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Testlab lokale democratie
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van
het inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’ en u in
oktober de vragenlijst over lokale democratie
invulde. Hiermee leverde u uw bijdrage aan een
advies aan de nieuwe gemeenteraad. 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

Contact met de gemeente
86% van de respondenten vindt de lokale
politiek (zeer) belangrijk en 13% staat
hier neutraal tegenover.

58% van de respondenten heeft in het afgelopen jaar
contact gehad met iemand van de gemeente Lochem.
Hieronder is weergegeven met wie men contact heeft
gehad en hoe men dit contact heeft ervaren.
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In totaal hebben 652 van de 1.183 panelleden
meegedaan aan het onderzoek. Uit deze hoge
respons-rate kan worden afgeleid dat de panelleden
van 'Lochem spreekt' zeer betrokken zijn.
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= het deel van de respondenten dat het contact met de
gemeente als (heel) prettig heeft ervaren

Contact met de gemeenteraad
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Berkelbode

Samenwerkingsvormen
Welke vorm van samenwerking zou als eerste
méér moeten worden gebruikt om zo de lokale
democratie in Lochem het meest te verbeteren?
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Hoe de gemeente werkt & samenwerkt
Aan de panelleden is een aantal stellingen voorgelegd
over hoe de gemeente werkt en samenwerkt. De
opvallendste resultaten worden hieronder getoond.
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Welke onderwerpen zijn het meest geschikt voor
meer samenwerking gemeente - gemeenschap?
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Wat gebeurt er met de resultaten?
Met behulp van acht stellingen is getoetst hoe panelleden
denken dat de lokale democratie in Lochem beter kan
werken. De opvallendste resultaten worden hieronder
getoond.

Om met de deur in huis te vallen: dat weten we in februari
2018. Met uw deelname aan het onderzoek heeft u een
waardevolle bijdrage geleverd aan het advies aan de
nieuwe gemeenteraad die in maart 2018 aantreedt. Op dit
moment hebben we nog niet alle inbreng verzameld die tot
dat advies moet leiden. Het panelonderzoek is de eerste
‘foto’ die is gemaakt. Maar er zijn nog twee ‘foto’s’
gemaakt.
Welke informatie halen we nog meer op?
Raadsleden, collegeleden en ambtenaren hebben
interviews gehouden met inwoners die zich actief inzetten
voor hun buurt of kern. Dat is de tweede ‘foto’. Ook is een
aantal spraakmakende inwonersinitiatieven diepgaander
onderzocht. Dit is de derde 'foto'.
Nu alle drie de foto’s zijn gemaakt,
worden ze ‘ontwikkeld’.

44% van alle respondenten vindt ook dat raadsleden
meer en beter ondersteund moeten worden in hun werk
als dit meer geld kost.

Twee openbare bijeenkomsten
Op 27 november en 22 januari 2018 aanstaande zijn er
twee openbare bijeenkomsten. Op 27 november krijgen we
te horen welke eerste beelden zijn opgehaald. De
gemeenteraad, het college, ambtenaren en inwoners gaan
hierover in gesprek om hier tips en trucs uit te halen voor de
nieuwe raad. Met als doel een toekomstgerichte,
aansprekende lokale politiek en een goed lopende
samenwerking tussen inwoners, raad, college en
gemeentelijke organisatie. Wilt u erbij zijn? Aanmelden voor
een van de bijeenkomsten kan via griffie@lochem.nl.

