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Het aantal uitgenodigde digipanel leden is 1056. Het aantal respondenten is 567. De responsratio komt hiermee op 54%.

Verdeling:

Man Vrouw Onbekend

% digipanel leden 50% 37% 13%

% respondenten 52% 34% 14%

18-28 28-48 48-68 68+ Onbekend

% digipanel leden 0% 9% 23% 15% 53%

% respondenten 0% 15% 40% 27% 18%

Aerdenhout Bennebroek Bloemendaal Overveen Vogelenzang Onbekend

% digipanel leden 16% 16% 29% 18% 7% 13%

% respondenten 17% 14% 29% 18% 8% 14%

Onderzoek
Respons



Wat vind u belangrijk in uw omgeving? 

Participatie
Omgeving



Over welke onderwerpen* wilt u met andere 
Bloemendalers meedenken over verbetering?

1. Openbare ruimte (n=153)
2. Woningbouw (n=139)
3. Duurzaamheid (n=110)
4. Zorg (n=93)
5. Parkeren (n=80)
6. Verkeer (n=75)
7. Veiligheid (n=71)
8. Jeugd (n=59)

De gemeente Bloemendaal moet meer ruimte 
geven aan bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties om zelf 
initiatieven te nemen voor verbetering in hun 
leefomgeving (n=566).
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13%
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Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal/Geen mening

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

De gemeente Bloemendaal houdt voldoende 
rekening met de wensen van Bloemendalers 
(n=557).
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Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal/Geen mening

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

Participatie
Meedenken

*Er is gekozen voor een top 8 omdat de overige 
onderwerpen aanzienlijk minder genoemd werden 
(n<18)



Ik wil betrokken worden bij ontwikkelingen in 
mijn buurt (n=557).

Ik wil betrokken worden bij ontwikkelingen in 
mijn dorp (n=557).

Ik wil betrokken worden bij ontwikkelingen in 
de gemeente (n=557).

Participatie
Betrokken bij buurt, dorp en gemeente
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Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal/Geen mening

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

0%
3%

13%

60%

24%

Helemaal mee eens

Mee eens
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Niet mee eens

Helemaal niet mee eens



Ik vind dat inwoners over belangrijke 
ontwikkelingen in hun buurt moeten kunnen 
meepraten (n=557).

Ik vind dat de gemeente pas een beslissing 
mag nemen over belangrijke ontwikkelingen 
als alle inwoners de kans hebben gehad om 
mee te denken (n=557).

De gemeente biedt op dit moment voldoende 
mogelijkheden om mee te praten over 
ontwikkelingen (n=557).

Participatie
Betrokken bij buurt, dorp en gemeente
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Voor welke onderwerpen vind u dat de 
gemeente verantwoordelijk is? (n=366)

1. Veiligheid (n=87)
2. Onderhoud (n=25)
3. Handhaving (n=24)
4. Verkeer (n=21)
5. Openbare orde (n=18)
6. Woningbouw (n=18)
7. Zorg (n=16)
8. Openbare ruimte (n=14)
9. Gemeentelijk beleid (n=13)
10. Groen (n=11)

Hoe wilt u dat de gemeente u betrekt bij plannen in uw buurt, dorpskern of in de gemeente? 
(n=335)

Participatie
Rol van de gemeente

38%

19%

16%

7%

7%

8%

2%

2%

Ik wil informatie krijgen over de plannen die de gemeente heeft

Ik wil adviseren over de plannen die de gemeente heeft

Ik wil meebepalen met nieuwe plannen van de gemeente

Ik wil dat de gemeente me vraagt om met eigen plannen te komen

Ik wil zelf (met anderen) plannen maken en aanbieden aan de gemeente

Ik wil meewerken aan de uitvoering van de plannen van de gemeente

Weet ik niet

Anders

‘Belangrijk is dat je terug ziet wat er gedaan wordt met de participatie en een keuze 
van de gemeente te onderbouwen op basis van feiten.’

‘Onderwerpen zorgvuldig kiezen’
‘Mogelijkheid om reactie te geven’

‘Als veel mensen hun mening kunnen (...) geven, geeft dat veel meningen en dus later 
veel mensen die vinden dat er niet genoeg met hun mening rekening is gehouden.’

‘Informele invloed op de plannen die worden gemaakt en gepresenteerd voor formele 
besluitvorming door de wettelijke gremia lijkt me het meeste waard.’



