Kaag en Braassem Spreekt
Participatie
In oktober 2019 heeft een onderzoek over 'Participatie' plaatsgevonden. Graag delen wij
enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.

Respons en betrouwbaarheid
In totaal hebben 466 van de 617 panelleden uit Kaag en Braassem
deelgenomen aan het onderzoek; een response-rate van 76%. Uit de
hoge respons-rate kan worden afgeleid dat er een grote
betrokkenheid is onder de panelleden van ‘Kaag en Braassem
Spreekt’.
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Onderwerpen over de gemeente
In welke onderwerpen over uw gemeente bent u geïnteresseerd? Meer antwoorden mogelijk
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Top 3 manieren waarop informatie over de onderwerpen gevolgd en gelezen wordt:
Meer antwoorden mogelijk
Website van de gemeente (https://www.kaagenbraassem.nl/)
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Voorheen Gemeentepagina
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Facebook/ Instagram-account van de gemeente
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Inwoners betrekken
Hoe tevreden bent u over de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij haar plannen?
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Bij welke onderwerpen wilt u door de gemeente (actief) betrokken worden?
Meer antwoorden mogelijk
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Op welke schaal wilt u betrokken worden bij de door u aangegeven onderwerpen?
Ik wil betrokken worden bij:
Plannen voor mijn eigen straat/ buurt
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Plannen voor mijn eigen dorp
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38%

Gemeentebrede plannen
Strategische onderwerpen en/of
visietrajecten

32%

Op welk niveau wilt u betrokken worden door de gemeente bij de gekozen onderwerpen?
Gemeente
adviseren over
oplossingen voor
vraagstukken en
aandachtspunten

Geïnformeerd
worden (geen
actieve
betrokkenheid)
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Geraadpleegd
worden (mening
gevraagd, maar niet
verplicht over te nemen)
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Zelf het initiatief
nemen om iets te
organiseren en uit
te voeren
Samen met
gemeente projecten
ontwikkelen en
uitvoeren
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Taak gemeente
Top 3 onderwerpen waarvoor puur een taak ligt bij gemeente Kaag en Braassem,
niet bij inwoners - Meer antwoorden mogelijk:
Economie

Veiligheid, handhaving en toezicht

41%

Werk en inkomen
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Samenwerking gemeente en inwoners
Wat voor soort samenwerking tussen inwoners en gemeente moet vaker mogelijk
worden gemaakt? - Meer antwoorden mogelijk

Meer samen denken
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Meer samen besluiten
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Meer samen doen
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Niet meer samenwerken
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Initiatief inwoners
Over welke onderwerpen heeft u ideeën en/of kennis en wilt u zelf mee aan de slag?
Meer antwoorden mogelijk - Top 3
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Openbare ruimte (o.a.
groenbeheer en afval)
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Ik ervaar genoeg ruimte en ondersteuning van de gemeente om aan de slag te gaan met
een eigen initiatief
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Neutraal

(Helemaal) oneens

Heeft u wel eens een initiatief uitgewerkt waar
u de gemeente voor nodig had of waarvoor u
met de gemeente heeft samengewerkt

Waar loopt of liep u met uw initiatief tegen aan?
- Meer antwoorden mogelijk (Top 3)

Ja
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Teveel regelgeving en bureaucratie vanuit
gemeente
Geen medewerking van
gemeente
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Wat heeft u nodig van de gemeente om een initiatief in de toekomst tot een succes te brengen?
Meer antwoorden mogelijk - Top 3
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Wat gebeurt er met de resultaten?
Participatie is voor Kaag en Braassem een belangrijk thema. De resultaten van dit onderzoek helpen de
gemeente om dit verder te verbeteren voor de toekomst en aan te laten sluiten bij uw wensen. Daarom zullen
wij de uitkomsten van dit onderzoek verwerken in de Omgevingsvisie. Dat is een gemeentelijk
beleidsdocument waarin we onze ambities en opgaven vastleggen. Daarnaast heeft de gemeente de
afgelopen periode op verschillende manieren geprobeerd om samen te werken met inwoners. Met de
resultaten van dit onderzoek gaan we hard aan de slag om nieuwe vormen van samenwerking en
inwonersparticipatie te verkennen. In 2020 zal de gemeenteraad over die vormen van samenwerking en
inwonersparticipatie beslissen. Indien u met ons wilt nadenken over de uitvoering hiervan kunt u zich
aanmelden via info@kaagenbraassem.nl.

www.kaagenbraassem.nl

