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Samenvatting resultaten 

Maatschappelijk initiatief (zelf doen) 
Iets meer dan een kwart van de panelleden (27%) heeft zich in de afgelopen 12 maanden 
ingezet voor het verbeteren van de eigen woonomgeving. Van hen is 65% tevreden over 
de resultaten van het initiatief.  
De initiatieven hebben opgeleverd dat de sociale cohesie in de buurt is versterkt, door-
dat er meer contact is met buurtgenoten (volgens 40% van de mensen, die zich hebben 
ingezet), waardoor men elkaar beter kent (volgens 37% van de mensen, die zich hebben 
ingezet).  
Toch ontstaat er ook teleurstelling: 21% van de mensen, die zich hebben ingezet, is 
teleurgesteld in de gemeente. Deze constatering roep de vraag op waardoor deze 
teleurstelling ontstaat.  
De motivatie voor inzet is  intrinsiek van karakter: 40% van de mensen die zich hebben 
ingezet vindt dit noodzakelijk om veranderingen in gang te zetten. Daarnaast worden 
mensen door buren, vrienden of bekenden gevraagd om mee te doen (38%). Een 
directe uitnodiging door de gemeente vormt voor slechts een heel klein deel van de 
inwoners een belangrijk reden om zich in te zetten voor het verbeteren van de eigen 
leefomgeving. Binding en betrokkenheid van burgers zit op niveau van gemeenschap, 
minder op gemeente.  
Van de panelleden die zich de afgelopen maanden niet hebben ingezet geeft 53% aan 
dit in de toekomst mogelijk wel te gaan doen. De potentie voor toekomstige inzet is dus 
vrij hoog. Redenen voor mensen die zich niet hebben ingezet lopen uiteen. Genoemd 
worden een gebrek aan behoefte, of omdat men in het verleden of op andere terreinen 
al actief is (geweest), zoals in vrijwilligerswerk. 
 
Beleidsparticipatie (meedenken) 
De helft van de panelleden heeft in de afgelopen 12 maanden zijn/haar mening kenbaar 
gemaakt bij de gemeente. In vergelijking met het maatschappelijk initiatief, zien we dat 
het meedenken vaker responsief is, dus op initiatief van de gemeente. 15% heeft zelf 
contact heeft opgenomen met de gemeente.  
De belangrijkste motivatie om de mening kenbaar te maken is dat panelleden het nood-
zakelijk vinden om daarmee veranderingen in gang te zetten (net als bij het eigen 
initiatief). Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd: 46% deed het uit gevoel van betrokken-
heid, 11% omdat ze ertoe uitgenodigd zijn door de gemeente. Ook hier zien we dat  
betrokkenheid meer zit op de gemeenschap, dan op de gemeente. Men denkt dus mee 
vanuit het belang van de leefomgeving Oisterwijk en niet vanwege de gemeente als 
bestuurlijke en ambtelijke organisatie. 
Panelleden die hun mening niet kenbaar gemaakt hebben geven aan hieraan geen 
behoefte te hebben gehad, zich langer dan 12 maanden geleden te hebben ingezet, of 
bijvoorbeeld vanwege tijdgebrek geen gelegenheid hebben gehad dit te doen.  
Panelleden geven aan vriendelijke behandeld te zijn door de gemeente, maar bijvoor-
beeld niet goed te weten wat de gemeente uiteindelijk met hun mening heeft gedaan. 
Vanuit hun rol als ‘klant’ van de gemeente zijn zij erg tevreden, maar in de rol van 
‘partner’ zijn panelleden minder tevreden over de samenwerking met de gemeente 
Oisterwijk. De communicatie wordt niet erg gewaardeerd. Om burgerbetrokkenheid te 
versterken is het als gemeente van belang goed te communiceren, bijvoorbeeld over 
wat er van burgers wordt verwacht of over de resultaten van beleid(svorming) waar 
burgers bij betrokken zijn geweest. Hier ligt een aandachtspunt.  
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Tevredenheid rol Oisterwijk ten behoeve van burgerparticipatie 
Panelleden zijn niet erg tevreden als het gaat om samenwerking met de gemeente. Zo 
vindt 37% van de panelleden onvoldoende te worden betrokken bij de totstandkoming 
van gemeentelijke plannen en 41% is van mening onvoldoende betrokken te worden bij 
de uitvoering ervan. De gemeente krijgt een gemiddeld rapportcijfer van een 5,4 als het 
gaat om de samenwerking met bewoners en organisaties bij de totstandkoming en uit-
voering van beleid en een 5,9 als het gaat om samenwerking met inwoners en organi-
saties bij initiatieven van bewoners zelf. Deze cijfers zijn wat aan de lage kant. Dit zou 
gedeeltelijk verklaard kunnen worden door de communicatie vanuit de gemeente. De 
ervaren kwaliteit van het gemeentebestuur hangt samen met de responsiviteit van de 
gemeente en daarvoor is het van belang goed te communiceren: waarom worden 
burgers bevraagd, wat zijn daarbij de verwachtingen en randvoorwaarden en wat wordt 
er met de inbreng gedaan. 
 

