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 Geacht panellid, 
  In maart/april 2014 heeft u via het online inwonerspanel Bronckhorst 

Spreekt deelgenomen aan een onderzoek over Afvalinzameling, Kapbeleid & 
Inwonerinitiatieven binnen de gemeente Bronckhorst.

  Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste 
onderzoeksresultaten met u. In deze factsheet zijn enkele � guren en tabellen 
met resultaten opgenomen, de ‘n’ staat hierbij voor het aantal respondenten 
dat de betreffende vraag heeft beantwoord. De volledige rapporten zijn te 
raadplegen via de website van de gemeente (www.bronckhorst.nl).

 Bronckhorst Spreekt 
  Via Bronckhorst Spreekt vragen we drie tot vier keer per jaar naar de 

mening van inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen, zodat de 
gemeente een goed beeld krijgt van wat er leeft en daarvan kan leren. Het 
inwonerspanel wordt, in samenwerking met en in opdracht van de ge-
meente Bronckhorst, beheerd door onderzoek- & adviesbureau Moventem 
(uit Hengelo (Gld)).

  Op dit moment heeft Bronckhorst Spreekt bijna 1.400 leden. Daarmee 
behoort Bronckhorst Spreekt tot de grootste gemeentelijke panels van 
Nederland. Het panel groeit nog steeds en heeft een goede verdeling 
over kernen, geslacht en leeftijdscategorieën in de gemeente. 

 Voor meer informatie zie: www.bronckhorstspreekt.nl.

  Respons en betrouwbaarheid 
  Aan het onderzoek Afvalinzameling, Kapbeleid & Inwonerinitiatieven na-

men ruim 900 respondenten deel. Een mooie respons van meer dan 65% 
van alle panelleden. Door het omvangrijke aantal personen dat deelnam, 
is sprake van een statistisch zeer betrouwbaar en nauwkeurig onderzoek.

  Afvalinzameling 
  Circa 84% van de respondenten is tevreden over de huidige afvalinzameling-

regeling, waarbij per keer als een (grijze of groene) container aan de weg 
wordt gezet een vast tarief wordt betaald. Het grootste deel van de 
respondenten, in zowel de dorpen als het buitengebied, heeft een voorkeur 
voor de afvalinzamelingsfrequentie waarbij ‘de grijze- en groene container 
om de 2 weken, de kunststof- en papiercontainer om de 4 weken’ wordt 
opgehaald. Nagenoeg 65% van de respondenten is van mening dat het 
geen goed idee is het vastrecht met € 25,- te verhogen en geen variabel 
tarief meer te laten gelden voor het legen van de groene container.

 
 Enkele quotes uit het onderzoek:
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  Kapbeleid
  Ongeveer de helft van de respondenten is van mening dat er een vergun-

ningsplicht zou moeten zijn voor het kappen van zeer bijzondere (monu-
mentale) bomen in de gemeente, terwijl 13% van mening is dat er een 
vergunningsplicht voor alle bomen zou moeten gelden, 6% vindt dat alle 
bomen vergunningsvrij gekapt mogen worden. Een kleine driekwart van 
de respondenten vindt het een goed idee dat het beleid van de gemeente 
erop gericht is een kapvergunning te weigeren als er sprake is van bij-
voorbeeld natuur- en milieuwaarden en landschappelijke waarden. 

  De gemeente zou een kapvergunning moeten kunnen verlenen wan-
neer sprake is van een risicoboom (89% van de respondenten), of als 
er sprake is van een boom die een gevaarlijke verkeerssituatie oplevert 
(85%). Wanneer de gemeente dan een kapvergunning verleent, dan moet 
de gemeente volgens 49% van de respondenten geen herplantverplich-
ting opleggen of dit aan het eigen initiatief van de aanvrager van de ver-
gunning overlaten. Bijna 81% van de respondenten weet niet wanneer ze 
een boom mogen kappen zonder vergunning. 64% van de respondenten 
denkt te weten waar ze informatie kunnen vinden over kapvergunningen.

 Inwonerinitiatieven 
  In totaal hebben 241 respondenten een idee/plan ter verbetering van hun 

buurt of de gemeente Bronckhorst. Circa 60% van deze respondenten 
heeft het idee/plan met iemand besproken. Als het besproken wordt, dan 
is dat in ruim 40% van de gevallen met de gemeente. Dit is ook de partij 
die volgens een groot deel van de respondenten eventuele belemmerin-
gen bij het uitvoeren van het plan kan wegnemen.

  Op basis van 7 stellingen is bij de respondenten de mate van verbon-
denheid met de buurt berekend. Circa 73% blijkt (zeer) verbonden en 
betrokken, terwijl 2% nauwelijks verbonden en betrokken is. Geen enkele 
respondent valt in de categorie ‘niet verbonden/betrokken’.
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 Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?
  Het onderzoek heeft veel nuttige informatie opgeleverd, die de gemeente 

gebruikt voor de (door)ontwikkeling en uitvoering van beleid. Als er mede 
naar aanleiding van het onderzoek aanpassingen komen in het afvalinza-
melingsysteem of het kapbeleid, dan stelt de gemeente u hiervan op de 
hoogte. 

  Een kleine 100 respondenten met een idee/plan hebben aangegeven 
hierover graag te praten met een medewerker van de gemeente. Zij 
hebben inmiddels een brief ontvangen, waarin staat dat een gebieds-
ambtenaar op korte termijn contact opneemt om een afspraak te maken. 
Streven is om voor eind juli 2014 alle gesprekken gevoerd te hebben. 

  Op deze manieren gebeurt er concreet wat met uw inbreng. Ook al is niet 
alles altijd direct zichtbaar of mogelijk. Mede op basis van uw input kan 
de gemeente als organisatie verbeteren en kan beleid (verder) worden 
vormgegeven. Bedankt voor uw nuttige inbreng en betrokkenheid! 

 Onderzoek Beheer openbare ruimte (juni 2014)
  In juni 2014 wordt een nieuw onderzoek gehouden via Bronckhorst 

Spreekt. Graag vragen wij dan naar uw mening en ideeën over het be-
heer van de openbare ruimten. Wij hopen weer te mogen rekenen op uw 
waardevolle input!
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  Contact
  Heeft u vragen of opmerkingen? Zie www.bronckhorstspreekt.nl of neem 

contact op met Luc Oonk van Moventem, hij staat u graag te woord. 
Luc is te bereiken via info@bronckhorstspreekt.nl of telefoonnummer 
(0575) 84 58 27. U kunt ook contact op nemen met Gert Jan Mugge, 
onderzoekscoördinator van gemeente Bronckhorst. Hij is bereikbaar via 
telefoonnummer (0575) 75 02 50. 
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