Onderzoek met gemeentepanel
over meedenken in de wijk
Samenvatting
Onderzoek: Upinion enquête via het gemeentepanel
Looptijd: 11 februari tot en met 18 februari 2019
Aantal respondenten: 170

Aanleiding
Sinds de zomer van 2017 zijn we in gesprek met inwoners, ondernemers, organisaties en bezoekers
over de toekomst van Leidschendam. De resultaten van deze gesprekken zijn samengekomen
in het ‘Toekomstbeeld LV op de kaart’ en ‘Kompas van de leefomgeving’ beide documenten zijn
bouwstenen op voor de Omgevingsvisie. In 2019 vervolgen we het participatietraject met onder
andere inspraaksessies. Naast dit participatietraject zijn er nog andere trajecten voor diverse
beleidsonderwerpen. Na een korte (onvolledige ) inventarisatie zijn er alleen al in Leidschendam al
tien projecten waarbij inwoners / belanghebbend worden geïnformeerd of om hun mening wordt
gevraagd. Voor onderwerpen met een lange doorlooptijd, zoals visies, is de bereidheid om mee te
denken minder groot dan bij projecten met een kortere doorlooptijd. Om andere doelgroepen dan de
‘usual suspects’ te bereiken, stellen we voor om lange en korte termijnbeleid met elkaar te combineren
in een integraal gebiedsgerichte bijeenkomst. Dit is efficiënter voor de interne organisatie. Bovendien
is het ook voor de inwoners duidelijker. De verbinding tussen de verschillende projecten kan worden
gelegd. Deze gebiedsgerichte aanpak is voor een bredere doelgroep interessant, wat effect heeft op het
bezoekersaantal.

Wat heeft het opgeleverd?
Een grote meerderheid (78%) van de respondenten geeft aan graag mee te denken bij ontwikkelingen in
de wijk. Respondenten vinden dit belangrijker dan meedenken bij ontwikkelingen in de gemeente (59%).
Ook werd getoetst wat de houding tegenover gebiedsgerichte bijeenkomsten was. Hier stond 77%
van de respondenten positief tegenover. Slechts 6% gaf aan dat het idee niet aanspreekt, met als
voornaamste reden dat een digitaal kanaal beter is.

Wat is er met de onderzoeksresultaten gebeurd?
Het participatietraject voor de omgevingsvisie is nog niet gestart. Er is helaas nog niets gedaan met de
gebiedsgerichte bijeenkomsten. De gemeente is naast het gemeentepanel wel een proef gestart met
verschillende wijkpanels, om inwoners en betrokkenen op wijkniveau te laten meedenken.

Contactpersoon
De contactpersoon namens de gemeente is Jeanet Rintjema, programmamanager Implementatie
Omgevingswet

Aanmelden voor het Gemeentepanel
Wilt u ook meedenken met de gemeente over uw wijk, uw stadsdeel of onderwerpen waarmee inwoners
van de hele stad te maken hebben? Dat kan! U kunt hier lezen hoe u kunt deelnemen
via de Upinion App of via Facebook Messenger.