Mogelijkheden eigen inzet voor woonomgeving in de toekomst   
27% van de panelleden zou zich in de nabije toekomst zeker in willen (blijven) zetten 
voor het verbeteren van de woonomgeving. 45% wil dit misschien doen. De potentie 
voor toekomstige inzet is dus vrij groot. 25% vindt het belangrijk om (ook) in de toe-
komst invloed uit te (blijven) oefenen op zaken die voor de gemeente van belang zijn. 
Nog eens 65% zegt ja, afhankelijk van het onderwerp. Wederom een relatief grote 
potentie dus. Volgens panelleden is veiligheid het belangrijkste thema waar de 
gemeente in de toekomst inwoners bij zou moeten betrekken. Ook hecht men veel 
waarde aan het gezamenlijk aanpakken van de openbare ruimte en zorg en onder-
steuning. Een persoonlijke uitnodiging van de gemeente is volgens de panelleden de 
meest geschikte manier om burgers uit te nodigen om hun mening te vragen of hen te 
vragen om initiatieven (mee) op te zetten. Ook de algemene brochure van de gemeente 
of een algemene uitnodiging in gedrukte media zijn populair.  

6 Burgerpanel gemeente Oisterwijk



1 Eigen inzet (mee doen en zelf doen) 

Dit eerste gedeelte van de resultaten gaat over de mate waarin inwoners betrokken 
zijn bij hun eigen leefomgeving en de mate waarin zij zich inzetten om het te 
verbeteren. 
 

Tabel 1 Inzet voor verbetering eigen woonomgeving in de afgelopen 12 maanden 

Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden ingezet voor de verbetering van uw woon- en 

leefomgeving met een plan of actie? 

N: 380 

% 

Ja, ik ben een van de initiatiefnemers 9 

Ja, ik heb zelf mijn hulp aangeboden om mee te denken/doen 10 

Ja, ik ben gevraagd mee te denken/doen 8 

Nee, ik doe dit nog niet, maar sluit niet uit dat ik dit in de toekomst wel gaan doen 53 

Nee, en ik wil dit ook niet gaan doen 21 

 
Iets meer dan een kwart van de panelleden (27%) heeft zich in de afgelopen 12 maanden 
ingezet voor de verbetering van de eigen woon- en leefomgeving. Negen procent was 
zelf (één van de) initiatiefnemer(s) en 10% heeft uit eigen beweging hulp aangeboden 
om mee te denken en/of te doen. Acht procent van de panelleden heeft zich ingezet 
voor verbetering van de woonomgeving nadat hij/zij is gevraagd om mee te denken/ 
doen. Dat betekent dat bijna driekwart van de panelleden zich in de afgelopen 12 
maanden niet heeft ingezet voor het verbeteren van de eigen woon- en leefomgeving. 
21% van de panelleden wil dit in de toekomst ook niet gaan doen, maar 53% sluit niet uit 
in de toekomst wel een bijdrage te gaan leveren aan het verbeteren van de eigen woon-
omgeving. We kunnen daaruit concluderen dat de potentie voor toekomstige inzet vrij 
groot is.  
 
Op de vraag voor wat voor soort initiatieven de panelleden zich de afgelopen 12 
maanden hebben ingezet worden buurtbarbecues, buurtwhatsapps en buurtpreventie 
het vaakst genoemd. Ook acties in de openbare ruimte, zoals de aanpak van afval, 
hondenpoep, het schoonhouden van trottoirs en het verkeer worden regelmatig 
genoemd.  
 

Tabel 2 Intensiteit van bijdrage bij actief of plan 

Hoe intensief was uw bijdrage aan deze actie of dit plan? 
N: 105 

% 

Intensief 53 

Incidenteel 44 

(Vrijwel) nooit 2 
 

 
Iets meer dan de helft van de panelleden (53%), die zich de afgelopen 12 maanden 
hebben ingezet, is van mening een intensieve bijdrage te hebben geleverd aan het 
betreffende initiatief. Nog eens 44% geeft aan incidenteel een bijdrage te hebben 
geleverd aan het initiatief. Slechts 2% van de panel leden heeft (vrijwel) nooit een 
bijdrage geleverd. 
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Tabel 3 Betekenis van bijdrage aan de woonomgeving 

Wat heeft de actie of dit plan voor u betekent? 

Door de actie of dit plan . 

N: 105 

% 

Heb ik meer contact met mijn buurtgenoten 40 

Vind ik het prettiger wonen in mijn buurt of wijk 39 

Ken ik mijn buurtgenoten beter 37 

Heb ik een positieve ervaring opgedaan 30 

Ben ik teleurgesteld geraakt in de gemeente 21 

Anders 19 

Zet ik mij vaker in voor andere initiatieven 15 

Ben ik teleurgesteld geraakt in de inzet van mijn buurtgenoten 7 
 

*  Maximaal 2 antwoorden mogelijk. 