Wilt u van de gemeente hulp bij het 
meedenken over een bepaalde ontwikkeling 
in uw buurt of gemeente? (n=117)

Welke ondersteuning zou u dan graag van de gemeente krijgen? (n=91)

Participatie
Ondersteuning van de gemeente

‘Handhaving van bestaand beleid’
‘Online discussie: filmpje met uitleg en expertise en de vraag die voorligt. Dan 

discussie – thread, informatie halen en brengen – dat zou goed op gemeentewebsite 
kunnen’

‘Voortouw nemen in energietransitie’
‘Nuttige kennis ter zake betrokken overige overheidsorganisatie’

‘Zo nodig budget voor uitvoeren acties’
‘Een snelle(re) respons op vragen aan de gemeente’

78%

6%

16%

Ja

Nee

Weet ik niet

12%

22%

14%

14%

22%

16%

0%

1%

Hulp bij netwerken

Bewoners samenbrengen en zorgen dat ze tot concrete acties komen

Praktische hulp

Hulp bij aanvragen van vergunningen

Kennis over het onderwerp

Informatie over het politieke proces

Weet ik niet

Anders



Op welke manier wilt u uw idee ter verbetering van uw buurt/dorpskern/gemeente 
kenbaar maken? (n=479)

Andere manieren om ideeën kenbaar te maken:

• ‘Aparte huis-aan-huisberichten als het over 
woningbouw en inrichting van wegen gaat. In 
kranten volstaat niet.’

• ‘Buurtschouwen’
• ‘Via een brief, vooral ouderen hebben niet altijd mail 

of internet.’
• ‘Informatiebijeenkomsten’
• ‘Via persoonlijk contact met de betrokken 

medewerker (contactpersoon) van de gemeente.’
• ‘Panelbijeenkomsten’

Participatie
Ideeën kenbaar maken

7%

13%

14%

7%

15%

20%

5%

2%

2%

7%

2%

4%

1%

1%

In het gemeentehuis

Bij één contactpersoon van de gemeente

Via bewonersbijeenkomsten

Via een bewoners- of belangenvereniging

Via een e-mail naar een gemeentelijke ideeënbus

Via enquêtes als deze

Door een formele zienswijze of bezwaar in te dienen bij de…

Op de bestaande sociale media van de gemeente…

Op een speciale sociale media pagina voor initiatieven

Via een bericht op de website van de gemeente…

Via BloemendaalSamen (www.bloemendaalsamen.nl)

Via een WhatsApp bericht

Weet ik niet

Anders



Bent u bereid tijd/geld te besteden in ideeën van inwoners voor 
verbetering van uw buurt of gemeente? (n=479)

Toelichting:

Participatie
Investering

50%

3%

14%
10%

24%

Ja, ik wil (een deel
van) mijn vrije tijd

besteden

Ja, ik wil geld
besteden aan een
initiatief waar ik
zelf achter sta

Ja, ik wil tijd én
geld besteden aan

een goed idee

Nee, ik wil geen
tijd en geld

besteden aan
goede ideeën van
andere inwoners

Weet ik niet

• ‘Wij betalen de gemeente voor allerlei voorzieningen en zij zijn 
dus primair verantwoordelijk dat het een en ander goed 
geregeld wordt.’

• ‘Voor verbeteringen in de gemeente wil ik graag mijn steentje 
bijdragen.’

• ‘Tijd wil ik best investeren. Geld doneren vind ik een passieve 
manier van participatie.’

• ‘Tijd en geld zijn natuurlijk relatief. Het zou niet zo moeten zijn 
dat de gemeente niet zelf investeert (omdat de gemeente het 
initiatief niet kansrijk acht) en bewoners dat wel laat doen. Zou 
een samenspel moeten zijn.’ 

• ‘Je kunt niet verwachten van een gemeente dat zij de 
verantwoordelijkheid voor een fijne omgeving overnemen, 
hoogstens dat ze faciliteren, dus dat werkt alleen als je er met 
elkaar iets aan doet.’

• ‘Ik wil tijd besteden als ik mij kan vinden in de verbetering, geld 
is helemaal afhankelijk van de bestemming en de hoogte van 
het bedrag.’



In welke situatie mag de gemeente de knoop doorhakken over een ontwikkeling in 
uw buurt? (n=521)

Andere situaties waarin de gemeente een knoop mag 
doorhakken:

• ‘Gemeente vertegenwoordigt de inwoners en heeft 
het laatste woord, eventueel na betrokkenen te 
hebben gehoord.’

• ‘Alleen als de openbare veiligheid in het geding 
komt.’

• ‘Als de gemeente de buurt gehoord heeft mag ze 
beslissen.’

• ‘Er is altijd een manier om zaken met elkaar door te 
bespreken. Zeker wanneer je bedenkt dat de 
bewoners/buurt wel voorop moet staan.’

