% van de
respondenten is het

(helemaal) eens met de stelling
‘De gemeente betrekt inwoners

voldoende bij haar plannen,
activiteiten en voorzieningen’.
29% is het hier (helemaal) 

mee oneens en 50% is
neutraal of weet

het niet.

De meest genoemde
onderwerpen/terreinen waarbij

respondenten (het liefst)
betrokken willen worden

zijn: wonen & woonomgeving
(51%), projecten in de openbare

ruimte (40%) en verkeer
& mobiliteit (32%).

78% vindt de volgende definitie van inwonersparticipatie (grotendeels) volledig: ‘Participatie is het
informeren, meedenken, meewerken en/of meebeslissen van/door belangstellenden en belanghebbenden bij
de invulling en/of uitvoering van (bouw)activiteiten, projecten en beleid.’ 5% vindt de definitie (deels)
onvolledig. 17% staat hier neutraal tegenover of weet het niet/ heeft geen mening.

Gemiddeld geven 
respondenten een 6,0 wanneer er 

aan hen gevraagd wordt in hoeverre
zij tevreden zijn over de manier

waarop de gemeente inwoners en
organisaties betrekt bij het beleid en

samenwerking zoekt.

Inwonersparticipatie kan op verschillende manieren, welke spreekt u in het algemeen het meest aan? 

Meedenken
53%

Mee-weten
20%

Meebeslissen
16%

Meewerken
9%

29%

40%

31%

Ja, en ik weet wat ze doet (29%)

Ja, maar ik weet niet precies wat ze doet (40%)

Nee (31%)

Bent u bekend met de wijk- of dorpsraad
bij u in de buurt?

Vindt u het belangrijk dat er
voor uw buurt een wijk- of

dorpsraad actief is?

Vindt u dat een wijk- of dorpsraad
een meerwaarde voor u als inwoner

van de gemeente heeft?

76%
Ja

4%
Nee

8%
Nee

68%
Ja

20%
Weet ik niet

24%
Weet ik niet



Wat gebeurt er met de resultaten?

Leefbaarheid

De resultaten van dit participatieonderzoek helpen ons om te bepalen op welke manier wij inwonersparticipatie gaan
vormgeven. Dit komt in ons participatiekader te staan: met welk doel, op welke manier en op welke momenten gaan
we samen met onze inwoners aan de slag met projecten en plannen. Het participatiekader zal begin 2021 in concept
klaar zijn en dan aan iedereen worden gepresenteerd.

Inwonerinitiatieven

De 3 meest 
genoemde aspecten die de

leefbaarheid van de
leefomgeving bepalen zijn:

veiligheid (68%), een groene
omgeving (67%) en

burencontact (51%).

Melding maken

Respondenten die
een melding willen

doorgeven, benaderen de
gemeente het liefst via de mail

(34%), per telefoon (27%) en via
het contactformulier op de

website (17%).

Als (een medewerker 
van) de gemeente in de buurt 

aanwezig is, zou deze voornamelijk
benaderd worden voor: meldingen

over onderhoud van wegen,
straatwerk, groen, riolering, etc. (51%)

en meldingen over overlast,
burenruzie, vernielingen, 

etc. (25%).

De vaakst genoemde
aspecten die ook nog bij kunnen

dragen aan een betere leefbaarheid
zijn: verkeersveiligheid, meer

voorzieningen/ activiteiten, openbare
ruimte verbeteren, meer toezicht/

handhaving en overlast
beperken.

‘Meer handhaven op 
overtredingen’ en ‘Beter onderhoud

van wegen, groen, borden etc.’
worden het belangrijkst gevonden
om de leefbaarheid te verbeteren.

‘Inwoners moeten (meer) initiatieven
opstarten’ wordt als het minst

belangrijk ervaren.

Welk van de onderstaande stellingen is het
meest op u van toepassing?

Ik heb (nog) nooit de behoefte
gehad aan eigen initiatief of om

mee te werken aan een initiatief

Ik heb een eigen initiatief
uitgevoerd

Ik heb overwogen om een
eigen initiatief uit te voeren,

maar dit niet gedaan

Ik heb aan een initiatief van
een andere inwoner

meegewerkt

Ik heb zelf een eigen initiatief
uitgevoerd en meegewerkt aan een

initiatief van een andere inwoner

38%

12%

11%

10%

4%

Vindt u dat gemeente Montferland
inwonerinitiatieven moet stimuleren?

Vindt u dat de gemeente geld beschikbaar moet
stellen om inwonerinitiatieven uit te voeren?

3%
Ja, voor alle
initiatieven

4%
Nee

Ja Nee Weet ik niet

52% 4% 43%

80%
Ja, afhankelijk

van het initiatief

13%
Weet ik niet