 
De meeste panelleden (40%) geven aan dat zij door het initiatief meer contact hebben 
met hun buurt. Nog eens 39% vindt het wonen in de eigen buurt of wijk nu prettiger en 
37% geeft aan de buurtgenoten nu ook beter te kennen. De maatschappelijke initia-
tieven dragen dus bij aan de sociale cohesie in de buurt. Toch ontstaat er ook teleur-
stelling bij de maatschappelijke initiatieven. Zo zien we bijvoorbeeld dat 21% teleur-
gesteld geraakt is in de gemeente. Dit roept een relevante verdiepingsvraag op naar de 
exacte oorzaken van de teleurstelling. 19% gaf een andere betekenis aan. Hierbij werd 
het verbeteren van de (verkeers)veiligheid het vaakst genoemd.  
 

Tabel 4 Tevredenheid met betrekking tot het eigen initiatief 

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of 
oneens bent met de volgende stellingen? 
N: 105 

(Helemaal) 
eens 

Niet eens/ 
niet oneens 

(Helemaal) 
oneens 

Weet niet/ 
geen mening 

Ik ben tevreden met de resultaten van ons 
plan/actie 65 13 13 8 

Ik ben tevreden met de wijze waarop de 
gemeente ons geholpen heeft 

34 18 21 28 

Ik wist de juiste persoon binnen de gemeente 
gemakkelijk te bereiken 

31 13 14 42 

Het was prettig samenwerken met (de 
contactpersoon van) de gemeente 

33 18 8 40 

De gemeente heeft duidelijk aangegeven welke 
steun we konden verwachten bij het realiseren 
van ons plan 

29 18 19 34 

 

 
Van de panelleden die zich in de afgelopen 12 maanden hebben ingezet hebben voor 
de verbetering van de woonomgeving is 65% tevreden over de resultaten van het betref-
fende initiatief. Daarnaast is 34% tevreden over de wijze waarop de gemeente hen 
geholpen heeft. Op de vraag of zij de juiste persoon binnen de gemeente gemakkelijk 
wisten te bereiken heeft 55% geen uitgesproken mening. 31% is er tevreden over.  
Ook als het gaat om samenwerking met de gemeente heeft een meerderheid (58%) van 
de panelleden geen uitgesproken mening. Een derde van de panelleden vond de 
samenwerking met (de contactpersoon van) de gemeente prettig. 52% van de 
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panelleden heeft geen uitgesproken mening omtrent de vraag of de gemeente duidelijk 
heeft aangegeven wat zij konden verwachten bij het realiseren van het initiatief. 29% 
vindt dat dit wel duidelijk aangegeven is.  
Opvallend zijn de grote percentages neutraal en weet niet/ geen mening. Dit valt te ver-
klaren doordat veel panelleden, die zich actief hebben ingezet, zelf niet het contact met 
de gemeente hebben onderhouden en doordat sommige initiatieven weinig tot geen 
contact met de gemeente met zich meebrengen (bijvoorbeeld een buurtbarbecue). 
 

Tabel 5 Motivatie voor het wel of niet inzetten voor het verbeteren van de woonomgeving

Wat was uw belangrijkste reden om u in te zetten voor de verbetering van uw 

woonomgeving? 

N: 105 

% 

Ik vond het noodzakelijk (bijvoorbeeld om v eranderingen in gang te zetten 40 

Ik ben gevraagd door buren, vrienden of bekenden om mee te deon 38 

Ik vond het leuk om te doen 31 

Ik wilde anderen steunen 15 

Anders 13 

Ik ben lid van een klankbordgroep/wijk-of buurtraad 12 

Ik ben tijdens een discussie- of informatieavond expliciet om mijn mening gevraagd 3 

Ik ben er (persoonlijk) toe uitgenodigd door de gemeente 2 

Dat weet ik niet 1 

*  Maximaal 2 antwoorden mogelijk. 

 
De panelleden is gevraagd wat voor hen de belangrijkste reden was om zich in te zetten 
voor het verbeteren van de woonomgeving. De meesten mensen geven aan het nood-
zakelijk te vinden (bijvoorbeeld om veranderingen in gang te zetten). 31% van de panel-
leden geeft aan het leuk te vinden om mee te doen. Vaak geldt dus een intrinsieke 
motivatie voor inzet in de woonomgeving.  
 
Daarnaast is 38% gevraagd door buren, vrienden of bekenden. Voor slechts 2% geldt dat 
een persoonlijke uitnodiging door gemeente de belangrijkste reden was. Voor slechts 
2% van de panelleden vormt een directe uitnodiging door de gemeente de belangrijk-
ste reden om mee te doen aan een initiatief in de buurt. De binding van burgers zit dus 
meer op het niveau van gemeenschap, dan op gemeente, een Brabantse trend. Mensen 
willen met elkaar een goede woonomgeving realiseren omdat ze dat belangrijk vinden, 
niet omdat de gemeente dat wil.  
 
Andere redenen die werden aangegeven (13%) zijn het contact met buren, elkaar willen 
helpen, ‘alleen praten helpt niet’ of het verbeteren van de veiligheid.  
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Tabel 6 

Waarom heeft u zich nooit ingezet voor de verbetering van uw woonomgeving via een plan 
of actie? 
N: 275 

% 

Anders 34 

Ik heb daar geen behoefte aan 24 

Ik zet me op een andere wijze in voor de leefomgeving namelijk 17 

Dat weet ik niet 15 

Ik vind dat de gemeente daarvoor verantwoordelijk is 11 

De gemeente biedt mij geen ruimte om hier zelf iets in te doen 9 

Ik begrijp niet hoe het werkt 6 

*  Maximaal 2 antwoorden mogelijk. 

