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Graag willen we u als panellid van Bronckhorst Spreekt kort op de 

hoogte brengen van onderzoeken die we via Bronckhorst Spreekt 

hebben uitgevoerd en wat de komende tijd nog op de rol staat.

Onderzoek naar locatie van weekmarkt in Hengelo
Onder panelleden uit Hengelo en Keijenborg is in het najaar van 2014 

een korte peiling gehouden over een mogelijke nieuwe locatie van de 

weekmarkt in Hengelo. Er werden in de vragenlijst concreet vier 

mogelijke locaties voorgelegd. 

178 panelleden hebben de moeite genomen de vragenlijst in te vullen, 

uit de peiling komt naar voren dat een meerderheid van hen de locatie 

op het Kerkplein als het meest geschikt ziet voor de weekmarkt en aan 

deze locatie ook de voorkeur geeft boven de andere locaties.

Zoals u wellicht onlangs in de media heeft gelezen, ziet het 

gemeentebestuur af van de bouw van winkels en appartementen op de 

locatie van het oude gemeentehuis. Mede als gevolg van deze nieuwe 

ontwikkeling, hebben wij de resultaten van het onderzoek aan de 

marktvereniging overhandigd en hen gevraagd om in nauw overleg met 

de Hengelose Ondernemers Vereniging de resultaten van het 

onderzoek te gebruiken bij de selectie van een nieuwe locatie voor de 

weekmarkt.

Onderzoek terugdringing zwerfafval
In samenwerking  met Rijkswaterstaat Leefomgeving en de Antea Groep 

hebben wij in het voorjaar van 2015 een onderzoek uitgevoerd onder 

Ondernemers in onze gemeente naar het terugdringen van zwerfafval. 

Het onderzoek bestond uit het invullen van een vragenlijst en aanvullend 

een gesprek met een aantal ondernemers. 

In totaal hebben 160 ondernemers de vragenlijst ingevuld en met 6 van 

hen is een gesprek geweest. Dit heeft waardevolle informatie 

opgeleverd voor het project “Van zwerfafval naar Grondstof”. De 

resultaten van het onderzoek worden door Rijkswaterstaat gedeeld met 

andere gemeenten. Aan de hand hiervan worden verdere plannen 

ontwikkeld om (zwerf)afval te verminderen en te gebruiken als grondstof 

voor nieuwe producten.

Onderzoek gemeentelijke dienstverlening
Het onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening is een herhaling 

van het onderzoek uit 2013. Met dit nieuwe onderzoek willen we kijken 

hoe onze dienstverlening zich sinds 2013 heeft ontwikkeld. Boeken we 

vooruitgang of komen er aandachtspunten naar voren?

Met een respons van 947 (58%) zijn we heel tevreden, de algemene 

score van 7,4 levert een lichte verbetering op ten opzichte van 2013, 

toen kregen we namelijk een 7,3. 

De resultaten worden momenteel door Moventem geanalyseerd en 

verwerkt in een rapportage met conclusies en aanbevelingen. 

Focusgroep Burgerparticipatie bij veiligheid 
Op verzoek van de Geneeskundige Hulporganisatie in de regio (GHOR) 

is op 28 mei jl. onder leiding van Moventem met 12 panelleden 

(focusgroep) een gesprek gehouden over welke rol inwoners kunnen en 

willen spelen bij acute calamiteiten en langdurige zorgvraagstukken.

Samen met de GHOR kijken we positief terug op de levendige 

discussieavond. De GHOR gebruikt de ideeën die door de focusgroep 

van Bronckhorst naar voren zijn gebracht voor het ontwikkelen van 

beleid voor de komende jaren. Dat doet de GHOR in nauwe 

samenwerking met de gemeente Bronckhorst en haar burgers.
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Daarnaast onderzoekt de GHOR bij zorginstellingen in de regio bij welke 

noodgevallen zij een beroep op burgers willen doen en welke 

ondersteuning zij van burgers zouden willen krijgen. Ook bekijken we 

welke initiatieven er nog meer worden ontwikkeld rond participatie van 

burgers. Na de zomervakantie gaan we met de GHOR in gesprek over 

de concrete vervolgstappen. Deze vervolgstappen leggen we graag 

weer aan de focusgroep voor!

Onderzoeken komende periode
Voor de komende periode hebben wij de volgende onderzoeken in de 

planning staan of zijn we van plan verder te ontwikkelen.

Onderzoek naar Reclamebeleid
De regels rond reclame zij alweer enkele jaren van kracht en het 

gemeentebestuur is benieuwd hoe inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke organisaties deze regels ervaren.

De vragen waarop we antwoorden willen hebben zijn: Voldoen de regels 

nog aan de behoefte en sluit het nog aan bij de praktijk? Is het nodig en 

is er draagvlak om het huidige beleid te verruimen?

Dit onderzoek wordt in het 3e kwartaal van 2015 gehouden.

Onderzoek Sociaal Domein
De gemeenten hebben dit jaar verschillende extra taken vanuit het Rijk 

overgedragen gekregen die liggen op het terrein van het Sociaal 

Domein. 

We willen de komende periode bekijken of we in samenwerking met 

enkele gemeenten in de Achterhoek die ook over een inwonerspanel 

beschikken tot een gezamenlijk onderzoek op dit terrein kunnen komen. 

Dit bespaart kosten en zo kunnen we van elkaar leren. Naar 

verwachting zal een onderzoek eind 2015/begin 2016 worden gestart.

Mocht u meegedaan hebben met een onderzoek, dan danken 

wij u daar hartelijk voor en wensen u alvast een fijne 

vakantie toe!


