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Openbare ruimte
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van
het inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’ en u in
december 2017 de vragenlijst over de openbare
ruimte invulde. Hiermee leverde u uw bijdrage
aan een advies aan het gemeentebestuur.
Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen
wij enkele belangrijke resultaten met u en
informeren we u over het vervolg.

Aantal deelnemers en betrouwbaarheid

Wat vindt u van het onderhoud van de
openbare ruimte in uw buurt?
De deelnemers hebben het onderhoud van verschillende
onderdelen van de openbare ruimte beoordeeld met een
rapportcijfer. Hieronder staat per onderdeel het gemiddelde
cijfer.
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737 van de 1.221 panelleden hebben meegedaan aan
het onderzoek. Ruim 60% deed mee. De panelleden
van Lochem Spreekt zijn zeer betrokken!
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Waar is onderhoud belangrijk?

Extra geld/bezuiningen

We hebben gevraagd in welke delen het onderhoud en
de inrichting van de openbare ruimte het belangrijkste
is. Volgens de deelnemers ligt de prioriteit het hoogst bij
het centrum van de stad of de kernen en de
woonwijken. De prioriteit ligt veruit het laagst voor de
bedrijventerreinen.

Als u het mocht bepalen, aan welk thema wilt u
dan extra geld uitgeven? (top 3)
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Ook hebben we gevraagd welk onderdeel van de
openbare ruimte de meeste aandacht zou moeten
krijgen. Ongeveer de helft van de respondenten geeft de
wegen, fiets- en voetpaden de hoogste prioriteit. Het
straatmeubilair (zoals bankjes, verlichting en afvalbakken) krijgt de laagste prioriteit.

Welk onderdeel van de openbare ruimte
moet de meeste aandacht krijgen?
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Als u het mocht bepalen, op welk thema zou u
willen bezuinigen? (top 3)

23%

8
Parken

Verkeersveiligheid

26%

Aanwezigheid veilige
speelvoorzieningen

Sociale
veiligheid

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van dit onderzoek gebruikt de gemeente
voor het opstellen van een plan voor het beheren van
de openbare ruimte. Inmiddels zijn er twee
bewonersavonden geweest. Binnenkort ontvangen
diegenen die zich hebben opgegeven een uitnodiging
voor een bewonersschouw. Dit najaar zal de
gemeenteraad het plan vaststellen. Daarna wordt het
onderdeel van de opdracht aan Circulus Berkel voor het
beheren van de openbare ruimte.