 
Een derde (34%) van de panelleden die zich in de afgelopen 12 maanden niet hebben 
ingezet voor het verbeteren van de leefomgeving geeft als reden ‘anders, namelijk’. Hier 
zien we redenen terug als ziekte, leeftijd, geen behoefte aan actie in de buurt, geen 
noodzaak, de woonomgeving is prima. Ook zien we in de antwoorden terug dat veel 
mensen zich in het verleden al hebben ingezet.  
En uit de tabel blijkt dat nog eens 17% zich inzet op een andere wijze in voor de leef-
omgeving. Zij geven aan actief te zijn als vrijwilliger in het verenigingsleven of op de 
school van hun kinderen. Bijna een kwart van de panelleden (24%) die zich niet inzetten 
voor het verbeteren van de eigen woonomgeving geeft hiervoor als reden dat zij hier 
geen behoefte aan hebben. 11% vindt de gemeente verantwoordelijk.  
 
 

 

Conclusie: 27% heeft zich in de afgelopen 12 maanden ingezet voor het verbeteren van 
de eigen woonomgeving. 65% van hen is tevreden over de resultaten van hun initiatief. 
53% van de panelleden die zich nu nog niet inzet, geeft aan dit in de toekomst mogelijk 
wel te gaan doen. De potentie voor toekomstige inzet is dus vrij hoog. Van de actieve 
panelleden, heeft 53% zich intensief ingezet. Het maatschappelijk initiatief levert een 
positieve bijdrage aan de sociale cohesie in de buurt. Toch ontstaat er ook teleurstelling, 
bijvoorbeeld in de gemeente. Dit roept vragen op ter verdieping hoe dit ontstaat. Voor 
wat betreft motivatie voor inzet zien we een sterke intrinsieke motivatie. Daarnaast zien 
we dat binding van burgers zit op niveau van gemeenschap, minder op gemeente. 
Mensen zetten zich in voor een goede woonomgeving omdat ze dat belangrijk vinden 
met elkaar, niet omdat de gemeente dat wil. Belangrijkste reden voor niet-inzetters is 
gebrek aan behoefte, of omdat men in het verleden of op andere terreinen actief is 
(geweest), zoals in vrijwilligerswerk.  
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2 Mening kenbaar maken 

(meedenken) 

De volgende vragen gaan over de manier waarop inwoners van de gemeente 
Oisterwijk meedenken met de gemeente en hun motivatie om dit wel of niet te 
doen. 
 

Tabel 7 Manier waarop mening kenbaar gemaakt wordt aan de gemeente 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden wel eens uw mening kenbaar gemaakt aan de gemeente over een 

bepaald onderwerp? LET OP: we bedoelen hiermee NIET uw deelname aan dit burgerpanel 

N: 380 

Nee 50 

Ja, ik was aanwezig bij een inspraak of bewonersavond van de gemeente 17 

Ja, ik heb een enquête ingevuld 16 

Ja, ik heb zelf contact opgenomen met de gemeente 15 

Ja, ik heb meegedaan aan een petitie/handtekeningenactie 10 

Ja, via een klachtenmeldpunt 4 

Anders 4 

Ja, via een beroeps- of bezwaarschrift 3 
 

*  Meerdere antwoorden mogelijk 

 
De helft van de panelleden (50%) heeft in de afgelopen 12 maanden op geen enkele 
manier zijn of haar mening kenbaar gemaakt over een bepaald onderwerp aan de 
gemeente. In tegenstelling tot het maatschappelijk initiatief (het zelf doen), is dit iets 
meer dan gemiddeld in Brabant (48%). Panelleden die hun mening wel kenbaar hebben 
gemaakt doen dat het vaakst via aanwezigheid bij een inspraak- of bewonersavond 
(17%) of het invullen van een enquête (16%). In vergelijking met het maatschappelijk 
initiatief, zien we dat het meedenken vaker responsief is, dus vaker op initiatief van de 
gemeente. Toch zien we dat ook 15% zelf contact heeft opgenomen met de gemeente. 
Andere manieren (4%) die genoemd zijn: via een dorpsraad, werkgroep, 
cliëntondersteuner of klankbordgroep.  
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Tabel 8 Motivatie voor het wel of niet kenbaar maken van de mening aan de gemeente Oisterwijk 

Wat was uw belangrijkste reden om uw mening kenbaar te maken aan de gemeente? 

