
Enquête Burgerparticipatie 
Vanwege de non response is de enquête niet meegenomen in de beoordeling van het onderwerp. 

 

Conclusie: 66% van de respondenten wil graag geïnformeerd worden, 30% wil graag inbreng. 

 

 

Zo ja, kun je toelichting geven hoe dit is bevallen: (totaal 4 antwoorden) 

• Fijn om mee te kunnen denken en beslissen; 

• Niet prettig. Bij het begin van de plannen in onze wijk kregen we duidelijk het idee dat we als bewoners 
mochten meebeslissen bij de plannen en bij de uitvoering; 

• Vanuit mijn werk, vanaf de andere kant; 

• soms heel vermoeiend. 
 

 

gehoord worden; 22%

geïnformeerd worden; 66%

mee mogen beslissen; 7%

mee denken / input geven; 1% veel; 
3%

verantwoordelijk zijn; 
1%

Wat hoort volgens jou bij burgerparticipatie?

gehoord worden geïnformeerd worden mee mogen beslissen
mee denken / input geven veel verantwoordelijk zijn

ja; 4% nee; 7%

geen antwoord; 89%

Heb je zelf ervaring met burgerparticipatie?

ja nee geen antwoord



Welke verbeterpunten kan de gemeente volgens jou doorvoeren? (conclusie op basis van 5 antwoorden) 

Afspraken nakomen en duidelijkheid geven waar inspraak en invloed mogelijk is en waar niet. 

 

 

Conclusie: 8% van de respondenten voelt zich voldoende vertegenwoordigd. Let wel, 89% heeft hier geen antwoord 

gegeven op de vraag. 

 

Wat verwacht je van een politieke partij? (conclusie op basis van 7 antwoorden) 

Luisteren naar de kiezers, onderzoeken wat er leeft;  
Bewaken van de belangen in de raad, zorgvuldig omgaan met de middelen;  
Vasthouden aan wat er beloofd is en afspraken nakomen. 
 

 

Conclusie: slechts 9% van de respondenten geeft aan zich te willen inzetten. Let wel, 89% heeft hier geen antwoord 

gegeven op de vraag. 

Niet maar ik doe daar 
zelf ook niks voor; 1%

Ruim voldoende; 2%
Slecht; 1% Voldoende; 6%

Zeer slecht; 1%

geen antwoord; 89%

Hoe voel je je vertegenwoordigd door de politieke partijen in 
de Gemeenteraad van Overbetuwe?

Niet maar ik doe daar zelf ook niks voor Ruim voldoende Slecht Voldoende Zeer slecht geen antwoord

Een beetje; 1% Niet; 2%
Veel; 5%

Weinig; 3%

geen antwoord; 89%

In hoeverre ben je bereid jezelf in te zetten voor nieuwe 
plannen en ideeën?

Een beetje Niet Veel Weinig geen antwoord