• ‘Als men het niet eens wordt, zou de gemeente met 
een alternatief moeten komen.’

• ‘Altijd. Ongeacht wat de buurt vindt. Het algemeen 
belang staat voorop.’

Participatie
Besluitvorming

32%

31%

15%

7%

15%

Als de betrokken hebben kunnen meedenken en het niet eens worden

Als de buurt heeft kunnen meedenken en het niet eens wordt

Als de voorgestelde oplossing conflicteert met het gemeentelijk beleid

Weet ik niet

Anders



Heeft u wel eens meegedaan aan een 
klankbordgroep, adviesgroep of denktank? 
(n=521)

Voelt u zich vertegenwoordigt door bewoners- en belangengroepen die contact hebben met 
de gemeente? (n=521)

Participatie
Deelname & vertegenwoordiging

34%

38%

29%

Nee, maar dat wil ik ook niet

Nee, maar ik wil het wel

Ja

18%

15%

12%

28%

27%

Ja

Nee, maar zij zouden dat wel kunnen doen

Nee, en dat hoeft van mij ook niet

Weet ik niet, ik ken geen bewoners- en belangengroepen

Weet ik niet, ik heb hier geen ervaring mee



Welke manier om inwoners mee te laten praten over een onderwerp spreekt u het 
meest aan? (n=520)

Participatie
Meepraten

17%

5%

5%

13%

13%

3%

10%

23%

8%

1%

2%

Digipanel

WhatsApp (groep)

De bestaande sociale media kanalen van de gemeente

Bewoners- of belangenvereniging

Werkgroep

Aparte Facebookgroep waar u kunt meepraten over…

Gemeentegesprek

Bewonersbijeenkomsten

Keukentafelgesprekken

Weet ik niet

Anders

‘Enquêtes’
‘Meepraatavonden op het gemeentehuis en informatiebijeenkomsten die goed 

gecommuniceerd worden. Tijdig inwoners informeren wanneer ze waar moeten zijn.’
‘Door een uitgebreid (maar overzichtelijk) informatiepakket over een voorgenomen 
ontwikkeling, en daarna de mogelijkheid via een bewonersbijeenkomst om erover te 

praten en een besluit te nemen.’
‘Afhankelijk van he tonderwerp’



Heeft u nog andere ideeën, wensen of opmerkingen over de manier waarop u betrokken wilt worden bij ontwikkelingen in uw buurt of
gemeente?*

Participatie
Meepraten

• Buurtapp zou leuk zijn. Het schijnt goed te werken in andere gemeenten.
• Laat eens een contactpersoon de buurt ingaan en onze meningen peilen.
• Een vast aanspreekpunt in het gemeentehuis voor alles, een persoon die dan overzicht heeft wat er speelt. 
• Wacht niet te lang. Ervaring is dat bewonersbijeenkomsten worden gehouden wanneer de Gemeente al een plan heeft en door wil voeren.
• Dat gemeente ambtenaren niet bij voorbaat afkeuren maar een onpartijdige en dienstbare houding aannemen. Voorkom conflicterende belangen bij ambtenaren.
• Via het inspreekrecht
• Burgemeester en wethouders zouden eens wat meer hun gezichten hier of daar kunnen laten zien. Ik zie ze alleen maar in de krant.
• Stuur een invitatie voor een brainstorm bijeenkomst aan alle bewoners, die zich de verkeersveiligheid aantrekken en dan afwachten hoeveel dat er zijn. Geen al te grote groepen bij voorkeur.
• Een combinatie van bewonersgroep en mail.
• Er hangen overal van die WhatsApp buurtpreventie bordjes. Faciliteer deze ook daadwerkelijk, met een regie-houder namens de gemeente in de groep, dan blijft ook de communicatielijn tussen 

de gemeente en de buurten kort!
• Meepraten is mooi. Maar het begint met goed geïnformeerd worden over wat er speelt. En bij alle bovenstaande mogelijkheden moet er wel gezorgd worden dat het geen oeverloze discussies 

worden met altijd alleen maar dezelfde paar mensen.
• Gelote burgerpanels/ werkgroepen over goed afgebakende onderwerpen per here gemeente of voor een dorp of buurt.
• Spreekrecht in gemeenteraad.
• Geef gemotiveerde feedback op suggesties
• Een tweewekelijks krantje uitgegeven door en onder redactie van het Team Communicatie, waarin de ideeën en plannen van de Gemeente en de reactie van buurtbewoners etc. in worden 