N: 178 

% 

Ik vond het noodzakelijk (bijvoorbeeld om veranderingen in gang te zetten) 56 

Ik voelde me betrokken 46 

Anders 11 

Ik ben er (persoonlijk) toe uitgenodigd door de gemeente 11 

Ik wilde anderen steunen 8 

Ik ben lid van een klankbordgroep/ wijk- of buurtraad 3 

Ik ben tijdens een inspraak- of bewonersavond expliciet om mijn mening gevraagd 3 

Dat weet ik niet 2 
 

*  Maximaal 2 antwoorden mogelijk 
 
56% van de inwoners van de gemeente Oisterwijk die in de afgelopen 12 maanden hun 
mening kenbaar hebben gemaakt geven aan dat zij het noodzakelijk vinden om dit te 
doen om daarmee veranderingen in gang te zetten. Ook hier zien we de intrinsieke 
motivatie terug. 46% deed dit uit een gevoel van betrokkenheid. 11% omdat ze ertoe 
uitgenodigd zijn door de gemeente. De betrokkenheid zit op de gemeenschap en niet 
zozeer dan op de gemeente. Men denkt mee vanuit het belang van de leefomgeving 
Oisterwijk, en niet vanuit het instituut van het gemeentehuis.  

Tabel 9  

Waarom heeft u nooit (op een andere manier dan via dit burgerpanel) uw mening kenbaar 

gemaakt aan de gemeente over een bepaald onderwerp? 

N: 182 

% 

Ik heb daar geen behoefte aan 29 

Anders: 20 

Ik ben er nog nooit voor gevraagd 15 

Ik ken de mogelijkheid van inspraak niet 14 

Dat weet ik niet 12 

De gemeente luistert toch niet 11 

Ik begrijp niet hoe het werkt 4 

Ik heb alle vertrouwen in de gemeente, het is niet nodig 3 

Ik heb daar geen behoefte aan 29 

Anders: 20 
 

*  Meerdere antwoorden mogelijk. 

Van de panelleden die in de afgelopen 12 maanden hun mening nooit kenbaar gemaakt 
hebben aan de gemeente geeft 29% aan dat zij daar geen behoefte aan hebben gehad. 
20% van de panelleden heeft een andere reden, bijvoorbeeld dat zij langer dan 12 
maanden geleden wel hun mening kenbaar gemaakt hebben, dat er geen aanleiding 
was om dit te doen of dat ze er wegens tijdgebrek geen gelegenheid toe hebben 
gehad. Waar we eerder al een verdiepingsvraag ophaalden, omdat bleek dat 21% door 
maatschappelijk initiatief teleurgesteld is geraakt in de gemeente, komen we ook hier 
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een interessante vraag tegen. Want waar komt het gevoel vandaan bij 11% dat de 
gemeente toch niet luistert?  
 

Tabel 10 Tevredenheid met betrekking tot het kenbaar maken van de eigen mening aan de gemeente

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met 

de volgende stellingen? 

N: 178 

(Helemaal) 

eens 

Niet eens/ 

niet oneens 

(Helemaal) 

oneens 

Weet niet/ 

geen mening 

De gemeente heeft de tijd genomen om te luisteren naar mijn 
mening 

34 23 23 20 

De gemeente heeft duidelijk uitgelegd wat er met mijn mening 
gaat gebeuren 

24 25 37 13 

Ik heb geen idee wat er uiteindelijk met mijn mening is gedaan 49 17 20 14 

Ik ben tevreden met de wijze waarop actie is ondernomen naar 
aanleiding van mijn mening 

17 32 36 15 

De toezeggingen van de gemeente zijn ook echt uitgevoerd 17 26 31 26 

Ik word vriendelijk behandeld door medewerkers van de 
gemeente 

62 20 8 10 

De gemeente communiceert snel 14 27 52 7 

De gemeente communiceert helder 17 36 36 10 

 
34% van de panelleden die in de afgelopen 12 maanden hun mening kenbaar hebben 
gemaakt is van mening dat de gemeente de tijd heeft genomen om te luisteren naar 
hun mening en 62% vindt dat de medewerker van de gemeente hen vriendelijk be-
handeld heeft. Als het gaat om wat er uiteindelijk met de inbreng is gedaan, is niet 
iedereen is tevreden. Van de groep mensen, die haar mening heeft ingebracht, vindt 
37% dat de gemeente niet duidelijk heeft uitgelegd wat er met de inbreng gaat 
gebeuren. Van deze groep heeft bijna de helft (49%) ook geen idee wat de gemeente 
uiteindelijk met de inbreng heeft gedaan. De communicatie hierover wordt niet erg 
gewaardeerd. Dit zien we ook terug in de hoge percentages oneens op stellingen als 
‘de gemeente communiceert snel’ en ‘de gemeente communiceert helder’. Om burger-
betrokkenheid te versterken is goede communicatie van belang, bijvoorbeeld over 
welke verwachtingen je van je burgers hebt, of wat de resultaten zijn van een beleidsplan 
of beleidsuitvoering waar burgers bij betrokken zijn. Hier ligt een aandachtspunt voor de 
gemeente Oisterwijk.  
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Conclusie: De helft van de panelleden heeft in de afgelopen 12 maanden zijn/haar mening 
kenbaar gemaakt bij de gemeente. In vergelijking met het maatschappelijk initiatief, zien we 
dat het meedenken vaker responsief is, dus op initiatief van de gemeente. Toch zien we dat 
ook 15% zelf contact heeft opgenomen met de gemeente. De belangrijkste motivatie om de 
mening kenbaar te maken is dat panelleden het noodzakelijk vinden om daarmee ver-
anderingen in gang te zetten (net als bij het eigen initiatief). Mensen zijn intrinsiek gemoti-
veerd: 46% deed het uit gevoel van betrokkenheid, 11% omdat ze ertoe uitgenodigd zijn 
door de gemeente. We zien dat  betrokkenheid meer zit op de gemeenschap, dan op de 
gemeente. Men denkt dus mee vanuit het belang van de leefomgeving Oisterwijk, en niet 
vanwege het instituut van het gemeentehuis.  
 
