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Uw leefomgeving en de
dienstverlening van de gemeente
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’. In juni kon u de
vragenlijst over uw woon- en leefomgeving en uw ervaringen met de gemeente Lochem invullen. Graag
delen wij de belangrijkste resultaten met u en en laten we u weten wat we met de resultaten doen.

Aantal deelnemers en betrouwbaarheid

Woont u prettig in uw buurt?
Prettig wonen in buurt

56%

44%

In totaal hebben 693 van de 1.234 panelleden
meegedaan aan het onderzoek. Hieruit kan worden
afgeleid dat de panelleden van 'Lochem Spreekt' zeer
betrokken zijn en dat er sprake is van een statistisch
betrouwbaar onderzoek.
= het deel van de respondenten dat de vraag of stelling met
(helemaal) eens, (zeer) tevreden of ja heeft beantwoord
= het deel van de respondenten dat de vraag of stelling met
(helemaal) oneens, (zeer) ontevreden of nee heeft beantwoord
= het deel van de respondenten dat de vraag of stelling met niet
eens/ niet oneens of niet tevreden/ niet ontevreden heeft
beantwoord

Voelt u zich thuis in uw buurt?

91%

Gaan buurtbewoners prettig met
elkaar om?

80%

Voelt u zich meestal tot altijd veilig in
de buurt?

91%

Wegen, straten, paden en trottoirs
zijn goed begaanbaar?

49%

Zorg van gemeente voor
woon- en leefomgeving

6,3

De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de
aanpak van de leefbaarheid

43%

38%

32%

Hoe werkt de gemeente met u samen?
Wijze waarop gemeente
inwoners betrekt en
samenwerking zoekt

Zorgt de gemeente goed voor uw woon- en
leefomgeving?

19%

8,2

6,2

Heeft u vertrouwen in de manier waarop de gemeente
wordt bestuurd?

32%

51%

17%

Krijgen inwoners en organisaties voldoende ruimte om
ideeën en initiatieven te realiseren?

40%

46%

15%

Hoe tevreden bent u over de
voorzieningen in uw buurt?

Bent u tevreden en gezond?

Nabijheid
basisonderwijs

87%

(Gezondheids-)
zorgvoorzieningen

79%

Nabijheid winkels voor
dagelijkse boodschappen

78%

Sportvoorzieningen

75%

Tevredenheid leven

8,0

Gezondheid

7,7

Beperking van de mogelijkheden om deel te
kunnen nemen aan het maatschappelijk leven:
Fysiek functioneren (bewegen)
32%
(Algemene) lichamelijke gezondheid

Heeft u voldoende contact met anderen?

69%

(Vrijwel) nooit eenzaam

80%
62%

66%

Zelden eenzaam

23%

Soms eenzaam

12%

Voldoende contact
Parkeergelegenheid
Speelvoorzieningen
Welzijnsvoorzieningen

58%

Openbaar vervoer

45%

Hoe is de dienstverlening van de
gemeente?
Dienstverlening algemeen
Communicatie en voorlichting
Heeft u het afgelopen jaar contact gehad
met de gemeente?

32%

6,4
6,5
75%

Beantwoordde de medewerker zelf uw
vraag zo goed mogelijk?

76%

Was de medewerker voldoende
deskundig?

74%

Verraste de medewerker u aangenaam
met zijn/haar service?

40%

Over welk onderwerp heeft u contact
gehad met de gemeente?
Reizen en vervoer

51%

Wonen in uw buurt

31%

Welzijn en zorg

7%

Zet u zich in voor anderen of
maatschappelijke doelen?
Hulp aan buren

78%

Vrijwilligerswerk

63%

Mantelzorg

50%

Uw waardering voor inspanningen van
de gemeente Lochem
Inspanningen om inwoners volledig deel te
laten nemen aan de maatschappij

6,6

Alle inspanningen van gemeente voor haar
inwoners

6,6

Wat gebeurt er met de resultaten?
Voor de gemeente zijn uw antwoorden erg
waardevol. We gebruiken de uitkomsten voor acties
waarmee we onze dienstverlening verbeteren. Het
college en de afdelingen gaan daarmee aan de
slag. Hoe we dat doen, laten we u weten via het
gemeentenieuws en op onze website.
De vragen uit dit onderzoek herhalen we met enige
regelmaat. Zo kunnen we zien of onze dienstverlening echt verbetert. De vragenlijst is bovendien
gekoppeld
aan
een
landelijk
vergelijkend
onderzoek, de benchmark ‘Waar staat je
gemeente’.
Binnenkort kunt u via:
www.waarstaatjegemeente.nl
de Lochemse resultaten vergelijken met die van
andere gemeenten.