weergegeven. Zo`n blaadje kan evt. gesponsord (reclame) worden door het bedrijfsleven. Mededelingen van bewoners en belangen verenigingen kunnen er in opgenomen worden.
• Kennis en sentimenten over de buurt delen met verantwoordelijken bij de gemeente teneinde hen inzicht te geven hoe een bewoner zijn buurt ervaart. Het rondlopen met een groepje 

afgevaardigden door een buurt op een geheel verkeerd gekozen moment geeft geen of een verkeerd beeld. Nodig bij zo`n samenkomst ook een of meerdere bewoners uit.
• Een brief of mail van de gemeente wanneer zich in mijn buurt of in de dorpskern waar ik woon belangrijke ontwikkelingen gaande zijn
• Op locaties waar (relatief veel) ouderen wonen een kaartje in de bus met retour mogelijkheid naar antwoordnummer, en uitnodiging om mee te praten. Overigens kan deze service ook naar 

mensen die zich hiervoor aanmelden i.p.v. digipanel. Wanneer het naast elkaar bestaat wordt iedereen gehoord.
• Verkeersveiligheid

*Selectie (19/55) van de gegeven antwoorden



Over welke onderwerpen communiceert u met de gemeente? 

Communicatie
Onderwerpen



Hoe tevreden bent u over de communicatie van de gemeente? (n=486)

Communicatie
Tevredenheid

3%

11%

38%

44%

4%

Algemeen

3%

7%

50%

39%

1%

Brieven

4%

13%

45%

35%

3%

E-mail

2%

5%

75%

16%

2%

Sociale media

3%

11%

43%

40%

3%

Website

3%

7%

62%

25%

4%

Persoonlijk gesprek

2%

9%

67%

20%

2%

(Bewoners)bijeenkomsten

Erg tevreden

Tevreden

Neutraal/Geen mening

Ontevreden

Erg ontevreden

‘Persoonlijk gesprek was goed. De website is erg ingewikkeld.’
‘De persoon die whatsapp beheert is erg attent en oplossingsgericht.’

‘E-mail wordt onvoldoende gebruikt door gemeente, sociale media(facebook) prima, website is te ondoorzichtig en niet gebruikersvriendelijk genoeg, 
persoonlijke gesprekken waren qua vorm goed maar er werd geen of onvoldoende gevolg aan gegeven.’

‘Bewonersbijeenkomsten zijn niet altijd even goed afgestemd in de tijd met de gemeente. Er komen dezelfde vragen terug die al in de denktank bijvoorbeeld 
beantwoord zijn.’

‘Er is nauwelijks of geen communicatie vanuit de gemeente.’
‘Communicatie verloopt goed.’



Wat vindt u belangrijk in de communicatie van de gemeente? (n=486)

Communicatie
Moment, inhoud, toon & onderwerp

Ruim van te voren Wanneer het speelt

Uitgebreid en volledig Kort en duidelijk

Zakelijk/formeel Persoonlijk/informeel

Alle onderwerpen Alleen wat relevant is voor mij



Via welke kanalen wilt u informatie van de gemeente? (n=439)

Communicatie
Kanalen

30%

17%

6%

10%

13%

3%

11%
9%

1% 1%

34%

13%

5%

14%

19%

3%

6%
4%

1% 1%

Ik krijg het liefst informatie van de gemeente: Ik wil dat de gemeente mij vraagt om mee te denken:

Anders:
‘Vorm hangt hier erg samen met inhoud. Je gaat geen bijeenkomst organiseren als de 

vuilnisophaaldag verandert’
‘Ik ontvang nooit het Bloemendaals Nieuwsblad.’

‘Via brief, alle bewoners ook oudere kunnen dan mee praten.’
‘WhatsApp zou ook best goed kunnen werken.’

‘Eventueel bijeenkomsten na e-mailcontact.’



Welke (sociale) media gebruikt u en op welke (sociale) media verwacht u de gemeente? (n=209)

Communicatie
(Sociale) media

19%

7%

12%

20%

34%

7%

1% 1%

34%

14%

7%

9%

26%

3%

1%

6%

Facebook Twitter YouTube LinkedIn WhatsApp Instagram Snapchat Radio Haarlem 105

Ik gebruik Ik verwacht de gemeente op

Anders:
‘Geen sociale media’

‘Ik verwacht de gemeente op e-mail.’
‘Ik zou het prettiger vinden als de gemeente gewoon een goeie site heeft 

waar ik info op kan vinden.’
‘Krant en post’



Gemeente Bloemendaal

Contactpersoon: Noor Wouterse
Email: n.wouterse@bloemendaal.nl
Telefoon: 14023

Parantion

Email: support@parantion.nl
Telefoon: 0570 – 234567

Contact