Panelleden die hun mening niet kenbaar gemaakt hebben geven aan hieraan geen behoefte 
te hebben gehad, zich langer dan 12 maanden geleden te hebben ingezet, of bijvoorbeeld 
vanwege tijdgebrek geen gelegenheid hebben gehad dit te doen.  
 
Panelleden geven aan vriendelijke behandeld te zijn door de gemeente, maar bijvoorbeeld 
niet goed te weten wat de gemeente uiteindelijk met hun mening heeft gedaan. Vanuit hun 
rol als ‘klant’ van de gemeente zijn zij erg tevreden, maar in de rol van ‘partner’ zijn panel-
leden minder tevreden over hun samenwerking met de gemeente Oisterwijk. De commu-
nicatie wordt niet sterk gewaardeerd. Om burgerbetrokkenheid te versterken is het als 
gemeente van belang goed te communiceren, bijvoorbeeld over welke verwachtingen je van 
je burgers hebt, of wat de resultaten zijn van beleid waar je burgers bij betrokken hebt. Hier 
ligt een aandachtspunt.  
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3 Tevredenheid over rol van de 
gemeente Oisterwijk

De volgende resultaten hebben betrekking op de tevredenheid van inwoners 
over de gemeente Oisterwijk.  
 

Tabel 11 Tevredenheid gemeente Oisterwijk 

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de 

volgende stellingen? 

N: 178 

(Helemaal) 

eens 

Niet eens/ 

niet oneens 

(Helemaal) 

oneens 

Weet niet/ 

geen mening 

Inwoners worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeente 
plannen 

17 27 41 16 

Inwoners krijgen voldoende ruimte om ideeén en initiatieven te realiseren 27 33 22 19 

Ik weet bij welke gemeenteambtenaar ik met mijn ideeën voor mijn 
woonomgeving terecht kan 

14 13 59 14 

De gemeente is goed op de hoogte van de verschillende 
burgerinitiatieven in gemeente Oisterwijk 

15 33 17 35 

De gemeente stimuleert bewoners om zelf een bijdrage te leveren aan 
leefbaarheid in gemeente Oisterwijk 

15 33 17 35 

De gemeente stimuleert bewoners om zelf een bijdrage te leveren aan 
leefbaarheid en veiligheid 

30 27 27 15 

 

 
41% van de totale groep panelleden is van mening dat inwoners onvoldoende betrok-
ken worden bij de uitvoering van gemeentelijke plannen1. Op de vraag of inwoners 
voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren reageert 33% neutraal 
en heeft 19% geen mening. 27% is het met deze stelling eens. 59% geeft daarnaast aan 
dat zij niet weten bij elke gemeenteambtenaar zij terecht kunnen met ideeën voor hun 
woonomgeving. Slechts 14% van de panelleden weet wel waar ze moeten zijn. Op de 
stelling of de gemeente goed op de hoogte is van de verschillende burgerinitiatieven in 
de gemeente Oisterwijk heeft 68% geen uitgesproken mening. Wanneer we kijken naar 
de vraag of de gemeente inwoners voldoende stimuleert om zelf een bijdrage te leveren 
aan de leefbaarheid en veiligheid van de eigen woonomgeving dan zien we dat 30% van 
de inwoners van mening is dat de gemeente bewoners wel stimuleert en 27% vindt dat 
de gemeente bewoners niet stimuleert. 
 
 
 
 
 

1  Hier zitten dus ook panelleden bij die niet betrokken zijn geweest bij een maatschappelijk initiatief en 
die geen contact hebben gehad met de gemeente.  
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Tabel 12

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met 

de volgende stellingen? 

N: 380 

(Helemaal) 

eens 

Niet eens/ 

niet oneens 

(Helemaal) 

oneens 

Weet niet/ 

geen 

mening 

Inwoners worden voldoende betrokken bij de totstandkoming van 

gemeentelijke plannen 
21 32 37 10 

De gemeente stimuleert bewoners om actief mee te denken 29 36 26 10 

Op het gebied van burgerparticipatie doet de gemeente 

Oisterwijk het goed 
19 37 23 20 

Ik ben tevreden met wijze waarop de gemeente inwoners betrekt 

bij haar plannen 
21 35 34 10 

 
37% van de totale groep panelleden is van mening dat inwoners onvoldoende betrok-
ken worden bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen2. 29%) vindt dat de 
gemeente bewoners stimuleert actief mee te denken. 26% vindt van niet. Daarnaast 
geeft 34% van de panelleden aan ontevreden te zijn met de wijze waarop de gemeente 
inwoners betrekt bij haar plannen. Op de vraag of de gemeente Oisterwijk het goed 
doet op het gebied van burgerparticipatie heeft de grootste groep (57%) geen uit-
gesproken mening. Bijna een kwart (23%) is het oneens met deze stelling, 19% is het 
ermee eens. 34% van de panelleden geeft aan ontevreden te zijn met de wijze waarop 
de gemeente inwoners betrekt bij haar plannen. Ook hier zien we weer grote percen-
tages neutraal of weet niet/geen mening. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door het 
gegeven dat burgers zich er niet mee bezig houden, maar ook door de communicatie 
van de gemeente. Het kan zijn dat de gemeente wel initiatief neemt om inwoners te 
betrekken bij de totstandkoming van plannen, maar burgers niet weet te bereiken.  
 
