
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
U ontvangt deze factsheet als lid van het inwonerspanel ‘Gooise Meren Spreekt’.
In oktober 2019 vond een onderzoek over APV plaats. Hartelijk dank voor uw
deelname! Hier delen we enkele belangrijke resultaten met u.

Ja, ik ben er in een bepaalde
mate mee bekend 

Nee, ik had nog nooit van APV gehoord32%

Bent u bekend met de APV? Hoe bent u bekend geraakt met
de APV?

Respons en betrouwbaarheid

47%

53%

95%
statistisch

betrouwbaar

In totaal hebben 1.194 van de 2.525 panelleden als
respondent deelgenomen aan het onderzoek. Een
respons van 47%. Daarnaast zijn er jongeren
benaderd om via een open link deel te nemen. Er
hebben 161 jongeren deelgenomen via de open
link. Met het totaal aantal respondenten kan met
een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge
van 2,58% uitspraken gedaan worden over de
populatie.

2,58%
foutmarge

68%

Wie is er volgens u verantwoordelijk voor...

Onderhoud van de buitenruimte?

Gemeente Gemeente en inwoners samen Inwoners
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Als inwoner Als ondernemer
81% 3%

Als
vergunninghouder

1%

APV Gooise Meren

Overhangend groen of hinderlijke
beplanting op of aan de weg dat gevaar
veroorzaakt?

Het schoon en netjes houden van uw
buurt?

Het organiseren van leuke
activiteiten voor iedereen in uw
buurt?



Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

Onderwerpen APV

Ballonnen oplaten

Vastmaken van
voorwerpen

Rookverbod bossen en
natuurterreinen

Lachgas

Bedelarij

In de APV staat dat er 6 keer per jaar meer licht/geluid geproduceerd mag worden
voor een festiviteit. De respondenten is gevraagd wat ze van dat aantal vinden.
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Voor welke onderwerpen vindt u dat er regels moeten zijn?
73%
71%
66%
66%

Voorkomen van overlast door het plaatsen van spullen in de buitenruimte
Voorkomen van overlast door inwoners
Voorkomen van overlast door feesten
Voorkomen van overlast door activiteiten van ondernemers 

(heel) belangrijk (heel) onbelangrijk
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31%
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Hoe belangrijk vindt u het dat de volgende
onderwerpen worden geregeld in de APV?

Overlast?

15% 

15% 

(soms/vaak)

19% 

7% 

Voldoende Teveel Onvoldoende Weet ik niet/geen mening

De respondenten vinden het voornamelijk
belangrijk dat onderwerpen als rookverbod in
bossen en natuurterreinen en lachgas geregeld
worden in de APV. 

Onderwerpen APV

32% van de respondenten ervaart
soms/vaak overlast van festiviteiten

Persoonlijk heeft men het meest overlast van festiviteiten (32% zie hieronder) en
bedelarij (19%).

De uitkomsten van het onderzoek naar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn zeer waardevol
voor de gemeente. Op www.gooisemerenspreekt.nl vindt u het volledige onderzoeksrapport met alle
resultaten.

Het college heeft de resultaten van het inwonerpanel en de opbrengst van de bijeenkomst met
inwoners van november 2019 gebruikt om te bepalen welke regels in een nieuwe APV moeten komen
en welke niet. De APV is medio december met bijlagen aangeboden aan de gemeenteraad. De
gemeenteraad bespreekt de APV in januari 2020.


