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Leefbaarheid & participatie
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van
het inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’ en u in mei de
vragenlijst over leefbaarheid en participatie
invulde. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag
delen wij enkele belangrijke resultaten met u en
stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Aantal deelnemers en betrouwbaarheid

23%

77%

Leefbaarheid
Aan de panelleden is
gevraagd welke steekwoorden
het eerst in hen opkomen als
ze aan woongemeente
Lochem denken. Hierbij wordt
vooral gedacht aan groen
(32%). 24% van de
respondenten denkt aan het
woord rust en 15% aan mooie
natuur/landschap.

32%

Een groot deel (75%) van de deelnemers geeft aan met
vrienden/kennissen (zeer) positief over de woongemeente
Lochem te praten. Een kleine 3% geeft aan (zeer) negatief
over Lochem te praten, terwijl de overige respondenten
een neutrale mening hebben.
De panelleden is gevraagd als wat voor soort gemeente
ze Lochem graag zien. Deelnemers zien graag dat de
gemeente groen is en een mooi buitengebied heeft.

In totaal hebben 861 van de 1112 panelleden
meegedaan aan het onderzoek. Dat is 77% van de
panelleden. Hierdoor is het onderzoek betrouwbaar naar
kernen en geslacht.

95%

3,27%

Statistisch betrouwbaar

Foutmarge

Op de tweede en derde plaats
kwamen een veilige gemeente
(een gemeente die veel doet om
ongelukken en overlast op straat
te vermijden) en een sociale
gemeente (een gemeente die
zich richt op goede sociale
voorzieningen).

Rapportcijfers leefbaarheid
Deelnemers geven Lochem als woongemeente
gemiddeld een 7,4. Kenmerken met een hoge
gemiddelde beoordeling zijn: leefklimaat (7,8), recreatie
(7,5) en voorzieningen aanbod (7,5). Daarentegen
worden
vooral
uitgaansgelegenheden
(6,2)
en
werkgelegenheid (6,4) minder goed beoordeeld, al zijn
deze beoordelingen nog steeds voldoende.

Participatie
Aan de deelnemers is gevraagd of, en zo ja bij welke
onderwerpen/terreinen, men door de gemeente
Lochem betrokken wil worden. 90% geeft aan graag
betrokken te willen worden. Ze willen vooral op het
gebied van natuur (48%), openbaar groen (45%),
veiligheid (44%) en verkeer/vervoer (44%) betrokken
worden. 51% geeft aan betrokken te willen worden bij
plannen voor zijn/haar eigen straat, driekwart wil
betrokken worden bij plannen voor de eigen buurt en
49% bij plannen die de hele gemeente aangaan. Het
grootste deel van de deelnemers wil geraadpleegd
en/of geïnformeerd worden. 38% wil een adviserende
rol en 13% van de respondenten geeft aan volledige
samenwerking/ coproductie te willen.

Eigen initiatief inwoners
Van alle deelnemers geeft 11% aan een eigen initiatief
uitgevoerd te hebben, terwijl 19% heeft meegewerkt aan
een initiatief van een ander. De belangrijkste reden voor
deze mensen om (mee) te werken aan een initiatief is
om wat te willen betekenen voor de buurt.
Bijna een derde (31%) van de mensen die aan een
initiatief hebben (mee)gewerkt geeft aan dat de
gemeente geen rol heeft gespeeld bij het initiatief. De
gemeente heeft bij een deel van de initiatieven
praktische ondersteuning geboden (23%). Bijna alle
respondenten vinden dat de gemeente een rol heeft bij
inwonersinitiatieven. Het belangrijkst vindt men dat de
gemeente inhoudelijke ondersteuning biedt (43%),
informatie verstrekt (40%) en praktische ondersteuning
biedt (39%).

Wat gebeurt er met de resultaten?
Leefbaarheid
Uit dit eerste onderzoek blijkt dat deelnemers de
leefbaarheid in onze mooie en groene gemeente goed
waarderen. Dit is kostbaar en willen we graag zo
houden. Dit betekent dat we moeten inzetten op die
aspecten waar we het iets minder goed doen.
Werkgelegenheid, bereikbaarheid, uitgaansgelegenheid
en winkelaanbod. Niet eenvoudig, omdat we daarbij als
gemeente mede afhankelijk zijn van de
algehele en regionale economische
ontwikkelingen. In het najaar van 2016
heeft de raad een economische agenda
vastgesteld met belangrijke aandachtspunten. Met de aanstelling van managers
voor het Midden en Kleinbedrijf met
ingang van 1 maart 2017 is een eerste
invulling gegeven aan deze agenda. Op
het gebied van mobiliteit is onlangs een
project
gestart
naar
alternatieve
vervoerssystemen in het openbaar
vervoer. De resultaten van deze peiling
bieden een goed uitgangspunt voor
verdere acties.

Participatie
Het onderzoek laat zien dat we veel betrokken inwoners
hebben. Het grootste deel wil geraadpleegd en
geïnformeerd worden. Helder is ook bij welke thema’s
men betrokken wil worden. Hier gaan we mee aan de
slag. Zo is het de bedoeling dat we inwoners
gaan betrekken in aanloop naar de
nieuwe Omgevingswet. Deze wet
moet ervoor zorgen dat regels voor
ruimtelijke plannen eenvoudiger
worden.

Wijze waarop gemeente inwoners betrekt
De panelleden geven aan dat zij het liefste betrokken en
geïnformeerd willen worden via e-mail, het huis-aanhuisblad en dit panel Lochem Spreekt. Met het panel
voorzien we in een behoefte. Wist u dat u het
gemeentenieuws ook per e-mail kunt ontvangen? Dit
gaan we actiever promoten.

Wijze waarop inwoners zelf betrokken zijn bij de
gemeente, hun buurt en hun leefomgeving
Onze inwoners blijken zeer betrokken en ook initiatiefrijk.
Bijna de helft van de deelnemers is betrokken geweest bij
de uitvoering van een initiatief. De gemeente heeft
medewerkers in dienst om initiatieven te ondersteunen.
Slechts 17% van de deelnemers weet dit. Op korte
termijn start een campagne om deze collega’s meer
bekend te maken.