 

Tabel 13

Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente samenwerking met inwoners en organisaties bij de 

totstandkoming en uitvoering van beleid?

N: 202

5,4

 
 

Tabel 14

Hoe waardeert u de wijze waarop uw gemeente samenwerking met inwoners en organisaties bij 

initiatieven van bewoners zelf?

N: 105

5,9

 
 

 
Panelleden geven de gemeente Oisterwijk gemiddeld een rapportcijfer van 5,4 (op een 
schaal van 1 tot 10) als het gaat om de wijze waarop de gemeente samenwerkt met 
inwoners en organisaties bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. 

2   Ook hier geldt dat het ook panelleden betreft die niet betrokken zijn geweest bij een maatschap-
pelijk initiatief en die geen contact hebben gehad met de gemeente.  
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Het gaat hier om panelleden die zich op eigen initiatief hebben ingezet voor het 
verbeteren van hun leefomgeving en/of hun mening kenbaar hebben gemaakt bij de 
gemeente. Voor wat betreft de wijze waarop de gemeente samenwerkt met inwoners en 
organisaties bij initiatieven van bewoners zelf geven panelleden de gemeente een 
gemiddeld rapportcijfer van 5,9 (op een schaal van 1 tot 10). Het gaat hier om 
panelleden die zich op eigen initiatief hebben ingezet voor het verbeteren van hun 
leefomgeving. 
 
Deze cijfers zijn wat aan de lage kant. Dit zou gedeeltelijk verklaard kunnen worden door 
de communicatie door de gemeente. Om goed gewaardeerd te worden en respon-
siviteit te genereren is het van belang goed te communiceren: waarom worden burgers 
bevraagd, wat zijn daarbij de randvoorwaarden en verwachtingen zijn en wat wordt er 
met de inbreng gedaan.  
 

 

Conclusie: Panelleden zijn niet erg tevreden als het gaat om samenwerking met de 
gemeente.  Zo vindt 37% van de panelleden onvoldoende te worden betrokken bij de 
totstandkoming van gemeentelijke plannen en 41% is van mening onvoldoende 
betrokken te worden bij de uitvoering ervan. De gemeente krijgt een gemiddeld 
rapportcijfer van een 5,4 als het gaat om de samenwerking met bewoners en 
organisaties bij de totstandkoming en uitvoering van beleid en een 5,9 als het gaat om 
samenwerking met inwoners en organisaties bij initiatieven van bewoners zelf. Deze 
cijfers zijn wat aan de lage kant. Dit zou gedeeltelijk verklaard kunnen worden door de 
communicatie vanuit de gemeente. De ervaren kwaliteit van het gemeentebestuur hangt 
samen met de responsiviteit van de gemeente en daarvoor is het van belang goed te 
communiceren: waarom worden burgers bevraagd, wat zijn daarbij de verwachtingen en 
randvoorwaarden en wat wordt er met de inbreng gedaan. 
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4 Toekomstige eigen inzet 

De volgende vragen gaan over de mogelijkheden die de inwoners van 
Oisterwijk zien om zich in de toekomst in te zetten voor de leefomgeving.  
 
 

Tabel 15 Toekomstige inzet 

Zou u zich in de nabije toekomst actief willen (blijven) inzetten voor uw woon-en 

leefomgeving? 

% 

Ja, misschien 45 

Ja, zeker 27 

Dat weet ik niet 17 

Nee 11 
 

 
27% van de panelleden zou zich in de nabije toekomst zeker in willen (blijven) zetten 
voor de woon- en leefomgeving. 45% wil dit misschien doen, 11% zeker niet en 17% 
weet het nog niet. We kunnen daaruit concluderen dat de potentie voor toekomstige 
inzet groot is.  
 

Tabel 16 

Vindt u het belangrijk om (ook) in de toekomst invloed uit te (blijven) oefenen op zaken die 

voor uw gemeente van belang zijn (denk aan zorg&minus, groenvoorzieningen of de 

verkeersveiligheid)? 

N: 380 

% 

Ja, maar dat hangt af van het onderwerp 65 

Ja, vrijwel altijd 25 

Dat weet ik niet 6 

Nee 4 
 

 
25% van de inwoners van de gemeente Oisterwijk vindt het belangrijk om (ook) in de 
toekomst invloed uit te (blijven) oefenen op zaken die voor de gemeente van belang 
zijn. Nog eens 65% zegt ja, afhankelijk van het onderwerp. Wederom een grote potentie 
dus. Slechts 4% antwoordt op deze vraag nee, 6% weet het niet.  
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Tabel 17 Belangrijke thema’s voor de toekomst 

Van welke onderstaande thema’s vindt u het belangrijk dat de gemeente inwoners 

betrekt bij het maken van plannen en het nemen van besluiten? 

