
Resultaten vragenlijst Burgerparticipatie
Dank voor uw bijdrage!

Beste inwoner,
Ik wil u bedanken voor het 
invullen van onze vragenlijst 
over Burgerparticipatie. Maar liefst 
2525 Lansingerlanders hebben 
de moeite genomen om voor de 
zomervakantie de vragenlijst te 
vullen. Deze input is van groot 
belang voor het maken van onze 
nieuwe Nota Burgerparticipatie. 
Juist bij het betrekken van inwoners 
of andere doelgroepen om projecten, 
plannen en beleid beter te maken 
is het belangrijk om te weten op 
welke manier dan graag wordt 
samengewerkt. Afspraken over een 
optimale samenwerking vermelden 
we uiteindelijk in onze nieuwe nota 
Burgerparticipatie.

Gelukkig zien we dat een 
meerderheid van de inwoners 
graag een bijdrage wil leveren aan 
ontwikkelingen in onze 
gemeente. Dat kan door mee te 
denken en werken met de gemeente. 
Maar het kan ook andersom. Soms 
hebben inwoners een idee om 
Lansingerland mooier, duurzamer, 
socialer of gewoon leuker te maken. 
Dan benaderen zij de gemeente 
voor hulp of ondersteuning bij hun 
initiatief. 

Wij hebben met dit onderzoek 
een basis gelegd van waaruit we 
verder gaan. Belangrijke resultaten, 
suggesties en aandachtspunten nemen 
we mee in verdiepende gesprekken 
met inwoners, organisaties, 
raadsleden en ambtenaren. Ook van 
deze resultaten houden we u op de 
hoogte. We verwachten de nieuwe 
Nota Burgerparticipatie halverwege 
2022.

De 10 winnaars van de cadeaubonnen 
die onder de deelnemers zijn 
verloot, hebben hier inmiddels 
een bericht over ontvangen. 
Dinsdagavond 26 oktober worden de 
onderzoeksresultaten gepresenteerd 
aan onze gemeenteraad. U kunt 
deze avond online volgen. Fijn als u 
interesse heeft!

Simon Fortuyn
Wethouder Burgerparticipatie

Meer informatie en vragen
U kunt het volledige onderzoeksrapport teruglezen op 
www.lansingerland.nl/burgerparticipatie.
Heeft u nog aanvullende vragen? Stuurt u dan een mail 
naar communicatie@lansingerland.nl. 

Wilt u uw mening geven over onderwerpen waar 
de gemeente mee bezig is? Word dan lid van het 
Burgerpanel Lansingerland Peilt. U krijgt dan 
een aantal keer per jaar een digitale vragenlijst 
toegestuurd. Informatie over het panel en hoe u 
zich aanmeldt vindt u op www.lansingerlandpeilt.nl.
De gemeente stelt uw deelname zeer op prijs!

Presentatie gemeenteraad
Op dinsdagavond 26 oktober worden de resultaten 
van dit onderzoek vanaf 21.00 uur gepresenteerd 
aan de gemeenteraad. 
Wilt u deze avond online volgen? Dat kan. Gaat u 
dan naar www.lansingerland.nl/agenda. 

Gesprekken inwoners
Ongeveer 900 inwoners hebben  
aangegeven verder in gesprek te 
willen over burgerparticipatie. 
Wij selecteren hieruit een groep 
inwoners en sturen hen een 
uitnodiging voor een verdiepend 
gesprek.

 Tips van inwoners:
“Bij projectplanning goed kijken wie ermee te 

maken heeft.” 
“Betrek tijdig en volledig.”

“Luisteren, inbreng serieus nemen en 
terugkoppelen.”

“Aangeven wat de gemeente verwacht 
van bewoners en realistisch managen van 

verwachtingen.”
“Eerder communiceren, ook al is er nog niet 
veel te zeggen. Het is fi jn om te weten waar 

de gemeente mee bezig is en wat er aan zit te 
komen.” 

“Betere communicatie zodat meer mensen bereikt 
worden en gemotiveerd raken om mee te denken.” 

“Luisteren, meewegen en afwijzingen en 
toezeggingen duidelijk motiveren.”

“Vaker dit soort initiatieven.”
“Vaker inwoners uitnodigen om mee te denken.” 

Belangrijkste resultaten 

• 8 op de 10 inwoners vindt participatie zinvol
• 4 op de 10 inwoners heeft al eens meegedacht 

met de gemeente
• Tijdig worden betrokken, duidelijke 

communicatie en terugkoppeling vinden inwoners 
belangrijk

• Participeren via een digitale vragenlijst heeft de 
voorkeur 

• 3 op de 10 inwoners heeft interesse in het 
indienen van een initiatief 

• De gemeente krijgt gemiddeld 
een 5,3 voor 
burgerparticipatie

Hoe ervaren 
inwoners burgerparticipatie?
Inwoners voelen zich niet altijd gehoord. Soms 
hebben zij het gevoel dat plannen al vaststaan. 
Zij willen een terugkoppeling wat er met hun input 
wordt gedaan, tijdig betrokken worden en volledige 
informatie. Inwoners die nog nooit geparticipeerd 
hebben geven daarvoor als redenen dat er nooit 
is gevraagd om hun mening, er toch niets gedaan 
wordt met hun inbreng of dat zij geen tijd of 
interesse hebben.

Via een digitale vragenlijst

Via een website/online platform van de gemeente

Door lid te worden van het Burgerpanel

Rechtstreeks contact met een ambtenaar

Tijdens een bewonersbijeenkomst op een locatie

Via een wijkschouw

Via een bewonersvereniging/bewonersplatform/belangenvereniging

Via een klankbordgroep of werkgroep die met elkaar zaken 
bespreken

Tijdens een online (bewoners) bijeenkomst

Inspreken bij een gemeenteraadsvergadering

Via een papieren vragenlijst, die ik vervolgens terugstuur
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Populaire onderwerpen
Over de buitenruimte/groen, veiligheid en verkeer 
geven inwoners graag hun mening.

invullen van onze vragenlijst 
over Burgerparticipatie. Maar liefst 

• 8 op de 10 inwoners vindt participatie zinvol
4 op de 10 inwoners heeft al eens meegedacht 

Op welke manier geeft u graag 
uw mening? (rapportcijfer)