N: 380 

% 

Veiligheid 63 

Openbare ruimte 49 

Zorg en ondersteuning 48 

Bouwen 39 

Milieu 32 

Onderwijs 21 

Reiniging 17 

Kunst en ontspanning 12 

Werk en inkomen 9 

Monumenten en musea 7 

Economie 4 

Geen van bovenstaande 0 

Veiligheid 63 

Openbare ruimte 49 

Zorg en ondersteuning 48 
 

 
Als we kijken naar de thema’s waarvan de panelleden vinden dat de gemeente er 
inwoners bij moet betrekken zien we dat de veiligheid op één staat. Ook hecht men veel 
waarde aan het gezamenlijk aanpakken van de openbare ruimte en zorg en onder-
steuning. Economie, monumenten en musea en werk en inkomen zijn de thema’s waar 
inwoners het minst bij betrokken hoeven worden, aldus de panelleden.  
 

Tabel 18 Toekomstige benadering 

Op wat voor manier zou u uitgenodigd willen worden om uw mening te geven of 

initiatieven (mee) op te zetten? 

N: 380 

% 

Een persoonlijke uitnodiging van de gemeente 31 

Algemene brochure van gemeente in de brievenbus 29 

Een algemene uitnodiging in de krant of het huis?aan?huisblad  25 

Informatie op internet (website van de gemeente, twitter etc.)  16 

Door mensen die ik ken 8 

Algemene media aandacht (radio, tv, krant)  7 

Ik heb er geen behoefte aan om uitgenodigd te worden 5 
 

 
Een persoonlijke uitnodiging van de gemeente is volgens de panelleden de meest 
geschikte manier om burgers uit te nodigen om hun mening te geven of hen te vragen 
om initiatieven (mee) op te zetten. 
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Ook de algemene brochure van de gemeente of een algemene uitnodiging in gedrukte 
media zijn populair. Andere genoemde manieren (3%) zijn e-mail, app, panel, of 
uitnodigingen in de brievenbus of in het huis-aan-huis-blad.  
 

 

Conclusie: 7% van de panelleden zou zich in de nabije toekomst zeker in willen (blijven) 
zetten voor het verbeteren van de woonomgeving. 45% wil dit misschien doen. De 
potentie voor toekomstige inzet is dus vrij groot. 25% vindt het belangrijk om (ook) in de 
toekomst invloed uit te (blijven) oefenen op zaken die voor de gemeente van belang 
zijn. Nog eens 65% zegt ja, afhankelijk van het onderwerp. Wederom een relatief grote 
potentie dus. Volgens panelleden is veiligheid het belangrijkste thema waar de 
gemeente in de toekomst inwoners bij zou moeten betrekken. Ook hecht men veel 
waarde aan het gezamenlijk aanpakken van de openbare ruimte en zorg en onder-
steuning. Een persoonlijke uitnodiging van de gemeente is volgens de panelleden de 
meest geschikte manier om burgers uit te nodigen om hun mening te vragen of hen te 
vragen om initiatieven (mee) op te zetten. Ook de algemene brochure van de gemeente 
of een algemene uitnodiging in gedrukte media zijn populair.  
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5 Achtergrond onderzoek & respons

Burgerpanel 
Aan de leden van het Burgerpanel Oisterwijk is een aantal vragen voorgelegd met betrekking 
tot burgerparticipatie in de gemeente Oisterwijk. 
 
Op het moment van het uitzetten van dit onderzoek bestond het Burgerpanel Oisterwijk uit 
741 leden. Tussen 19 mei en 3 juni is aan deze mensen de vragenlijst voorgelegd. Van de 
genodigden vulden 380 mensen (51%) de vragenlijst (volledig) in.  
 
Representativiteit en betrouwbaarheid 
In de tabellen hieronder is de verdeling te zien van de respondenten op de achtergrond-
kenmerken geslacht, leeftijd en woonplaats (Oisterwijk, Moergestel en Heukelom).  
 

Geslacht  Aantal % 

Vrouw 194 51 

Man 182 48 

Onbekend 4 1 

Totaal 380 100 
 

 
 

Leeftijd  Aantal % 

16 – 29 jaar 11 3 

30 – 39 jaar 39 10 

40 – 54 jaar 99 26 

55+ 227 60 

Onbekend 4 1 

Totaal 380 100 

 

Woonplaats  Aantal % 

Oisterwijk 316 83 

Moergestel 61 16 

Heukelom 3 1 

Totaal 380 100 

 
Om de onderzoeksresultaten van dit onderzoek voor in ieder geval deze kenmerken 
representatief te maken voor de totale populatie van de gemeente Oisterwijk, zijn ze 
gewogen naar deze achtergrondvariabelen.  
 
Vanwege de relatief kleine responsgroep is het niet mogelijk de resultaten naar wijken 
en buurten uit te splitsen. 
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